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 البحث  مستخلص
 

لؾؿوفق ابن قدامة  ختريج األحاديث واآلثار الواردة يف كتاب )ادغـي( عنوان البحث:

من بداية مسللة: التؽػني يف الؼؿقص والـؿئزر والؾػافة من كتاب اجلـائز، »( ه026)ت:  ادؼدسي 

 .«إىل هناية باب زكاة الزروع والثامر من كتاب الزكاة

األحاديث ادرفوعة وآثار الصحابة التي أوردها ابن قدمه يف كتابه: : ختريج موضوع البحث

 )ادغـي رشح خمترص اخلرقي( وهو كتاب عظقم الـػع كبر الشلن يف ادذهب احلـبيل.

مـفج البحث: ادـفج االستؼرائي، ثم الـؼدي والتحؾقيل، وذلك بجؿع مادة البحث من كتاب 

 ختريج األحاديث واحلؽم عؾقفا. ادغـي، ثم حتؾقؾفا وكؼدها ادتؿثل يف

مة، وقسؿني، وخامتة، وثبِت ادصادر وادراجع، وففارَس  إىلالبحث  قسؿت أقسام البحث: مؼدِّ

 .عؾؿقة

فق ابن قدامة، والػصل  القسم األول،  ويشتؿل عذ فصؾني: الػصل األول: ترمجة موجزة لؾؿوَّ

 .الثاين: كتاب ادغـي

من بداية مسللة: التؽػني يف الؼؿقص »وآثار كتاب ادغـي: ختريج أحاديث  :والقسم الثاين 

 .«والـؿئزر والؾػافة من كتاب اجلـائز، إىل هناية باب زكاة الزروع والثامر من كتاب الزكاة

الـتائج التي توصؾت إلقفا، ثم ثبت ادصادر وادراجع، ثم  ثم خامتة البحث، وتتضؿن أهم 

 الػفارس العؾؿقة.

من األحاديث واآلثار، وأغؾبفا من  كبرةعذ مجؾة ادغـي كتاب ى احتو أبرز نتائج البحث:

 ، وال يرد فقه احلديث الضعقف جدا إال قؾقال.، واحلسنالصحقح يقسؿ

 ، اجلـائز، الزكاة.ختريج، األحاديث، اآلثار، ادغـي، ابن قدامة الكلامت املفتاحية:
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 قدِّمةُنـال 
، وُمـ ؾمٞمئات أقمامًمٜما، وٟمٕمقذ سماهلل ُمـ ذور أٟمٗمسٜما، وٟمستٖمٗمره، ٟمستٕمٞمٜمفو، إنَّ احلٛمد هلل ٟمحٛمده

، ذيؽ ًمف اهلل وطمده ٓ إًمف إٓ وأؿمٝمد أن ٓ، وُمـ يْمٚمؾ ومال هادي ًمف، اهلل ومال ُمْمؾ ًمف ُمـ هيده

 . وأؿمٝمد أن حمٛمدا قمبده ورؾمقًمف

ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ژ 
(ٔ). 

ٿ  ٿ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ژ 

ژٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  
(ٕ). 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳﮴  ﮵  ﮶  ژ 

ژ﮷  ﮸   ﮹  ﮺   ﮻  ﮼
(ٖ) . 

 :وسمٕمد

ـْ  وم٢منَّ  ـَ   أرؾمؾ إًمٞمٝمؿ اًمرؾمقَل  ه أنْ اهلل قمغم قمبادِ  أقمٔمؿ ٟمٕمؿِ  ُم ، قراًمٔمٚمامامت إمم اًمٜماّم ًمٞمخرضمٝمؿ ُم

ـَ هلؿ سمف اًمدّ  وم٠ميمٛمَؾ ، ُمست٘مٞمؿ ؿ إمم ساطٍ هَيُ وهيدِ   چ ژ: ىمائامؾ ـْ ُِمام زَّ وم٘مامال قَمام، فوأشمؿَّ قمٚمامٞمٝمؿ ٟمَِٕمَٛمام، ي

ژ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ
ح َّماماموٟمَ ، ى إُماٟمامامةَ وأدَّ  اًمةَ ؾَمامامغ اًمرَّ ومبٚمَّامام، (ٗ)

ٝماما يمٜمٝمارهاما ٓ بٞمْماما  ًمٞمٚمُ اًمف قمغم تَ وشمرك أُمَّ ، ةُمٕمجزاشمف ُما ىماُمت سمف احلجَّ  ـْ ُمِ  رَ ٝمَ وفمَ ، ةَ اعمٚمَّ  ذائعَ  َج وَنَ ، إُمةَ 

ـْ   كَ رَ ومام شمَ ، إٓ هاًمٌؽ  سمٕمده يزيغ قمٜمٝما : وم٘مال ، رها ُمٜمفإٓ وطمذَّ  وُما شمرك ُمـ ذر ، تف قمٚمٞمفأُمَّ  ظمػم إٓ دلَّ  ُم

َا اًمٜمَّاُس ًمٞمس ُمـ» َّٓ ىمد أُمرشمٙمؿ سمف َأهيه سُمُٙمْؿ إمم اجلٜمة َوُيَباقِمُديُمْؿ ُمـ اًمٜمَّاِر إِ سُمُٙمْؿ و ،ر  ُيَ٘مرِّ ٌ  ُيَ٘مامرِّ ـَ ًمٞمس َرْ ُِمام

وَح إُملم َٟمَٗمَث ذم ،قمٜمف  ىَمْد نٞمتٙمؿإٓ ةاجلٜم اًمٜمَّاِر ويباقمديمؿ ُمـ  ُروقِملوإنَّ اًمره
(٘)

ـْ شمَ   ك تَّامُٛمقَت طمامَأنَّ َٟمْٗمًسا ًم

                                 
 (. 102) ، أية:آل قمٛمرانؾمقرة ( 1)

 (. 1) ، أية:اًمٜمسا  ؾمقرة (2)

 (. 71 - 70) ، أيةإطمزابؾمقرة ( 3)

    (.3): أية، اعمائدةؾمقرة  (4)

. وع سماًمٗمتح وهق اًمٗمزعاًمرَّ  ،وع سماًمْمؿ ُمقضعىمٞمؾ اًمره و، اخلاـمر، اًم٘مٚمب، ي٘مال وىمع ذم روقمل يمذا -سماًمْمؿ– اًمروع ( 5)

 .)روع(ُمادة:  (302/ 1ُمِمارق إٟمقار قمغم صحاح أصمار )، (421/ 1همريب احلديث ٓسمـ اجلقزي ): اٟمٔمر
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ِْٛمَٚمٜمَُّٙمؿُ وٓ ،اًمّٓمٚمباشمَُّ٘مقا اهلل َوأَْْجُِٚمقا ذم ومَ  :ا أٓشَمْستَْٙمِٛمَؾ رزىَمٝم ََ ف ٓ ُيْدَرُك ٟمّ وم٢م ،زق أَْن شمٓمُٚمبُقه سمٛمٕماِِص اهللاُ  اًمرّ اؾْمتِبْٓم  

(ٔ)«ف سمٓماقمتّٓ إ اهلل ُما قمٜمد
ومامذيمر سمامد  ، ىمام ومٞمٜما رؾمقُل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٘ماُماماً »: ىمال قمٛمر سمـ اخلٓماب  و، 

ـْ ٟمسٞمَف، ـْ طمٗمَٔمفَظ ذًمؽ ُمَ ٗمِ طَم ، ُمٜمازهَلؿوأهُؾ اًمٜمار ، اخلٚمؼ طمتك دظمؾ أهُؾ اجلٜمة ُمٜمازهَلؿ (ٕ)«وٟمسٞمَف ُم
. 

قمغمواٟمت٘مؾ إمم اًمرّ ، ف رؾمقًمَ  اهللُ  وعما ىمبَض  ، سمتبٚمٞمغ هذا اًمديـ أشمؿَّ ىمٞمامٍ   اًمٙمرام ىمام اًمّمحاسمةُ ، ومٞمؼ ٕا

ـ قِ بَ ؾماًمة اًمٜمّ ٖمقا اًمرِّ ومبٚمَّ ، اًم٘مقيؿ ٝمؿاضمِ ٝمَ ٜمْ ُمِ ؾمار اًمتاسمٕمقن هلؿ سم٢مطمسان قمغم و  .فىمقُمِ وأ، وضمفٍ ية قمغم أطمس

فحػظوا لـا هذا ، هذا ادسؾك الرشقد، ومن جاء بعدهم من عؾامء األمة، التابعني ثمَّ سؾك تابعو

 :فتـوعت جفودهم يف حػظه، الدين

، ووقمقا أوضمف ىمرا اشمف، ومحٗمٔمقه ذم صدورهؿ، ٙمريؿيمتاب اهلل اًمْجٕمقا يمؾَّ ىمقاهؿ خلدُمة  ومٓمائٗمة ُمٜمٝمؿ

 .اُمفوسمٞمٜمقا أطمٙم، وومرسوا ُمٕماٟمٞمف، وسمٞمٜمقا همريبف

وؾمٚمٞمٛمٝما ُمـ ، وُمٞمزوا صحٞمحٝما ُمـ ؾم٘مٞمٛمٝما، وطمٗمٔمقها، ومجٛمٕمقها، قمغم اًمسٜمة قاأىمبٚم ٝمؿُمٜم وـمائٗمة 

 .ومحقها ُمـ اًمتٖمٞمػم واًمتٙمدير، ُمٕمٚمقهلا

واؾمتٕماٟمقا قمٚمٞمف ، ةِ اًمسٜمّ و اًمٙمتاِب : سماًمٗم٘مف وماؾمتٜمبٓمقا إطمٙمام اًمنمقمٞمة ُمـ اًمٜمّملم ٜمقاوـمائٗمة أظمرى قمُ 

 ؿَ ٝمْ ًمألُمة ومَ  قاسمَ وم٘مرَّ ، فقا ُمبادئَ ُس وأؾمَّ ، قا سمْمبط ىمقاقمد احلالل واحلرامٜموقم، وومتاوى اًمتاسمٕملم، سمآصمار اًمّمحاسمة

 ِ  .ٗمقا ومٞمف ُمّمٜمٗمات ختدم هذا اًمديـ احلٜمٞمػوصٜمّ ، هاا   وُم٘ماصدِ يٕمة اًمٖمرَّ اًمنمَّ

، سـ ىمّمد ُمّمٜمٗمٞمٝماحل -وًمٕمّؾ ذًمؽ-ًمٙمثػم ُمـ شمٚمؽ اعمّمٜمٗمات ٜمٗمقس اًموًم٘مد وضع اهلل اًم٘مبقل ذم 

ـُ  ومُؼ اعمقّ  اإلُمامُ  اًمذي صٜمّٗمف ((اعمٖمٜمل)): يمتابشمٚمؽ اعمّمٜمٗمات وُمـ ، وإلظمالصٝمؿ ذم شمّمٜمٞمٗمٝما ىمداُمة  اسم

ـُ  زه امؾمٚمٓمان اًمٕمٚمام  اًمٕم قمٜمف ىمال اًمذي، ذطًما عمختٍم اخلرىمل  اعم٘مدده  ُما رأيت ذم يمتب )): قمبد اًمسالم سم

((ًمٚمِمٞمخ ُمقومؼ اًمديـ ((اعمٖمٜمل)) ويمتاَب ، ٓسمـ طمزم  ((اعمحغّم )) اًمٕمٚمؿ ُمثَؾ  اإلؾمالم ذم
(ٖ)

. 

                                 
( رىمؿ 305-14/304) ((ذح اًمسٜمة))(، واًمبٖمقي ذم 9891( رىمؿ )13/19) ((اًمِمٕمب))( رواه اًمبٞمٝم٘مل ذم 1)

ُمٜم٘مٓمع، وًمٙمـ ًمف  ، وإؾمٜمادهُمـ ـمريؼ قمبد اعمٚمؽ سمـ قمٛمػم، وزسمٞمد اًمٞماُمل قمـ قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد ( 4113)

 (. 2866( رىمؿ: )6/865) ((اًمّمحٞمحة))ذم  ؿمقاهد يرشم٘مل هبا إمم درضمة احلسـ، وطمّسٜمف اًمِمٞمخ إًمباين 

 ڄ ڄ ڄ ڦ    ڦ ڦ ڦ ڤ ژ سماب ُما ضما  ذم ىمقل اهلل شمٕمامم:ٚمؼ، رواه اًمبخاري ذم صحٞمحف، يمتاب سمد  اخل (2)

 (.  3192ح ) (4/106)  ژ ڄڃ

واسمـ رضمب احلٜمبكم ذم  (10/78شماريخ اإلؾمالم )، و(18/193) ؾمػم أقمالم اًمٜمبال  ذيمره اًمذهبل ذم يمتاسمٞمف:  (3)

 .(3/294ـمب٘مات احلٜماسمٚمة ) ذيؾ
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 .همزير اًمٕمٚمؿ، قمٔمٞمؿ اًمٜمٗمع، ومٝمق يمتاب ضمٚمٞمؾ اًم٘مدر وصَدَق 

مما : قمغم قمدد يمبػم ُمـ إطماديث وأصمار ئفاطمتقاسم يمتب اًمٗم٘مف اعم٘مارنُمـ اًمٙمتاب قمـ همػمه هذا ويٛمتاز 

 .اإذا شمؿَّ خترجيف خترجيا قمٚمٛمٞم   جيٕمٚمف ُمقؾمققمة طمديثٞمة

، واحلٙمؿ قمٚمٞمٝما طمسب ىمقاقمد اعمحدصملموآصماره  هذا اًمسٗمر ُماؾمة إمم ختريج أطماديثاحلاضمة  وًم٘مد يماٟمت

من بداية »: قمغم ختريج ضمز  ُمٜمف يومقىمع اظمتٞمار: وهق قمٛمؾ مل ي٘مؿ سمف أطمد طمتك أن قمغم ُما يٚمٞمؼ سماًمٙمتاب

إىل هناية باب زكاة الزروع والثامر من كتاب ، التؽػني دم الؼؿقص والـؿئزر والؾػافة من كتاب اجلـائز: مسللة

واًمٕمدد اإلْجازم  أصمًرا، (286وقمدد أصمار )، طمديًثا (395): يث اعمرومققمة ومٞمفقمدد إطمادىمد سمٚمغ و، «الزكاة

 .طمديثا وأصمًرا (681)

 .ة ادوضوع وسبب اختقارهأمهقّ 

 .وشفرته وكثرة تداوله بني أهل العؾم، الؽتابأمهقة  -1

ء الؽتاب عذ مجؾٍة وافرٍة من األحاديث واآلثار التي  -2 لتي متّس احلاجة ا األحؽام الرشعقةتتعؾق باحتوا

 .إىل معرفة حاهلا صحة وضعػا

 .عدم وجود رسالة عؾؿقة ختدم هذا ادوضوع بشؽل كامل -3

 .تـؿقة مفارة الـؼد التي تعتز من أهل فوائد عؾم احلديث -4

 :السابؼة راساتالدّ 

كام هـاك وإ، فؾم أقف عذ يشء من ذلك ((ادغـي))بحثت عن كتاب مستؼل يف ختريج األحاديث واآلثار لـ 

وال متوهنا ، وهبا تعؾقؼات دحؼقؼفا يف عزو األحاديث واآلثار من غر دراسة ألساكقدها، ات لؾؽتابصبع

 .وفق مـفج ادحدثني
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 :البحث ةخطّ 

 .وومٝمارَس قمٚمٛمٞمة، وصمبِت اعمّمادر واعمراضمع، وظمامتةٍ ، وىمسٛملم، ُم٘مدُمةٍ : ىمسٛمُت اًمبحث إمم

   شمِمتٛمؾ قمغمو ادؼدمة: 

 باب اظمتٞمارهأمهٞمة اعمقضقع وأؾم. 

 اًمدراؾمات اًمساسم٘مة. 

 ظمٓمة اًمبحث. 

 ُمٜمٝمج اًمٕمٛمؾ ذم اًمبحث. 

 ؿمٙمر وشم٘مدير 

  ويِمتٛمؾ قمغم ومّمٚملم، إّولالؼسم: 

  وومٞمف ؾمبٕمة ُمباطمث، شمرْجة ُمقضمزة ًمٚمٛمقومؼ اسمـ ىمداُمة: إّولاًمٗمّمؾ: 

 .وُمقًمده وووماشمف، اؾمٛمف وٟمسبف: إّولاعمبحث    

 .ٟمِم٠مشمف اًمٕمٚمٛمٞمة ورطمالشمف: اعمبحث اًمثاين   

 .أؿمٝمر ؿمٞمقظمف: اعمبحث اًمثاًمث   

 .أؿمٝمر شمالُمٞمذه: اعمبحث اًمراسمع   

 .قم٘مٞمدشمف وُمذهبف اًمٗم٘مٝمل: اعمبحث اخلاُمس   

 .ُمٜمزًمتف اًمٕمٚمٛمٞمة: اعمبحث اًمسادس   

 .ُم١مًمٗماشمف: اعمبحث اًمساسمع   

 وومٞمف مخسة ُمباطمث، كتاب ادغـي: الػصل الثاين: 

 .اؾمؿ اًمٙمتاب: إّولاعمبحث    

 .قمفُمقضق: اعمبحث اًمثاين   

 .ُمٜمزًمتف اًمٕمٚمٛمٞمة وقمٜماية اًمٕمٚمام  سمف: اعمبحث اًمثاًمث   

 .ُمقارده احلديثٞمة ُمـ ظمالل اًم٘مسؿ اعمخرضمِة أطماديُثف وآصماُره: اعمبحث اًمراسمع   
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ذم إيراد إطماديث واحلٙمامؿ قمٚمٞمٝماما  «اعمٖمٜمل»ُمٜمٝمج اعم١مًمػ ذم يمتاب : اعمبحث اخلاُمس

 .ج أطماديثفُمـ ظمالل اًم٘مسؿ اعمخرَّ 

 من بداية مسللة التؽػـني دم الؼؿـقص ): ج أحاديث وآثار الؽتابختري: الؼسم الثاين

زكـاة الـزروع والـثامر مـن كتـاب : إىل هناية باب، وادئزر والؾػافة من كتاب اجلـائز

 .مرتبة حسب ترتقب ادملف الزكاة(

 وشمتْمٛمـ أهؿ اًمٜمتائج اًمتل شمقصٚمت إًمٞمٝما، صمؿ ظمامتة اًمبحث. 

 صمؿ صمبت اعمّمادر واعمراضمع. 

 وشمِمتٛمؾ قمغم، ًمٕمٚمٛمٞمةصمؿ اًمٗمٝمارس ا: 

 .أ ام ومٝمرس أيات   

 .ب ام ومٝمرس إطماديث اًمٜمبقية اًم٘مقًمٞمة   

 .ج ام ومٝمرس إطماديث اًمٜمبقية اًمٗمٕمٚمٞمة   

 .د ام ومٝمرس أصمار

 .ام ومٝمرس اًمرواة اعمؽمضمؿ هلؿ ه   

 .امٗمٝمرس إًمٗماظ اًمٖمريبة و   

 .ام ومٝمرس إُمايمـ واًمبٚمدان ز   

 .ام ومٝمرس اعمقضققمات ح   
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 :يف البحث مـفج العؿل

ُمٕمتٛمًدا ، ٟم٘مٚمُت احلديث أو إصمر اعمراد خترجيف يمام أورده اعم١مًمػ ُمع ذيمر اعمّمادر اًمتل قمزا إًمٞمٝما .1

إمم ٟمسخة ظمٓمٞمة  ورضمٕمت، قمبد اهلل سمـ قمبد اعمحسـ اًمؽميمل. ذم ذًمؽ قمغم اًمٓمبٕمة اًمتل طم٘م٘مٝما د

 .قمٜمد وضمقد إؿمٙماٍل ذم اًمٜمص

سمذيمر اًمٙمتاب واًمباب ، تل ذيمرها اعم١مًمػوصمَّ٘مُت احلديث أو إصمر اعمذيمقر ُمـ اعمّمادر اًم .2

 .واجلز  واًمّمٗمحة ورىمؿ احلديث ُما أُمٙمـ

 .دون ُمـ سمٕمدهؿ، اىمتٍمُت ذم ختريج أصمار قمغم ُما ورد قمـ اًمّمحاسمة ًمٗمًٔما أو طمٙمايةً  .3

 ذيمرُت وإٓ ، ٟمبَّٝمُت قمغم متام ًمٗمٔمف إذا يمان ىمّمػًما، إذا ذيمر اعم١مًمػ ضمزً ا ُمـ احلديث أو إصمر .4

ضمُتف ُمع سمٞمان أًمٗمافمف اعمختٚمٗمة اًمتل يستِمٝمد هبا اعم١مًمػ ذم ُمقاضع : فـمرومف اًمذي ُيٕمرف سم صمؿ ظمرَّ

ج  .ُمـ اًم٘مسؿ اعمخرَّ

 ًمألطماديث ووضٕمُت رىماًم ُمسٚمساًل ، ته قمٜماويـ اًمٙمتب وإسمقاب يمام وردت ذم اًمٙمتابأصمبَ  .5

 .وأصمار طمسب ورودها ذم اًمٙمتاب أو اًمباب

وًمف ، إّولف ذم سماب آظمر سمٚمٗمٍظ آظمر همػم اعم١مًمػ احلديَث أو إصمَر اًمذي ؾمبؼ خترجي يمّررإذا  .6

ويمذا إذا أقماده ، تهف ذم ُمقضٕمف ُمع اإلطماًمة إمم ُمٙمان خترجيف دون شمرىمٞمؿٍ بَ أصمْ ، صٚمة ىمقية سماًمباب

 .[م] امورُمزُت ًمذًمؽ يمٚمف سم، د اعمقضٕملمسماًمٚمٗمظ ٟمٗمسف ُمع شمباقم
ضمُت إطماديث وأصمار قمغم اًمٜمحق اًمتازم .7  :ظمرَّ

ايمتٗمٞمُت سماًمٕمزو إًمٞمٝمام أو إمم أطمدمها ، ذم اًمّمحٞمحلم أو أطمدمهاإذا يمان احلديث أو إصمر   -أ

 .ُمع ذيمر اًمٙمتاب واًمباب واجلز  واًمّمٗمحة ورىمؿ احلديث

ىمٛمُت سمجٛمع ـمرىمف ُمع دراؾمتٝما ، إذا مل يٙمـ احلديث أو إصمر ذم اًمّمحٞمحلم أو أطمدمها -ب

 .واحلٙمؿ قمٚمٞمٝما وومؼ ىمقاقمد اعمحدصملم

، ضمتٝمدُت ذم اًمبحث قمـ اًمِمقاهد اعم٘مقية ًمفا، إذا يمان احلديث سمحاضمة إمم قماضد  -ج

 .ودرؾمُت أؾماٟمٞمدها صمؿ طمٙمٛمُت قمٚمٞمٝما سمام شم٘متْمٞمف شمٚمؽ اًمدراؾمة
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ضمل احلديث ُمـ همػم أصحاب اًمٙمتب اًمستة قمغم طمسب وومٞماهتؿ -د  .رشمَّبُت خمرِّ

 :شمرْجُت ًمرضمال اإلؾمٜماد قمغم اًمٜمحق اًمتازم .8

إٓ إذا يمان ، (اًمت٘مريب) اىمتٍمُت ذم اًمتٕمريػ سمف قمغم ُما ذم (اًمت٘مريب)إن يمان ُمـ رضمال  - أ

وم٢مين ذيمرُت اخلالف ومٞمف قمٜمد دراؾمة ، خمتَٚمًٗما ومٞمف وعمٕمرومة طماًمف أصمٌر ذم احلٙمؿ قمغم احلديث

حُت وومؼ ىمقاقمد اجلرح واًمتٕمديؾ  .اإلؾمٜماد ورضمَّ

 .ًمف ُمـ يمتب اًمرضمال إظمرى سمام يبلم طماًمف شمرْجت، (اًمت٘مريب)إذا مل يٙمـ ُمـ رضمال  - ب

 .ًٕمٗماظ اًمٖمريبةا ذطمتضبٓمُت اًمٙمٚمامت اعمِمٙمٚمة و .9

ومُت سماًمبٚمدان واعمقاضع اًمقاردة ذم ُمتقن إظمبار .10  .قمرَّ

. م على نبيها حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيوصلى اهلل وسلَّ
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 كلنة الظكز والتقديز 
، وًمف اًمِمٙمر يمٚمف، ومٚمف احلٛمد يمٚمف، ثقمغم أن يرس زم إيمامل هذا اًمبح وأؿمٙمره، ؾمبحاٟمف وشمٕمامم اهلل أمحد

ا قمٚمٞمؽ أٟمت يمام أصمٜمٞمت قمغم أطميص صمٜما ً  اًمٚمٝمؿ ٓ، ـومٚمف اًمٗمْمؾ واًمٜمٕمٛمة واًمثٜما  احلس ،وأصمٜمل قمٚمٞمف اخلػم يمٚمف

 .ٟمٗمسؽ

اًمٙمريٛملم ًمرقمايتٝمام وقمٜمايتٝمام زم ُمع دوام  وأشم٘مدم سماًمِمٙمر ًمقاًمدّي  -ضمؾ ذم قماله–اهلل  وسمٕمد ؿمٙمر 

ٕمٛمر قمغم ـماقمتف، ٕمٝمام سمٓمقل اًمديـ قمـ وًمدمها، وُمتّ اًمٜمّمح واًمتقضمٞمف واًمدقما ، ومجزمها اهلل ظمػم ُما ضمزى واًمِ 

 وأؾماًمف شمٕمامم أن يقوم٘مٜمل حلسـ سمرمها.

سماًمِمٙمر واًمٕمرومان هلذه اجلاُمٕمة اعمباريمة ممثٚمة سماًم٘مائٛملم قمٚمٞمٝما قمغم ُما يبذًمقٟمف خلدُمة اإلؾمالم  أشمقضمف يمام

وأن جيٕمؾ ذًمؽ ذم ُمٞمزان طمسٜماهتؿ وم٢مٟمف ، اهلل ظمػم اجلزا  وأسمٜما  اعمسٚمٛملم ُمـ خمتٚمػ أىمٓمار اًمٕمامل ومجزاهؿ

 .ذًمؽ واًم٘مادر قمٚمٞمف مم وزمه ؾمبحاٟمف شمٕما

 -اهلل طمٗمٔمف-سمـ رومقد اًمسٗمٞماين  أشم٘مدم سماًمِمٙمر اجلزيؾ ًمِمٞمخل وأؾمتاذي ومْمٞمٚمة اًمديمتقر قمٛمرو 

أن   اهلل وم٠مؾم٠مل، وؾمٕمة صدره وطمسـ شمقضمٞمٝمف، اعمنمف قمغم هذه اًمرؾماًمة قمغم ُما سمذًمف ُمـ وىمتف وضمٝمده

ٕمؾ ُما ىمدُمف زم ذم ُمٞمزان جيو، وذم قم٘مبف، بارك ومٞمفيو، ف قمٜمل ظمػم اجلزا يزوجي، وقمٛمٚمف، يبارك ذم قمٚمٛمف

 .طمسٜماشمف

صمؿ أشم٘مّدم سماًمِمٙمر وآُمتٜمان ًمٚمٛمٜماىمِملم اًمٙمريٛملم: ومْمٞمٚمة اًمِمٞمخ إؾمتاذ اًمديمتقر /قماصؿ سمـ قمبد اهلل 

اًم٘مريقيت اخلٚمٞمكم، وومْمٞمٚمة اًمِمٞمخ اًمديمتقر /وائؾ سمـ ومقاز أمحد دظمٞمؾ اًّمَذيـ ىمبال ىمرا ة هذه اًمرؾماًمة 

ٛمٝما، وم٠مؾم٠مل اهللَ ؾمبحاٟمف سمٛمٜمّف ويمرُمف أْن جيزهيام ظمػم اجلزا ، ويبارك هلام ذم أوىماهتام وُمٜماىمِمتٝما، وؾمامها ذم شم٘مقي

 وذريتٝمام وأن جيٕمؾ ذًمؽ ذم ُمٞمزان طمسٜماهتؿ، وأن يٙمتب هلام اعمثقسمة إّٟمف ؾمٛمٌع ىمريب.

ٓ أٟمسك ذم هذا اعم٘مام أن أشم٘مدم سماًمِمٙمر ًمٙمؾ ُمِماخيل وأؾماشمذيت اًمذيـ شمتٚمٛمذت قمٚمٞمٝمؿ ذم هذه اجلاُمٕمة ا  .عمباريمةو

 .اهلل اًمٕمكم اًم٘مدير أن جيزهيؿ اجلزا  احلسـ  ُمـيمام أؿمٙمر يمؾ ُمـ أقماٟمٜمل ذم إٟمجاز هذه اًمرؾماًمة ؾمائاًل 

، ذيؽ ًمف اهلل وطمده ٓ ومام يمان ومٞمف ُمـ صقاب ومٛمـ، هذا وىمد سمذًمت ضمٝمدي ذم إٟمجاز هذا اًمٕمٛمؾ 

 .اهلل ُمٜمف وأؾمتٖمٗمر، وُما يمان ومٞمف ُمـ ظمٓم٠م أو زًمؾ ومٛمـ ٟمٗمز وُمـ اًمِمٞمٓمان، ةومٚمف احلٛمد واعمٜمّ 

 .ؿ قمغم ٟمبٞمٜما حمٛمد وقمغم آًمف وصحبف أْجٕملماهلل وؾمٚمّ  وصغّم 
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 لالقسه األّو
 :ووشتؿل عؾى فصؾني

 .بابن قدامة ادلؼدديالتعروف : لالػصل األوّ 
 .كتاب ادلغـي: الػصل الثاني 



 .ترمجة موجزة للنوّفق ابن قدامة: لالفصل األّو
 :مباحث دبعة وفقه 

 .ومولده ووفاته، ادؿه ونسبه: لادلبحث األوّ
 .ورحالته، العؾؿقة نشأته: ادلبحث الثاني
 .أذفر ذقوخه: ادلبحث الثالث

 .تالمقذهأذفر : ادلبحث الرابع 
 .عؼقدته ومذهبه الػؼفي: ادلبحث اخلامس 

 .مـزلته العؾؿقة: ادلبحث السادس
 .مؤلػاته: ادلبحث السابع
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ل: ترمجة موجزة لنموَّفِق ابن كدامة)  73 (امفصل األوَّ

 .هومىلده ووفات، امسه ونشبه: األّولاملبخث 
أمحد سمـ قمبد اهلل سمـ  اًمِمٞمخ، اإلُمام، اًم٘مدوة، اًمٕمالُمة، اعمجتٝمد، ؿمٞمخ اإلؾمالم: ىو: مه ونسبهاس

قمٞمكمامَّ اجلَ ، اعم٘مددأسمق حمٛمد ، سمـ ُم٘مدام سمـ ٟمٍم حمٛمد سمـ ىمداُمة
(ٔ)

اًمّماحلل، صمؿ اًمدُمِم٘مل، 
(ٕ)

سمام  ويٚم٘مب، 

(اعمّقومؼ)
(ٖ)

. 

                                 
 وي٘مال أيْما: )ّْجاقملم:  -سماًمٗمتح، وشمِمديد اعمٞمؿ، وأًمػ، وقملم ُمٝمٛمٚمة ُمٙمسقرة، ويا  ؾمايمٜمة، وٓم- ()ّْجاقمٞمامؾٟمسبة إمم (  1)

، وشم٘مع طماًمٞما إمم اجلٜمقب اًمٖمريب ُمـ ُمديٜمة ىمرية رم ضمبؾ ٟماسمٚمس، ُمـ أرض ومٚمسٓملم، سمٞمٜمٝما وسملم سمٞمت اعم٘مدس يقم وهق

ٗمة اًمٖمرسمٞمة وشمبٕمد قمٜمٝما ؾمتة قمنمة يمٞمٚمق ُمؽما.  ٟماسمٚمس ذم اًمْمِّ

سمالدٟما ومٚمسٓملم، عمّمٓمٗمك ُمراد   (1/345)ًمٕمبد اعم١مُمـ اًمبٖمدادي ؾمام  آُمٙمٜمة واًمب٘ماع أُمراصد آـمالع قمغم 

 (.  3/465اًمدسماغ )

 ٟمزًمت قمائٚمتف ذم هذا اعمسجد ُمدة، ىمال أظمقه أسمق قمٛمرسمٔماهر سماب ذىمل،  (ُمسجد أيب صاًمحام )سم ٟمسبة إمم ُمسجد يسٛمك:( 2)

شماريخ اإلؾمالم   .ٓ أٟمٜما صاحلقن (ُمسجد أيب صاًمح)ىمال اًمٜماس: اًمّماحلٞمة اًمّماحلٞمة! يٜمسبقٟما إمم حمٛمد سمـ أمحد:  

(13/172).  
  اكظر ترمجته:( 3)

، (2/160) ًمٞماىمقت احلٛمقي ُمٕمجؿ اًمبٚمدان(، ، 22/265ُمرآة اًمزُمان ذم شمقاريخ إقمٞمان ًمسبط اسمـ اجلقزي ) 

سمٞمثل اعمٓمبقع ضٛمـ (330)ص:  ٓسمـ ٟم٘مٓمة اًمت٘مٞمٞمد عمٕمرومة رواة اًمسٜمـ واعمساٟمٞمد ، اعمختٍم اعمحتاج إًمٞمف ُمـ شماريخ اسمـ اًمده

(، 13/99(، اًمبداية واًمٜمٝماية ٓسمـ يمثػم )22/165، ؾمػم أقمالم اًمٜمبال  ًمٚمذهبل )(15/212) شماريخ سمٖمداد وذيقًمف

اعم٘مّمد إرؿمد (. 4/133، ذيؾ ـمب٘مات احلٜماسمٚمة ٓسمـ رضمب )(2/158)ر ًمّمالح اًمديـ حمٛمد سمـ ؿمايمومقات اًمقومٞمات 

 (.5/88(، ؿمذرات اًمذهب ٓسمـ اًمٕمامد احلٜمبكم )2/15ٓسمـ ُمٗمٚمح ) ذم ذيمر أصحاب اإلُمام أمحد

وْجع ًمف اسمـ أظمتف: احلاومظ اًمْمٞما  اعم٘مدد ؾمػمشمف ذم ضمز يـ ذم اؿمتٖماًمف وقمٚمٛمف، وزهده، وُمٜماىمبف، وأطمقاًمف، ذيمر  

اًمدسمٞمثل ذم شمارخيف، وأيمثر اًمٜم٘مؾ قمٜمف اًمذهبل ذم اًمسػم ذم شمرْجة اسمـ ىمداُمة، وهق خمٓمقط ذم ُمٙمتبة اًمٔماهرية : ذًمؽ اسمـ 

 .(22/5) ؾمػم أقمالم اًمٜمبال   يمام أوماد حم٘م٘مق (39 43، اًمقرىمة: 83)سمرىمؿ 

 .((اعمٖمٜمل))وشمقؾمع ذم شمرْجتف اًمديمتقر قمبد اعمحسـ اًمؽميمل، وقمبد اًمٗمتاح حمٛمد احلٚمق ذم حت٘مٞمؼ يمتاب 

 قمدد ُمـ اًمباطمثلم اعمٕماسيـ ذم ُم٘مدُمات أـمروطماهتؿ اًمٕمٚمٛمٞمة، ُمٜمٝمؿ: -أيْما-وشمٜماول شمرْجتف 
  .)اًمديمتقر قمبد اًمٕمزيز سمـ قمبد اًمرمحـ اًمسٕمٞمد ذم رؾماًمتف: )اسمـ ىمداُمة وأصماره إصقًمٞمة 

 .)واًمديمتقر قمكم سمـ ؾمٕمٞمد اًمٖماُمدي ذم رؾماًمتف: )اظمتٞمارات اسمـ ىمداُمة اًمٗم٘مٝمٞمة 

 ـماوي ذم رؾماًمتف: )اسمـ ىمداُمة اعم٘مدد وُمٜمٝمجف ذم اًمٗم٘مف(.ووم١ماد قمبد اًمٚمٓمٞمب رس = 
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ئة سم٘مرية ْجَّاقمٞمؾ سمٗمٚمسٓملمُم ًمد رمحف اهلل ذم ؿمٕمبان ؾمٜمة إطمدى وأرسمٕملم ومخسو: مودله
(ٔ). 

ودومـ ُمـ اًمٖمد سمجبؾ ىماؾمٞمقن، ئةؾمٜمة قمنميـ وؾمت ُم ذم يقم قمٞمد اًمٗمٓمر سمدُمِمؼشمقذم : وفاته
(ٕ). 

                                 
=  .)وقمكم اًمِمٝمراين ذم رؾماًمتف )ُمٜمٝمج اسمـ ىمداُمة ذم شم٘مرير قم٘مٞمدة اًمسٚمػ وُمقىمٗمف ُمـ اعمخاًمٗملم هلا 

  .)واًمديمتقر قمبد اًمقاطمد اإلدريز ذم رؾماًمتف: )اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞمة ُمـ ظمالل اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُمة 

 ن ذم يمتاسمف: )آيات إطمٙمام ذم اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُمة (.واًمديمتقر ٟماس سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٕمٛمرا 

 .(3/107ًمٚمٛمٜمذري ) ًمقومٞمات اًمٜم٘مٚمة اًمتٙمٛمٚمة، (17/23) ًمٚمّمٗمدي اًمقاذم سماًمقومٞمات (1)

 .(2/158) ومقات اًمقومٞمات، (3/107) ًمقومٞمات اًمٜم٘مٚمة (  اًمتٙمٛمٚمة2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ل: ترمجة موجزة لنموَّفِق ابن كدامة)  75 (امفصل األوَّ

 .ورحالته، العلنًة نظأته: املبخث الثانٌ
هق وأسمقه وأظمقه وىمراسمتف  ل إمم دُمِمؼوحتق، -يمام ؾمبؼ -وًمد رمحف اهلل سم٘مرية ْجَّاقمٞمؾ ذم أرض ومٚمسٓملم

وؾمٙمٜمقا ُمدة سمٛمسجد أيب صاًمح سمٔماهر ، وًمف قمنم ؾمٜملم، وشمريمقا اعمال واًمقـمـ ٓؾمتٞمال  اًمٗمرٟمج، ُمٝماضمريـ

صمؿ صٕمدوا إمم ؾمٗمح ىماؾمٞمقن، سماب ذىمل صمالث ؾمٜملم
(ٔ)

وقمرومقا ، وؾمٙمٜمقا صمؿَّ ، وسمٜمقا اعمسجد اًمٕمتٞمؼ 

سماًمّماحلٞمة ٟمسبة إمم ذاك اعمسجد
(ٕ)

. 

وٟمِم٠م قمغم ؾمٛمت أسمٞمف وأظمٞمف اًمِمٞمخ أيب قمٛمر ، ة آل ىمداُمة ُمٕمروومة سماًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ واًمّمالحأرس تويماٟم

ذم اخلػم واًمٕمبادة وهمٚمب قمٚمٞمف آؿمتٖمال سماًمٗم٘مة واًمٕمٚمؿ
(ٖ)

. 

وؾمٛمع ُمـ أسمٞمف ؾمٜمة ٟمٞمػ ومخسلم ، ويمتب اخلط اعمٚمٞمح، وًمزم آؿمتٖمال ُمـ صٖمره، وطمٗمظ اًم٘مرآن

((خمتٍم اخلرىمل))وطمٗمظ 
(ٗ)

. 

د هق واسمـ ظماًمتف احلاومظ قمبد اًمٖمٜملورطمؾ إمم سمٖمدا
(٘)

واسمـ ، وؾمٛمٕما اًمٙمثػم ُمـ هبة اًمدىماق، هام561ؾمٜمة  

سمٛمدرؾمتف ُمدة  اجلٞمالينوأىمام قِمٜمَْد اًمِمٞمخ قَمْبد اًم٘مادر، واًمِمٞمخ قمبد اًم٘مادر وظمٚمؼ، اًمبٓمِّل وؾمٕمد اهلل اًمدضماضمل

زم اًمِمٞمخ أسما اًمٗمتح اسمـ ومال، وُمات اًمِمٞمخ سمٕمد ىمدوُمف سمخٛمسلم ًمٞمٚمة، ((اخلرىمل))وم٘مرأ قَمَٚمْٞمِف ُمـ ، يسػمة

َٛمٜمِّلاماًم
(ٙ)

وأىمام سمبٖمداد ٟمحقا ُمـ أرسمع ؾمٜملم، وىمرأ قمٚمٞمف اعمذهب واخلالف وإصقل طمتك سمرع، 
(ٚ)

. 

                                 
 : اجلبؾ اعمنمف قمغم ُمديٜمة دُمِمؼ، ذم ؿمامهلا. -ة ُمـ حتتسمٙمرس اًمسلم اعمٝمٛمٚمة وضؿ اعمثٜما – ىماؾمٞمامقن(  1)

 .(222)ص:  عمحٛمد سمـ قمبد اهلل يمؼميت رطمٚمة اًمِمتا  واًمّمٞمػ(، و4/295يٜمٔمر ُمٕمجؿ اًمبٚمدان )

 .(22/166)، أسمق قمٛمر حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ىمداُمة اعم٘مددشمرْجة أظمٞمف:  (22/5) ؾمػم أقمالم اًمٜمبال   (2)

 (..2/16اعم٘مّمد إرؿمد )(  3)

 .(13/601) (  شماريخ اإلؾمالم4)

)اًمٙمامل ذم أؾمام  اًمرضمال( وًمد  صاطمب )إطمٙمام اًمٙمؼمى(، و)اًمّمٖمرى( قمبد اًمٖمٜمل سمـ قمبد اًمقاطمد سمـ قمكم اعم٘مدد (5)

 .(21/443) ؾمػم أقمالم اًمٜمبال  هام، 600ُمات ؾمٜمة هام سمجامقمٞمؾ وُمات 541ؾمٜمة 

 اٟمٔمر شمراْجٝمؿ ذم اعمبحث اًمثاًمث )أؿمٝمر ؿمٞمقظمف(.(  6)

، اعم٘مّمد إرؿمد ذم ذيمر أصحاب اإلُمام (3/283ذيؾ ـمب٘مات احلٜماسمٚمة )(، 22/265ُمرآة اًمزُمان ذم شمقاريخ إقمٞمان ) (7)

 شمرْجة قمبد اًمٖمٜمل اعم٘مدد. (21/445) ؾمػم أقمالم اًمٜمبال  (2/16أمحد )
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وُمٕمف اًمِمٞمخ اًمٕمامد صمؿ رضمع ُمرة أظمرى إمم ُمديٜمة اًمسالم سمٖمداد ؾمٜمة ؾمبع وؾمتلم، وقماد إمم دُمِمؼ
(ٔ)

 ،

وأىماُما ؾمٜمة
(ٕ)

حل٘مٝمام قمبٞمد اهلل أظمقهو، 
(ٖ)

سمـ قمثامن وقمبد اعمٚمؽ، 
(ٗ)

ومرضمع ، لمصمَ دَ ًمٙمقنام طَم ، ٘ما قمٚمٞمٝمامٞمِّ ومُْم ، 

هبام إمم دُمِمؼ
(٘)

. 

ومسٛمع هبا ُمـ أيب اًمٗمْمؾ قمبد اهلل سمـ أمحد اًمٓمقد ، ورطمؾ إمم اعمقصؾ قمٜمد قمقدشمف ُمـ سمٖمداد

اخلٓمٞمب
(ٙ)

. 

هام 574ؾمٜمة  وطمّج 
(ٚ)

وؾمٛمع ُمـ أيب حمٛمد اعمبارك سمـ قمكم اًمبٖمدادي 
(ٛ)

وشمٗم٘مف قمغم ُمذهب اإلُمام أمحد ، 

صُمؿَّ رضمع إمَِم ، ومسٛمع درس اسْمـ اعمٜمك، وأىمام هبا ؾمٜمة، ورضمع ُمـ ُمٙمة ُمع وومد اًمٕمراق إمَِم سمٖمداد، رمحف اهلل

((اعمٖمٜمل))يمتاب  دُمِمؼ واؿمتٖمؾ سمتّمٜمٞمػ
(ٜ)

 . 

                                 
اًمزاهد اًم٘مدوة أسمق إؾمحاق ريض اهلل قمٜمف، أظمق  (  إسمراهٞمؿ سمـ قمبد اًمقاطمد سمـ قمكم سمـ رسور، اًمِمٞمخ اًمٕمامد اعم٘مدد احلٜمبكم1)

شماريخ اإلؾمالم هام  614شمقذم ؾمٜمة  ((ُما قمرومت أٟمف قمَم اهلل ُمٕمّمٞمة))هام  ىمال اسمـ ىمداُمة: 543وًمد ؾمٜمة  احلاومظ قمبد اًمٖمٜمل

(13/395.) 

 .(22/168ؾمػم أقمالم اًمٜمبال  ) (2)

وًمد ذم أول ؾمٜمة مخسلم، وقماش مخسا وقمنميـ ؾمٜمة. وُمات ذم ، (  قمبٞمد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ىمداُمة، أظمق ُمقومؼ اًمديـ3)

 .(12/555شماريخ اإلؾمالم ). اٟمٔمر:  هام 575ؾمٜمة  ـمريؼ احلج

شماريخ .  هام 600 ؾمٜمة ىمتؾ سم٘مرية اهلاُمة ذم ؿمقال ، ىمتؾسمـ قمثامن سمـ قمبد اهلل سمـ ؾمٕمد، أسمق حمٛمد اعم٘مدد (  قمبد اعمٚمؽ4)

 .(12/1218اإلؾمالم )

 .(13/603(  شماريخ اإلؾمالم )5)

 أؿمٝمر ؿمٞمقظمف(.اٟمٔمر شمرْجتف ذم اعمبحث اًمثاًمث: ) (6)

 (.22/265. ُمرآة اًمزُمان ذم شمقاريخ إقمٞمان ) ( هام537وذيمر ؾمبط اسمـ اجلقزي أٟمف طمج ؾمٜمة )( 7)

 اٟمٔمر شمرْجتف ذم اعمبحث اًمثاًمث: )أؿمٝمر ؿمٞمقظمف(.(  8)

 .(3/283(  ذيؾ ـمب٘مات احلٜماسمٚمة )9)
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 أطهز طًىخه: املبخث الثالث
، ذم سمٖمداد، ةواعمٕمروم، ؼ اًمٕمٚمؿ  قمغم يد يمثػم ُمـ اًمٕمٚمام  إضمال  ذم زُمٜمف ُمـ أؾماـملم اًمٕمٚمؿوىمد شمٚم٘مك اعمقومّ 

أضمزا  يمثػمةذم  «ُمِمٞمخة ؿمٞمقظمف»وًمف ، وُمٙمة، واعمقصؾ
(ٔ)

ضمز ان :وىمٞمؾ، 
(ٕ)

. 

 :وُمـ أؿمٝمرهؿ

ويمان ظمٓمٞمب ىمرية )ّْجاقمٞمؾ( ، ام(ه 491)وًمد رمحف اهلل ؾمٜمة ، أمحد سمـ حمٛمد سمـ ىمداُمةواًمده اًمِمٞمخ  -1

ودومـ سمسٗمح ىماؾمٞمقن هام( 558 ) وشمقذم ؾمٜمة، صاحلا قماسمداويمان رضمال ، ىمبؾ أن هياضمر قمٜمٝما
(ٖ)

. 

ىمال   قمبد اًم٘مادر سمـ أيب صاًمح قمبد اهلل سمـ ضمبكم دوؾمت اجلٞماليناًمِمٞمخ وؿمٞمخ احلٜماسمٚمة ذم زُماٟمف  -2

، ورسمام أرؾمؾ إًمٞمٜما اسمٜمف َٞمك، سمٜما ويمان يٕمٜمل، وم٠مؾمٙمٜمٜما ذم ُمدرؾمتف، رهأدريمٜماه ذم آظمر قمٛم))اعمقومؼ اسمـ ىمداُمة 

رأ قمٚمٞمف ُمـ ويمٜمت أىم، ويمان يّمكم اًمٗمريْمة سمٜما إُماُما. ورسمام يرؾمؾ إًمٞمٜما ـمٕماُما ُمـ ُمٜمزًمف، ومٞمرسج ًمٜما اًمرساج

(هام 561 )شمقذم ؾمٜمة ((طمٗمٔمل ُمـ يمتاب اخلرىمل
(ٗ)

. 

ىمَّ أسمق اًم٘ماؾمؿ  -3 وهق ُمـ أىمدم ُمِماخيف  ،(562ُمسٜمد سمٖمداد )ت  ،اقهبة اهلل سمـ احلسـ سمـ هالل اًمدَّ

ؾمامقما
(٘)

وؾمٛمع ُمٜمف اًمٌم  اًمٙمثػم، 
(ٙ)

. 

هق )): هام( ىمال قمٜمف اعمقومؼ564)ت  حمٛمد سمـ قمبد اًمباىمل سمـ أمحد سمـ ؾمٚمامن أسمق اًمٗمتح سمـ اًمّبٓمِّّل  -4 

((وؿمٞمخ أهؾ سمٖمداد ذم وىمتف، ؿمٞمخٜما
(ٚ)

. 

ؿمٞمخ )): هقهام( و564) ؾمٕمد اهلل سمـ ٟمٍم سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمكم سمـ اًمدضماضمل أسمق احلسـ اًمقاقمظ اعم٘مرئ -5

ؾمٛمع ُمٜمف سمبٖمداد ((وماضؾ صحٞمح اًمسامع
(ٛ)

. 

                                 
 (.7/160(  ؿمذرات اًمذهب ذم أظمبار ُمـ ذهب )1)

 (.22/168( ؾمػم أقمالم اًمٜمبال  )2)

 (.1/172( اعم٘مّمد آرؿمد )3)

 ( .39/86( شماريخ اإلؾمالم ت شمدُمري )4)

 (.20/471( ؾمػم أقمالم اًمٜمبال  )12/288(  شماريخ اإلؾمالم )5)

 (.3/282(  ذيؾ ـمب٘مات احلٜماسمٚمة )6)

 (.20/483(، ؾمػم أقمالم اًمٜمبال  )144( ت )15/43(   اعمختٍم اعمحتاج إًمٞمف ُمـ شماريخ اسمـ اًمدسمٞمثل )7)

 =( 3/85يمامل اإليمامل ٓسمـ ٟم٘مٓمة )(. إ 677( ت )15/188اعمحتاج إًمٞمف ُمـ شماريخ اسمـ اًمدسمٞمثل    )( اعمختٍم 8)
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، ٟمزيؾ ُمٙمة وجماورها، اًمبٖمدادي، اعمبارك سمـ قمكم سمـ احلسلم سمـ قمبد اهلل سمـ حمٛمد أسمق حمٛمد سمـ اًمٓمباخ -6

هام (575: وإُمام احلٜماسمٚمة ذم اعمسجد احلرام )ت، إًمٞمف سماًمٕمٚمؿ ومٞمٝما واعمِمار، طماومظ ُمٙمة ذم زُماٟمف
(ٔ)

ؾمٛمع ُمٜمف   

سمٛمٙمة ذم رطمٚمة طمجف
(ٕ)

. 

، عمقصكمصمؿ ا، صمؿ اًمبٖمدادي، قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمبد اًم٘ماهر سمـ هِمام اًمٓمقدأسمق اًمٗمْمؾ  -7

هام (578ؾمٜمة )شمقذم  ((مل ٟمر ُمٜمف إٓ اخلػم، يمان ؿمٞمخا طمسٜما))ىمال اسمـ ىمداُمة 
(ٖ)

. 

وم٘مٞمف   -سمٜمقن صم٘مٞمٚمة -ٟماصح اإلؾمالم ٟمٍم سمـ ومتٞمان سـم ُمٓمر اًمٜمٝمراوي صمؿ احلٜمبكم اعمٕمروف سماسمـ اًمامَٛمٜمِّّل أسمق اًمٗمتح  -8

هام (583اًمٕمراق وؿمٞمخ احلٜماسمٚمة )ت 
(ٗ)

صقل طمتك سمرع، ٓزُمف اعمقومؼ،  وىمرأ قمٚمٞمف اعمذهب واخلالف وٕا
(٘)

. 

ُمـ ؾمالًمة ، أسمق اًمٗمرج اًم٘مرر اًمتٞمٛمل اًمبٙمري قمبد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد اسمـ اجلقزيأسمق اًمٗمرج  -9 

وإًمٞمف ، صاطمب اًمتّماٟمٞمػ ذم ومٜمقن اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمتٗمسػم واًمٗم٘مف واحلديث واًمققمظ واًمتاريخ ،سمٙمر اًمّمديؼ أيب

هام(597)، احلديث وقمٚمقُمف وُمٕمرومة صحٞمحف وؾم٘مٞمٛمف ووم٘مٝمف اٟمتٝمت ُمٕمرومة
(ٙ)

وأىمام قمٜمده ذم رطمٚمتف إومم ، 

إمم سمٖمداد
(ٚ)

. 

واىمػ ، حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ُم٘مدام سمـ ٟمٍم اعم٘مدد اجلامقمٞمكم احلٜمبكم اًمزاهدأسمق قمٛمر  -10

واًمْمٞما  ، يمل اعمٜمذريؾمٛمع ُمـ اًمز، يمان خيٓمب سماجلاُمع اعمٔمٗمري: ،هام528وًمد ؾمٜمة ، اعمدرؾمة أظمق اعمقومؼ

(امه607وهمػممها شمقذم ؾمٜمة )
(ٛ)

 . 

                                 
 (.2/216( ذيؾ ـمب٘مات احلٜماسمٚمة )2/46( ومقات اًمقومٞمات )2832) ت =

 (.6/418( ؿمذرات اًمذهب ذم أظمبار ُمـ ذهب )40/186(، شماريخ اإلؾمالم )16/542(  اًمبداية واًمٜمٝماية )1)

 (.141-139ام(  ذيؾ اًمروضتلم )ص2)

 (. .21/87( يٜمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمبال  )3)

(. اعم٘مّمد 8/33(، شمقضٞمح اعمِمتبف )6/455( ؿمذرات اًمذهب ذم أظمبار ُمـ ذهب )3/87(  اًمٕمؼم ذم ظمؼم ُمـ همؼم )4)

 (.3/62آرؿمد )

أصحاب اإلُمام (، اعم٘مّمد إرؿمد ذم ذيمر 3/283(، ذيؾ ـمب٘مات احلٜماسمٚمة )22/265( ُمرآة اًمزُمان ذم شمقاريخ إقمٞمان )5)

 ( شمرْجة قمبد اًمٖمٜمل اعم٘مدد.21/445( ؾمػم أقمالم اًمٜمبال  )2/16أمحد )

 (.864( ت )15/237( اعمختٍم اعمحتاج إًمٞمف ُمـ شماريخ اسمـ اًمدسمٞمثل )6)

 (.22/168( ؾمػم أقمالم اًمٜمبال  )7)

 (..16/58(  ؾمػم أقمالم اًمٜمبال  )8)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ل: ترمجة موجزة لنموَّفِق ابن كدامة)  73 (امفصل األوَّ

 أطهز تالمًذه :املبخث الزابع
، ىمّمده اًمٓمٚمبةووؿماع ذيمره ، قمال صٞمتف، واؾمت٘مر سمدُمِمؼ، عما قماد اعمقومؼ رمحف اهلل ُمـ رطمٚمتف اًمٕمٚمٛمٞمة 

 :وخترج سمف ٟمخبة ُمـ اًمٕمٚمام  إضمال  اًمذيـ ٟمٗمع اهلل هبؿ

 :وُمـ أؿمٝمر شمالُمٞمذه

 .ا  الدين ادؼددأبو حمؿد هب  -1

اًمٕمّدة )) وًمف ُمّمٜمٗمات ُمٜمٝما، (هام 624: )ت. اعم٘مدد احلٜمبكم اإلُمام سمـ أمحد قمبد اًمرمحـ سمـ إسمراهٞمؿ

وذح اعم٘مٜمع، ((ذح اًمٕمٛمدة
(ٔ)

. 

 .ابن كؼطة -2

، ُمٕملم اًمديـ: ويٚم٘مب، اعمٕمروف سماسمـ ٟم٘مٓمة، احلاومظ حمٛمد سمـ قمبد اًمٖمٜمل سمـ أيب سمٙمر سمـ ؿمجاع اًمبٖمدادي احلٜمبكم

ـ ُمايمقٓ)): وًمف ُمّمٜمٗمات ُمٜمٝما (هام 629): شمقذم ؾمٜمة ((اًمت٘مٞمٞمد سمٛمٕمرومة رواة اًمسٜمـ واعمساٟمٞمد))، ((ذيؾ اإليمامل ٓسم
(ٕ)

. 

 .الضقا  ادؼدسـي  -3

، اجلامقمٞمكم، سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمٜمّمقر أسمق قمبد اهلل اعم٘مددحمٛمد سمـ قمبد اًمقاطمد سمـ أمحد 

اسمـ : وهق، صاطمب اًمتّماٟمٞمػ واًمرطمٚمة اًمقاؾمٕمة، احلاومظ، اإلُمام، اًمِمٞمخ، احلٜمبكم، اًمّماحلل، ٘ملصمؿ اًمدُمِم

وًمف ُمّمٜمٗمات ، ويمؾ ُمـ شمرضمؿ ًمف سمٕمده قمٞمال قمغم يمتاسمف، ذم ضمز يـ وشمرضمؿ ًمف، هام(643: )ت، اعمقومؼأظمت 

((إطماديث اعمختارة)): يمثػمة ُمٜمٝما
(ٖ)

. 

 .الصالح ابن -4

محَ  ْٝمُرُزْوريُُمقؾَمك سمـ أيب ٟمٍم اًْمٙمْرِدي  ـ سمـقُمْثاَمن سمـ قمبد اًمرَّ اًمِمَّ
(ٗ)

شم٘مل اًمديـ أسمق قمٛمرو اسمـ ، 

ُمٕمرومة )): وًمف ُمّمٜمٗمات يمثػمة ُمٜمٝما، فًمِٗم٘مِديث َواػم واحلَ يَماَن أطمد ومْمال  قمٍمه ذِم اًمتَّٗمس، هام(643) اًمّمالح

((أدب اعمٗمتل واعمستٗمتل))، ((اًمِمٝمػم سمٛم٘مدُمة اسمـ اًمّمالح، أٟمقاع قمٚمقم احلديث
(٘)

 

                                 
 .(18/57اًمقاذم سماًمقومٞمات )، (2/78اعم٘مّمد آرؿمد )، (13/768(  شماريخ اإلؾمالم  )1)

 ، .(7/234ؿمذرات اًمذهب ذم أظمبار ُمـ ذهب )، (22/347ؾمػم أقمالم اًمٜمبال   )، (4/138) شمذيمرة احلٗماظ  (2)

 . (4/48اًمقاذم سماًمقومٞمات ) (23/126(  ؾمػم أقمالم اًمٜمبال  )3)

ْٝمُرُزْوري (4) هذه اًمٜمسبة إمم  -رها را  أظمرىوذم آظم ،واًمزاى سمٗمتح اًمِملم اعمٕمجٛمة وؾمٙمقن اهلا  وضؿ اًمرا -: اًمِمَّ

إٟمساب . يٜمٔمر: يٕمٜمك سمٚمد زور -ؿمٝمرزور، وهل سمٚمدة سملم اعمقصؾ وزٟمجان، سمٜماها زور سمـ اًمْمحاك وم٘مٞمؾ: ؿمٝمرزور

 .(178/ 8ًمٚمسٛمٕماين )

 =ذيؾ اًمت٘مٞمٞمد ذم رواة اًمسٜمـ وإؾماٟمٞمد ، (20/26اًمقاذم سماًمقومٞمات )، (8/326ـمب٘مات اًمِماومٕمٞمة اًمٙمؼمى ًمٚمسبٙمل ) (5)



ل: ترمجة موجزة لنموَّفِق ابن كدامة)  02 (امفصل األوَّ

 .حػقده أمحد ادؼدد   -5

 َٕمبَّاسؾَمٞمػ اًمديـ َأسُمق اًم، اعمحدث احلاومظ، اعم٘مدد اًمّماحلل، ـ قَمبْد اهللَِّ سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـسْمـ قمٞمسَك سمأمْحَد 

د سْمـ ـماهر اعم٘مدد إِلسماطمتف ، ؾمٛمع ُمـ ضمده اًمٙمثػم. هام(643: )ت وأًمػ جمٚمدا يمبػما ذِم اًمرد قَمغَم احلاومظ حُمَٛمَّ

((ٕزهر ذم ذيمر آل ضمٕمٗمر ا))َوًَمُف يمتاب . ومِٞمِف آصمار يمثػمة وومقائد، ًَمُف أيًْما ُمّمٜمػ ذِم آقمت٘ماد. ًمٚمسامع
(ٔ)

. 

 .تؼي الدين ابن العز احلـبيل: سبطه -6

: )ت احلٜمبكم أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمبد اًمٖمٜمل سمـ قمبد اًمقاطمد اإلُمام شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمباس اسمـ اًمٕمز اعم٘مدد

اؿمتٖمؾ قمغم ضمده ُٕمف ُمقومؼ اًمديـ طمتك سمرع ذم اعمذهب وطمٗمظ اًمٙماذم جلده ْجٞمٕمف ودرس وأومتك ، هام (643

ومل يٙمـ ذم اعم٘مادؾمة ذم وىمتف أقمٚمؿ ُمٜمف سماعمذهب
(ٕ)

. 

 .زكي الدين ادــذري -7

اًمِماُمل صمؿ ، اًم٘مقي سمـ قمبد اهلل  احلاومظ اًمٙمبػم زيمل اًمديـ أسمق حمٛمد اعمٜمذري اعمٜمذري قمبد اًمٕمٔمٞمؿ سمـ قمبد

وُمـ ، وقمزاه إمم )اًمّمحٞمحلم(، وشمٙمٚمؿ قمغم رضماًمف ، )ؾمٜمـ أيب داود(و  اظمتٍم )صحٞمح ُمسٚمؿ(، اعمٍمي

((اًمؽمهمٞمب واًمؽمهٞمب))ُمّمٜمٗماشمف 
(ٖ)

. 

 .أبو شامة ادؼدسـي -8

د اًمرمحـ سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ اعم٘مدد اًمدُمِم٘مل أسمق اًم٘ماؾمؿ ؿمٝماب اًمديـ أسمق ؿم٠مُمة ُم١مرخ حمدث قمب

ذومٞمة ودظمؾ قمٚمٞمف اصمٜمان ار احلديث إشمقمم ُمِمٞمخة د (هام 665: )توهبا ُمٜمِم٠مه ، سماطمث أصٚمف ُمـ اًم٘مدس

 :ديدة ُمٜمٝماًمف ُم١مًمٗمات قم ،وُمات ُمٕمٚمقٓ ُمٜمٝما ،ذم صقرة ُمستٗمتلم ومرضسماه رضسما ُمؼمطما مترض قمغم أصمره

((اًمباقمث قمغم إٟمٙمار اًمبدع))و اًمٜمقرية واًمّمالطمٞمة( -)اًمروضتلم ذم أظمبار اًمدوًمتلم 
(ٗ)

. 

                                 
 .(2/169)ًمٚمٗماد  =

رؿمد )23/118ؾمػم أقمالم اًمٜمبال  ) (1)  .(3/524ذيؾ ـمب٘مات احلٜماسمٚمة )(، 1/151(، اعم٘مّمد ٕا

رؿمد )، (23/212ؾمػم أقمالم اًمٜمبال  ) (2)  .(7/377ؿمذرات اًمذهب )، (8/37ًمقاذم سماًمقومٞمات )، ا(1/174اعم٘مّمد ٓا

ـ  ـمب٘مات اًمِماومٕمٞملم، (8/259اومٕمٞمة اًمٙمؼمى ًمٚمسبٙمل )ـمب٘مات اًمِم، (2/366ومقات اًمقومٞمات )، (23/319(  ؾمػم أقمالم اًمٜمبال  )3) سم

 .(875)ص:  يمثػم

ـ همؼم )4)  .(7/553ؿمذرات اًمذهب )، (18/67اًمقاذم سماًمقومٞمات )، (2/269ومقات اًمقومٞمات )، (3/313(  اًمٕمؼم ذم ظمؼم ُم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ل: ترمجة موجزة لنموَّفِق ابن كدامة)  07 (امفصل األوَّ

 .((الرشح الؽبري)): عبد الرمحن بن قدامة صاحب: ابن أخقه -9

ـ ىمداُمة اعم٘مدد ـ أمحد سم ـ حمٛمد سم ـ سم ، (هام682: )ت ىمايض اًم٘مْماة، اًمٗم٘مٞمف اًمزاهد اخلٓمٞمب، اجلامقمٞمكم، قمبد اًمرمح

تاج ، وأذن ًمف ذم إىمرائف. وذطمف قمٚمٞمف ((اعم٘مٜمع))وقمرض قمٚمٞمف يمتاب . ُمقومؼ اًمديـ وشمٗم٘مف قمغم قمٛمف وإصالح ُما يرى أٟمفَ 

ـ . ه ذم قمنم جمٚمداتصمؿ ذطمف سمٕمد. إمم إصالح ومٞمف ًمٕمٛمف ((اعمٖمٜمك))واؾمتٛمد ومٞمف ُم
(ٔ)

. 

 .يٓمقل ذيمرهؿ، وظمٚمؼ آظمرون

 

                                 
هب ، ؿمذرات اًمذ(2/291ومقات اًمقومٞمات )، (ٖٗٔ/ٛٔالوايف بالوفيات )، (4/172( ذيؾ ـمب٘مات احلٜماسمٚمة )1)

(7/712.) 



ل: ترمجة موجزة لنموَّفِق ابن كدامة)  00 (امفصل األوَّ

 .املبخث الزابع عقًدته ومذهبه الفقهٌ
، وؾمٚمؽ ذم يمتبف ُمسٚمٙمٝمؿ، ذم سماب إؾمام  واًمّمٗمات، قمغم قم٘مٞمدة اعمحدصملم، إُمام ؾمٜمةيمان رمحف اهلل 

سمـ سمٓمة ومٓمري٘متف اوأُما أسمق قمبد اهلل )): ىمال ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞمة رمحف اهلل، أئٛمة اًمسٜمة وؿمٝمد قمغم ذًمؽ

، واخلالل ُمثٚمف ىمريب ُمٜمف ((اًمسٜمـ))واًمالًمٙمائل ذم  ((اًمنميٕمة))أضمري ذم  صملم اعمحْمة يم٠ميب سمٙمرـمري٘مة اعمحد

((وُمت٠مظمرو اعمحدصملم، وإمم ـمري٘متف يٛمٞمؾ اًمِمٞمخ أسمق حمٛمد
(ٔ)

. 

اشمباع ، وـمري٘مة طمسٜمة. . . . وورع، ُمع زهد وقمبادة، وشمبّحر ذم ومٜمقن يمثػمة)): وىمال اسمـ يمثػم رمحف اهلل

((ًمٚمسٚمػ اًمّماًمح
(ٕ)

. 

أيمثرها قمغم ـمري٘مة أئٛمة ، وشمّماٟمٞمٗمف ذم أصقل اًمديـ ذم هماية احلسـ)): ٜمبكم رمحف اهللوىمال اسمـ رضمب احل

ومل يٙمـ . يمام هل ـمري٘مة اإلُمام أمحد وأئٛمة احلديث، وسمإؾماٟمٞمد، ُمِمحقٟمة سمإطماديث وأصمار، اعمحدصملم

ويمان . دُملموهذه ـمري٘مة أمحد واعمت٘م. وًمق يمان سماًمرد قمٚمٞمٝمؿ، يرى اخلقض ُمع اعمتٙمٚمٛملم ذم دىمائؼ اًمٙمالم

وي٠مُمر سماإلىمرار ، ٓ يرى إـمالق ُما مل ي١مصمر ُمـ اًمٕمبارات، يمثػم اعمتاسمٕمة ًمٚمٛمٜم٘مقل ذم سماب إصقل وهمػمه

، وٓ متثٞمؾ وٓ حتريػ، ُمـ همػم شمٗمسػم وٓ شمٙمٞمٞمػ، واإلُمرار عما ضما  ذم اًمٙمتاب واًمسٜمة ُمـ اًمّمٗمات

((شم٠مويؾ وٓ شمٕمٓمٞمؾ وٓ
(ٖ)

. 

ُمقصقف سمام  اهلل))سم٠من  ((عمٕمة آقمت٘ماد))ذم يمتاسمف  اتيمذًمؽ شم٘مٕمٞمده ذم سماب إؾمام  واًمّمٗمو 

ويمؾ ُما ضما  ذم اًم٘مرآن أو صح قمـ اعمّمٓمٗمك  ، وقمغم ًمسان ٟمبٞمف اًمٙمريؿ، وصػ سمف ٟمٗمسف ذم يمتاسمف اًمٕمٔمٞمؿ

وشمرك اًمتٕمرض ًمف سماًمرد ، وضمب اإليامن سمف وشمٚم٘مٞمف سماًمتسٚمٞمؿ واًم٘مبقل، ُمـ صٗمات اًمرمحـ، قمٚمٞمف اًمسالم

((ٞمؾواًمت٠مويؾ واًمتِمبٞمف واًمتٛمث
(ٗ)

 .اًمّماًمح ًمإلصمبات اعمٕمروف قمٜمد اًمسٚمػ ٘مريرٌ شم، 

 :سمٕمض اًمٌم  ذم سماب اًمٕم٘مٞمدة ٞمفقمٚم همػم أٟمف ًمقطمظ

 وشمرك اًمتٕمرض عمٕمٜماه، اوُما أؿمٙمؾ ُمـ ذًمؽ وضمب إصمباشمف ًمٗمٔمً )): ((عمٕمة آقمت٘ماد))ىمقًمف ذم : ُمٜمٝما ،

                                 
 .(53-6/52جمٛمقع اًمٗمتاوى )  (1)

 (.17/117اًمبداية واًمٜمٝماية )( 2)

 .(3/291ذيؾ ـمب٘مات احلٜماسمٚمة ) (3)

 (.37عمٕمة آقمت٘ماد ُمع شمٕمٚمٞم٘مات اًمِمٞمخ اسمـ ضمؼميـ )صام(  4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ل: ترمجة موجزة لنموَّفِق ابن كدامة)  03 (امفصل األوَّ

ًمٕمٚمؿ اًمذيـ أصمٜمك اهلل قمٚمٞمٝمؿ ا ًمٓمريؼ اًمراؾمخلم ذم ااشمباقمً ، وٟمجٕمؾ قمٝمدشمف قمغم ٟماىمٚمف، وٟمرد قمٚمٛمف إمم ىمائٚمف

ژۉ ۉ ۅ     ۅ ۋ ۋ ٴۇ  ۈ ۈ ۆ ژ  : سم٘مقًمف ؾمبحاٟمف وشمٕمامم، ذم يمتاسمف اعمبلم
(ٔ)(ٕ)

. 

، وىمال سماًمتٗمقيض، وىمد همٚمط اسمـ ىمداُمة ذم عمٕمة آقمت٘ماد)): ىمال اًمِمٞمخ قمبد اًمرزاق قمٗمٞمٗمل رمحف اهلل

ض، وًمذًمؽ يتٕمّمب سمٕمض اعمِمايخ ذم اًمدوماع قمـ اسمـ ىمداُمة ((وًمٙمـ اًمّمحٞمح أن اسمـ ىمداُمة ُمٗمقِّ
(ٖ)

. 

ومٝمذه اًمٙمٚمٛمة مما ًمقطمظ ذم ، وأُما يمالم صاطمب اًمٚمٛمٕمة)): وىمال اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ آل اًمِمٞمخ

إذ ٓ خيٗمك أن ُمذهب أهؾ اًمسٜمة ، وىمد ًمقطمظ ومٞمٝما قمدة يمٚمامت أظمذت قمغم اعمّمٜمػ، هذه اًمٕم٘مٞمدة

واقمت٘ماد أن هذه ، ُمـ أؾمام  اهلل وصٗماشمف ًمٗمٔما وُمٕمٜمك، هق اإليامن سمام صمبت ذم اًمٙمتاب واًمسٜمة، اجلامقمةو

وأدًمة ذًمؽ ، طم٘مٞم٘مة شمٚمٞمؼ سمجالل اهلل وقمٔمٛمتف هلا ُمٕمان وأنّ  ،إؾمام  واًمّمٗمات قمغم احل٘مٞم٘مة ٓ قمغم اعمجاز

ٓ ًمبس ومٞمٝما وٓ إؿمٙمال  ٖمػمهاوُمٕماين هذا إؾمام  فماهرة ُمٕمروومة ُمـ اًم٘مرآن يم، أيمثر ُمـ أن حتٍم

وم٢مٟمف يٜمٓمبؼ قمغم ُمذهب اعمٗمقضة وهق ُمـ ذ  ،((اًمٚمٛمٕمة))أُما ُما ذيمره ذم )): إمم أن ىمال ((همٛمقض وٓ

وهق أسمٕمد اًمٜماس قمـ ُمذهب اعمٗمقضة وهمػمهؿ ، ذم اًمسٜمة مُماإ -رمحف اهلل–واعمّمٜمػ ، وأظمبثٝما، اعمذاهب

((ُمـ اعمبتدقمة
(ٗ)

. 

 قمـ اعمقومؼ  ((رؾماًمة ذم اًم٘مرآن ويمالم اهلل)): ُم٘مدُمة ذم يقؾمػ سمـ حمٛمد اًمسٕمٞمد اًمِمٞمخ وأضماب

 :)وشمرك اًمتٕمرض عمٕمٜماه( أراد سمف أطمد اعمٕمٜمٞملم :ىمقًمف أنَّ )): وم٘مال

 .ٟمٗمل اًمٙمالم سماًمٙمٞمٗمٞمات: أطمدمها

 .ٟمٗمل اعمٕماين اًمباـمٚمة اًمتل سف اعمتٙمٚمٛمقن ٟمّمقص اًمّمٗمات إًمٞمٝما: صماٟمٞمٝمام

، وىمد اشمٗمؼ اًمسٚمػ قمغم ذًمؽ، ؾ إًمٞمفاًمٕمٚمؿ سماًمٙمٞمٗمٞمة ٓ ؾمبٞم طمٞمث إنَّ ، وإُمران يمالمها صحٞمحان

، واًمٙمٞمػ جمٝمقل، آؾمتقا  ُمٕمٚمقم): وُم٘مقًمتٝمؿ ذم هذا ُمِمٝمقرة طمٞمث روى ْجاقمة ُمـ اًمسٚمػ ىمقهلؿ

ـُ ىمداُمة: وممـ أورد هذا اًم٘مقل، (واًمس١مال قمٜمف سمدقمة، واإليامن سمف واضمب ، وًمق يمان يريد ٟمٗمل اعمٕماين، اسم

ومٝمذا أيْما ُم٠مصمقر قمـ ، وي٘مّمد سمف ٟمٗمل اعمٕماين اًمباـمٚمة، وأُما ٟمٗمل اعمٕمٜمك، ًمٙمان اؾمتدًٓمف سمف طمجة قمٚمٞمف

                                 
 (.7ؾمقرة آل قمٛمران، أية: )( 1)

 (.40عمٕمة آقمت٘ماد ُمع شمٕمٚمٞم٘مات اًمِمٞمخ اسمـ ضمؼميـ )صام( 2)

 (.348-347ائؾ اًمِمٞمخ قمبد اًمرزاق قمٗمٞمٗمل: )صامومتاوى ورؾم( 3)

 (.203-1/202ومتاوى ورؾمائؾ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ آل اًمِمٞمخ )(  4)



ل: ترمجة موجزة لنموَّفِق ابن كدامة)  03 (امفصل األوَّ

ا مل يبٚمٖمف ممّ  ؿمٞمئًاُما ؾمٛمٕمت ُمـ أصمار  ويمؾَّ ، هام (329ت ىمال أسمق حمٛمد اًمؼمهباري ). . . . اًمسٚمػ

ُمـ هذه  ؿمٞمًئاوٓ شمٗمرس ، ومٕمٚمٞمؽ سماًمتسٚمٞمؿ واًمتٗمقيض واًمرضا -وذيمر أطماديث ذم اًمّمٗمات -قم٘مٚمؽ

((ُمـ هذا هبقاه ورده ومٝمق ضمٝمٛمل ؿمٞمًئا ومٛمـ ومرسَّ ، اإليامن هبذا واضمب وم٢منَّ ، هبقاك
(ٔ)

اسمـ  ومتبلم هبذا أنَّ  

يمالُمف  ويمذا سمردِّ ، ُمتِماسمف يمالُمف إمم حمٙمٛمف يتبلم ُمراده دِّ رَ ف سمِ طمٞمث إٟمَّ ، رمحف اهلل شمٕمامم ًمٞمس ُمٗمقضا ىمداُمة

((يتبلم أٟمف مل ي٠مت سمبدع ُمـ اًم٘مقل، إمم يمالم اًمسٚمػ
(ٕ)

. 

 ًمتؼمك سماًمّماحللما دمقيزهاٟمت٘مد قمٚمٞمف أيْما  ومما: 

واًمِمٝمدا  ًمتٜماًمف ، ًمّماحلقنويستحب اًمدومـ ذم اعم٘مؼمة اًمتل يٙمثر ومٞمٝما ا: ومّمؾ)): وم٘مال ذم اعمٖمٜمل

((. . . . سمريمتٝمؿ
(ٖ)

. 

 اهلل ٟمص عمـ إٓ شمٙمقن ٓ اًمذوات سمريمة نإ -طمٗمٔمف اهلل-آل اًمِمٞمخ  قمبد اًمٕمزيز سمـ ىمال اًمِمٞمخ صاًمح

 ٟماؿمئة: أي، قمٛمؾٍ  سمريمة ومؼميمتٝمؿ اًمّماحللم اهلل قمباد ُمـ همػمهؿ ُماوأ، واعمرؾمٚملم يمإٟمبٞما  اًمؼميمة إقمٓمائف قمغم

 وينمب، هبؿ ومٞمتٛمسح، ُمباريمة ذواهتؿ أن يٕمت٘مد أن وأُما، ذواهتؿ قمـ ٓ واشمباقمٝمؿ وقمٛمٚمٝمؿ قمٚمٛمٝمؿ قمـ

 :ٕوضمف إٟمبٞما  همػم ذم ممٜمقع ومٝمق، ذًمؽ وٟمحق دائامً  ًمٚمؼميمة أيدهيؿ وشم٘مبؾ ؾم١مرهؿ

 ؟!واًمٗمْمؾ اًمؼميمة ذم سماعمساواة ومٙمٞمػ   ًمٚمٜمبل أطمدٍ  ُم٘مارسمة قمدم: إّول

 يمٖمػمه سمف ظماص ومٝمق، ذاشمف سم٠مضمزا  اًمتؼمك ذم ُمثُٚمف   اًمٜمبل همػم أن قمغم يدل ذقمل دًمٞمٌؾ  يرد مل أٟمف: الثاين

ها. ظمّمائّمف ُمـ
(ٗ)

. 

وىمد يمتبت ذم ، ٓ آؾمتٞمٕماب، واعم٘مّمقد ُمـ هذا اعمبحث إًم٘ما  اًمْمق  قمغم قم٘مٞمدة اإلُمام اسمـ ىمدُمة  

دشمف رؾماًمتان قمٚمٛمٞمتانقم٘مٞم
(٘)

 .ػمضمع إًمٞمٝمامٚمومٛمـ أراد اًمتقؾمع ومٞمف وم، 

                                 
 .(68ذح اًمسٜمة ًمٚمؼمهباري )ص:  (1)

، 61ًمٚمِمٞمخ  يقؾمػ سمـ حمٛمد اًمسٕمٞمد اعمٜمِمقر ذم جمٚمة اًمبحقث اإلؾمالُمٞمة اًمٕمدد  (رؾماًمة ذم اًم٘مرآن ويمالم اهلل)ُم٘مدُمة ( 2)

 (.140-136هام )صام1421رضمب إمم ؿمقال ؾمٜمة اإلصدار ُمـ 

 (.3/442اعمٖمٜمل )(  3)

 (. ٖٕٕ)ص: ( انظر: ىذه مفاىيمنا ٗ)
)ضمٝمقد اإلُمام اسمـ ىمداُمة ذم اًمٕم٘مٞمدة( ًمٚمباطمث ؾمٕمٞمد اًمٜمبايت، ىمدُمٝما ًمٜمٞمؾ درضمة اعماضمستػم سمجاُمٕمة أم اًم٘مرى سمٛمٙمة  إوىل:(  5)

 = .هام 1412اعمٙمرُمة قمام 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 :وأما مذهبه الفقهي
 :ويدل قمٚمٞمف أُمقرطمٜمبكم اعمذهب،  وم٘مد يمان 

 ويمان إُماُمٜما أسمق قمبد اهلل أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمبؾ )): أومّمح قمـ ذًمؽ ذم ُم٘مدُمة يمتاسمف وم٘مال  ُمـ

هدهؿ ذم زوأ، وأقمٚمٛمٝمؿ سمف، وأشمبٕمٝمؿ ًمرؾمقل اهلل ، وؾمٞمٚمة وأىمرهبؿ إمم اهلل، أووماهؿ ومْمٞمٚمة

((ومٚمذًمؽ وىمع اظمتٞمارٟما قمغم ُمذهبف، وأـمققمٝمؿ ًمرسمف، اًمدٟمٞما
(ٔ)

. 

 يمّؾ ُمـ شمرضمؿ ًمف ٟمسبف إمم اعمذهب احلٜمبكم. 

 صٜمػ قمدة ُمّمٜمٗمات ذم اًمٗم٘مف احلٜمكم. 

 (( اًمٗم٘مفقمٛمدة)) ُمٙماناظمتٍمت طمسب اإل)): ىمال اعمقومؼ، احلٜمبكم فومٝمق يمتاب خمتٍم ذم وم٘م ،

((واىمتٍمت ومٞمف قمغم ىمقل واطمد ًمٞمٙمقن قمٛمدة ًم٘مارئف
(ٕ)

. 

 ((اعم٘مٜمع)) قمـ اًمدًمٞمؾ جمردة ْجع ومٞمف أيمثر إطمٙمام ، وهق يمتاب وؾمط سملم اًم٘مّمػم واًمٓمقيؾ

واًمتٕمٚمٞمؾ
(ٖ)

. 

 ((اًمٙماذم)) هذا يمتاب اؾمتخرت اهلل شمٕمامم ذم شم٠مًمٞمٗمف قمغم ُمذهب إُمام )): ىمال اعمقومؼ ذم ُم٘مدُمتف

ذم  -َريِضَ اهللَُّ قَمٜمُْف  -أيب قمبد اهلل أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمبؾ اًمِمٞمباين ورسماين إُمة ، إئٛمة

 .((وأوُم٠مت إمم أدًمة ُمسائٚمف ُمع آىمتّمار، شمقؾمٓمت ومٞمف سملم اإلـماًمة وآظمتّمار، اًمٗم٘مف

  ؿما  اهللإن – اينوؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمٚمٞمف ذم اًمٗمّمؾ اًمثَّ  وهق هذا اًمٙمتاب،، اعمٖمٜمل-. 

 
 

                                 
 شم٘مرير قم٘مٞمدة اًمسٚمػ، وُمقىمٗمف ُمـ اعمخاًمٗملم هلا( ًمٚمِمٞمخ قمكم سمـ حمٛمد سمـ ؾمامل : )ُمٜمٝمج اسمـ ىمداُمة ذمالثاكقة  =

اًمِمٝمراين، ىمدُمٝما ًمٜمٞمؾ درضمة اعماضمستػم ذم ىمسؿ اًمٕم٘مٞمدة واعمذاهب اعمٕماسة سمجاُمٕمة اإلُمام حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞمة 

 هام. 1414سماًمرياض قمام 

 (.1/5اعمٖمٜمل )(  1)

 .(11(  قمٛمدة اًمٗم٘مف )ص: 2)

 .(21)ص:    وم٘مف اإلُمام أمحد (  اعم٘مٜمع ذم3)



ل: ترمجة موجزة لنموَّفِق ابن كدامة)  00 (امفصل األوَّ

 منزلته العلنًة: املبخث الشادض
ٔمك  ويَمُثَرت ، سمٛمٙماٟمٍة قمٚمٛمٞمٍة رومٞمٕمٍة سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمٜمذ قمٍمه وإمم يقُمٜما هذا اسمـ ىمداُمة  اإلُمامَُ

وؿمٝمدوا ًمف سماًمٗمْمؾ واًمٕمٚمؿ ، ذم اًمثٜما  قمٚمٞمف -ُمـ ؿمٞمقظمف وأىمراٟمف وشمالُمٞمذه وهمػمهؿ  -يمٚمامُت أهؾ اًمٕمٚمؿ 

م واإلُماُمة ومٞمف  .ذم اًمٗم٘مفٓ ؾمٞمَّام ، واًمت٘مده

 ،وأٟمت خترج ُمٜمٝما ،اؾمٙمـ هٜما وم٢من سمٖمداد ُمٗمت٘مرة إًمٞمؽ)): هام(583ت ) ىمال ًمف ؿمٞمخف أسمق اًمٗمتح اسمـ اعمٜمّّل 

((وًمـ ختٚمػ ومٞمٝما ُمثٚمؽ
(ٔ)

. 

وًمف ُمّمٜمٗمات يمثػمة ذم  ،ُما رأيت ُمثؾ اًمِمٞمخ اعمقومؼ)): هام(643: )ت اسمـ اًمّمالحأسمق قمٛمرو وىمال 

 وًمق مل يٙمـ ُمـ شمّماٟمٞمٗمف ، ذًمؽأصقل اًمديـ وأصقل اًمٗم٘مف واًمٚمٖمة وإٟمساب واًمزهد واًمرىمائؼ وهمػم

((اعمٖمٜمل ًمٙمٗمك وؿمٗمك إٓ
(ٕ)

. 

إُماُما ذم قمٚمؿ احلديث ، ا ذم اًم٘مرآن وشمٗمسػمهيمان رمحف اهلل إُماُمً )): هام(643: )ت ىمال اًمْمٞما  اعم٘مدّد و

إُماُما ذم ، أوطمد زُماٟمف ذم اًمٗمرائض، إُماُما ذم قمٚمؿ اخلالف، إُماُما ذم اًمٗم٘مف سمؾ أوطمد زُماٟمف ومٞمف، وُمِمٙمالشمف

((إُماُما ذم اًمٜمجقم اًمسٞمارة واعمٜمازل، احلساب إُماُما ذم، إُماُما ذم اًمٜمحق، أصقل اًمٗم٘مف
(ٖ)

. 

همزير ، ٟمبٞمال، طمجة، ويمان صم٘مة، يمان إُمام احلٜماسمٚمة سمجاُمع دُمِمؼ)): هام(643: ىمال اسمـ اًمٜمجار )تو

يٜمتٗمع اًمرضمؾ سمرؤيتف ىمبؾ أن ، قمٚمٞمف اًمٜمقر واًمقىمار، قمغم ىماٟمقن اًمسٚمػ، قماسمدا، ورقما، ٟمزها، اًمٗمْمؾ

((يمالُمف يسٛمع
(ٗ)

. 

ومل يٙمـ ذم زُماٟمف سمٕمد أظمٞمف أيب قمٛمر واًمٕمامد ، ذم ومٜمقن ايمان إُماُمً )): هام(654)ت  قزيوىمال ؾمبط اسمـ اجل

طمسـ ، ا ًمٚمٛمسايملمحمبّ ، اٜما ُمتقاضٕمً ٜما ًمٞمّ هٞمّ ، ا قمـ اًمدٟمٞما وأهٚمٝماقمزوومً ، ويمان يمثػم احلٞما ، أزهد وٓ أورع ُمٜمف

((اخٞم  ؾم اضمقاد، إظمالق
(٘)

. 

                                 
 .(2/17( اعم٘مّمد آرؿمد )1)

 .(2/17( اعم٘مّمد آرؿمد )2)

 .(3/286( ذيؾ ـمب٘مات احلٜماسمٚمة )3)

 .(22/167(  ؾمػم أقمالم اًمٜمبال  )4)

 (..22/266ُمرآة اًمزُمان )(  5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ل: ترمجة موجزة لنموَّفِق ابن كدامة)  01 (امفصل األوَّ

وقمٚمام ُمـ أقمالم ، ُمقومؼ اًمديـ إُماُما ُمـ أئٛمة اعمسٚمٛملميمان ؿمٞمخ احلٜماسمٚمة )): هام(665: )ت ىمال أسمق ؿماُمة

ؾمٛمٕمت  ،قماروما سمٛمٕماين إظمبار وأصمار، صٜمػ يمتبا طمساٟما ذم اًمٗم٘مف وهمػمه. اًمديـ ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ

((أؿمٞما  قمٚمٞمف
(ٔ)

. 

أوم٘مف ُمـ  -سمٕمد إوزاقمل  -ُما دظمؾ اًمِمام )): (هام728: )ت وىمال ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمة

((اعمقومؼ اًمِمٞمخ
(ٕ)

. 

ويمان ُمـ سمحقر اًمٕمٚمؿ . . . اإلُمام اًم٘مدوة اًمٕمالُمة اعمجتٝمد ؿمٞمخ اإلؾمالم): هام(748) ل اًمذهبلوىما

((وأذيمٞما  اًمٕمامل
(ٖ)

. 

((سمؾ وٓ ىمبؾ دهره سمٛمدة أوم٘مف ُمٜمف، مل يٙمـ ذم قمٍمه، إُمام قمامل سمارع)): وىمال اسمـ يمثػم
(ٗ)

.  

                                 
 .(3/285( ذيؾ ـمب٘مات احلٜماسمٚمة )1)

 .(.3/286(  ذيؾ اًمٓمب٘مات )2)

 (.166 - 22/165(  اًمسػم )3)

   . (117/ 13( اًمبداية واًمٜمٝماية )4)



ل: ترمجة موجزة لنموَّفِق ابن كدامة)  02 (امفصل األوَّ

 :مؤلفاته: املبخث الشابع
وىمد وضع اهلل اًم٘مبقل ، وشم٠مًمٞمٗما وشمّمٜمٞمٗما، ٕمٚمؿ شمٕمّٚمام وشمٕمٚمٞماميماٟمت طمٞماة اسمـ ىمداُمة رمحف اهلل طماومٚمة سماًم

، سَمْدًوا وطمرًضا، ؾمػم اًمِمٛمس ذىًما وهمرسًما وؾمارت هبا اًمريمبان، وأصبحت ُمرضٞمة قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ، عمّمٜمٗماشمف

وًمف ُمّمٜمٗمات يمثػمة ذم أصقل اًمديـ وأصقل )): يِمٝمد سمدىمتٝما أهؾ اًمٗمْمؾ طمتك ىمال أسمق قمٛمرو اسمـ اًمّمالح

((وإٟمساب واًمزهد واًمرىمائؼ وهمػم ذًمؽ وًمق مل يٙمـ ُمـ شمّماٟمٞمٗمف إٓ اعمٖمٜمل ًمٙمٗمك وؿمٗمكاًمٗم٘مف واًمٚمٖمة 
(ٔ)

. 

، وسمٕمْمٝما ُمٗم٘مقد إمم أن، وسمٕمْمٝما ُما زال خمٓمقـما ذم اعمٙمتبات، وـمبع ُمـ هذه اعمّمٜمٗمات سمٕمْمٝما

 :وؾم٠مذيمرها طمسب اًمٕمٚمقم واًمٗمٜمقن

 :الؼرآن وعؾومه -أ

((اًمؼمهان ذم سمٞمان اًم٘مرآن))  -1
(ٕ)

. 

 :دةالعؼق -ب 

((إصمبات صٗمة اًمٕمٚمق)) -2
(ٖ)

. 

((اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ ذم إصمبات احلرف اًم٘مديؿ)) -3
(ٗ)

ردَّ ومٞمف اعمقومؼ قمغم سمٕمض اعمتبدقمة ذم ُمس٠مًمة ، 

 .وأٟمف اهلل شمٙمٚمؿ ومٞمف طم٘مٞم٘مة سمّمقت يسٛمع، يمالم اهلل شمٕمامم وإصمبات أٟمف سمحرف

((اًم٘مدر)) -4
(٘)

. 

((ذّم اًمت٠مويؾ)) -5
(ٙ)

. 

((ذم ُما قمٚمٞمف ُمّدقمق اًمتّمقف)) -6
(ٚ)

((ومتٞما ذم ذم اًمِمباسمة واًمرىمص واًمسامع)): ك أيْماويسٛمّ ، 
(ٛ)

. 

                                 
 .(2/17رؿمد )( اعم٘مّمد ا1ٕ)

 . هام1418ـمبع سمتح٘مٞمؼ د. ؾمٕمقد اًمٗمٜمٞمسان، ط دار إؿمبٞمٚمٞما، اًمرياض ( 2)

 . هام1416ـمبع سمتح٘مٞمؼ سمدر اًمبدر، ط/دار اسمـ إصمػم سماًمٙمقيت ( 3)

 هام.1419اإلُمارات اًمٕمرسمٞمة اعمتحدة قمام ـمبع سمتح٘مٞمؼ اًمديمتقر حمٛمد سمـ قمبد اًمرمحـ اخلٛمٞمس، قمـ ُمٙمتبة اًمٗمرىمان ( 4)

 (.22/266ذيمره ؾمبط اسمـ اجلقزي ذم ُمرآة اًمزُمان )( 5)

 هام.1416ـمبع سمتح٘مٞمؼ سمدر اًمبدر، دار اسمـ يمثػم ( 6)

 هام1404ـمبع هبذا آؾمؿ حت٘مٞمؼ زهػم اًمِماويش، ط: اعمٙمتب اإلؾمالُمل سمػموت ( 7)

 هام.1403( قمام 217ُمـ ص) ((ذم اعمّمٜمٗمات اًمّمٖمػمة اًمذظمػمة))ـمبع سمتح٘مٞمؼ أيب قمبد اًمرمحـ اًمٔماهري، ضٛمـ ( 8)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ل: ترمجة موجزة لنموَّفِق ابن كدامة)  03 (امفصل األوَّ

((رؾماًمة إمم اًمِمٞمخ ومخر اًمديـ اسمـ شمٞمٛمٞمة ذم ختٚمٞمد أهؾ اًمبدع ذم اًمٜمار)) -7
(ٔ)

. 

((ظمد ذم اًم٘مرآنًمة وردت ُمـ َسْ ٠مضمقاب ُمس)) -8
(ٕ)

. 

((عمٕمة آقمت٘ماد اهلادي إمم ؾمبٞمؾ اًمرؿماد)) -9
(ٖ)

. 

ٕيب اًمقوما  اسمـ قم٘مٞمؾ  ((اًمٜمّمٞمحة))قمغم يمتاب  هق رد ((ُمس٠مًمة ذم حتريؿ اًمٜمٔمر ذم يمتب اًمٙمالم))  -11

احلٜمبكم
(ٗ)

. 

 :احلديث وعؾومه -ج 

((اعمٜمتخب ُمـ إطماديث)) -11
(٘)

. 

((اعمٜمتخب ُمـ قمٚمؾ اخلالل)) -12
(ٙ)

. 

((سمٚمٖمة اًمٓماًمب احلثٞمث ذم صحٞمح قمقازم احلديث))  -13
(ٚ)

. 

((صٗمة اًمٗمٚمؼ)) -14
(ٛ)

. 

                                 
 .(3/292ذيؾ ـمب٘مات احلٜماسمٚمة )ذيمره اسمـ رضمب ذم  (1)

 (.2/469ذيمره اسمـ ـمقًمقن ذم اًم٘مالئد اجلقهرية ذم شماريخ اًمّماحلٞمة )( 2)

قران ُمـ حماومٔمات دُمِمؼ، سمٚمد ُمالصؼ ًمبالد طم -سماًمٗمتح صمؿ اًمسٙمقن واخلا  ُمٕمجٛمة واًمدال ُمٝمٛمٚمة- :و رصخد

(، وُمٕمجؿ اعمٕمامل 3/403ووهل ىمٚمٕمة طمّمٞمٜمة، ووٓية طمسٜمة واؾمٕمة، وشمسٛمك اًمٞمقم )صٚمخد(. ُمٕمجؿ اًمبٚمدان )

 (.1/176اجلٖمراومٞمة ذم اًمسػمة اًمٜمبقية )

 هام.1395ـمبع قمدة ـمبٕمات، ُمٜمٝما ـمبٕمة اعمٙمتب اإلؾمالُمل، سمػموت قمام ( 3)

م سماًمقٓيات اعمتحدة  1951ح٘مٞمؼ اعمستنمق ضمقرج اعم٘مدد قمام سمت  E.j.w Gibb.Memorialـمبع اًمٙمتاب ذم ( 4)

 .إُمريٙمٞمة 

 هام.1410وـمبع أيْما سمتح٘مٞمؼ قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد دُمِم٘مٞمة، قمـ دار قمامل اًمٙمتب اًمرياض قمام 

 يقضمد ُمٜمف جمٚمدان ذم ُمٙمتبة ضماُمٕمة اإلُمام حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞمة يمام ذم ُمقىمع )ُمريمز اًمتٛمٞمز آردين(.( 5)

search;jsessionid-jordan/general-http://aruc.org/web/auc     
ـ جمٛمقع   . ((اعمٖمٜمل))( يمام أوماده حم٘م٘ما 1139رىمؿ )ويقضمد ُمٜمف ىمٓمٕمة ذم اعمٙمتبة اًمٔماهرية: اجلز ان اًمٕماذ واحلادي قمنم ضٛم

 هام.1419ـمبع ضمز ا )اًمٕماذ( و)احلادي قمنم( سمتح٘مٞمؼ: اًمِمٞمخ ـمارق قمقض اهلل، ٟمنم قمـ دار اًمراية ( 6)

مجع فيو إجازات اعم٘مدد،  اًمْمٞما   ٟمنم ضمز ان ُمٜمف )اًمثاين( وال)اًمساسمع( ذم سمرٟماُمج ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ  سمتخريج اسمـ أظمتف:( 7)
 .(٘ٗ/ٔمعجم ادلؤلفني ). حلديثمشاخيو لو يف ا

 ( وذيمر أٟمف ذم احلديث.2/160ذيمره ياىمقت احلٛمقي ُمٕمجؿ اًمبٚمدان )( 8)

http://aruc.org/web/auc-jordan/general-search;jsessionid


ل: ترمجة موجزة لنموَّفِق ابن كدامة)  32 (امفصل األوَّ

((ىمٜمٕمة إريب ذم اًمٖمريب)) -15
(ٔ)

. 

((ُمِمٞمخة اسمـ ىمداُمة)) -16
(ٕ)

. 

 .الػؼه وأصوله -د 

((اًمٕمٛمدة ذم اًمٗم٘مف)) -17
(ٖ)

آىمتّمار ، يمؾ سماب ُمٜمف سمحديث صحٞمح سمدأ، يتٛمٞمز سمسٝمقًمة اًمٕمبارة، 

قمغم اًم٘مقل اعمٕمتٛمد قمٜمد ذم اعمذهب
(ٗ)

. 

((اعم٘مٜمع)) -18
(٘)

قمٛمدة احلٜماسمٚمة ُمـ زُمٜمف إمم  وهق، قمدد اعمقومؼ ومٞمف اًمرواية، وضمرده ُمـ اًمدًمٞمؾ، 

((ٍم اخلرىملخمت))يقُمٜما هذا، وهق أؿمٝمر اعمتقن سمٕمد: 
(ٙ)

. 

((اًمٙماذم)) -19
(ٚ)

ويتٛمٞمز سمسقًمة اًمٚمٗمظ ووضقح اعمٕمٜمك، 
(ٛ)

. 

 .وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمٚمٞمف ُمٗمّمال ذم اًمٗمّمؾ اًمثاين ((اعمٖمٜمل ذح خمتٍم اخلرىمل)) -21

((ذم اًمقؾمقاس))  -21
(ٜ)

 .ضمز  

((روضة اًمٜمافمر وضمٜمة اعمٜمافمر)) -22
(ٔٓ)

وهق قمٛمدة )): ىمال اًمِمٞمخ سمٙمر أسمق زيد، ذم أصقل اًمٗم٘مف  

((اعمذهب ذم
(ٔٔ)

. 

                                 
 ـمبع سمتح٘مٞمؼ قمغم طمسلم اًمبقاب، قمـ دار أُمٞمة، اًمرياض.( 1)

(، واسمـ اًمٕمامد ذم 2/139( وىمال: )ضمز ان( واسمـ رضمب ذم ذيؾ ـمب٘مات احلٜماسمٚمة )22/166ذيمرها اًمذهبل ذم اًمسػم )( 2)

 ( وىمال: )أضمزا  يمثػمة(.5/91ًمذهب )ؿمذرات ا

 . هام1423ـمبع قمدة ـمبٕمات، ُمٜمٝما سمتح٘مٞمؼ: أمحد حمٛمد قمزوز، ط: اعمٙمتبة اًمٕمٍمية سمػموت قمام ( 3)

 .(2/720( اعمدظمؾ اعمٗمّمؾ عمذهب اإلُمام أمحد )4)

 ( جمٚمدا ُمع اًمنمح اًمٙمبػم، واإلٟمّماف ًمٚمٛمرداوي.32ـمبع قمدة ـمبٕمات، ُمٜمٝما سمحت٘مٞمؼ د/  اًمؽميمل ذم )( 5)

 .(2/722( اعمدظمؾ اعمٗمّمؾ عمذهب اإلُمام أمحد )6)

 ـمبع قمدة ـمبٕمات، ُمٜمٝما سمتح٘مٞمؼ اًمديمتقر قمبد اهلل سمـ قمبد اعمحسـ اًمؽميمل دار هجر.( 7)

 .(2/738( اعمدظمؾ اعمٗمّمؾ عمذهب اإلُمام أمحد )8)

 ( ضٛمـ يمتب اًمٗم٘مف.2/139ذيؾ ـمب٘مات احلٜماسمٚمة ) ذيمره اسمـ رضمب( 9)

 هام.1413هام، وسمتح٘مٞمؼ اًمديمتقر قمبد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚمة قمام 1342ًمسٚمٗمٞمة سمٛمٍم ؾمٜمة ـمبع قمدة ـمبٕمات ُمٜمٝما ـمبٕمة ا( 10)

 .(2/944( اعمدظمؾ اعمٗمّمؾ عمذهب اإلُمام أمحد )11)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ل: ترمجة موجزة لنموَّفِق ابن كدامة)  37 (امفصل األوَّ

((قذاينّ خمتٍم اهلداية ٕيب اخلٓماب اًمَٙمٚم))ويسٛمك  ((اهلادي)) -23
(ٔ)

قمٛمدة )): ويسٛمك أيْما. 

((احلازم ذم زائد اهلداية قمغم خمتٍم أيب اًم٘ماؾمؿ
(ٕ)

. 

((ُمٜماؾمؽ احلج)) -24
(ٖ)

. 

 .الزهد والرقائق والػضائل -هـ

((اًمتقاسملم)) -25
(ٗ)

. 

((اًمرىمة واًمبٙما )) -26
(٘)

. 

((اعمتحاسملم ذم اهلل)) -27
(ٙ)

. 

((ومْمؾ اًمٕمنم))و أ ((اًمٕمنمومْمائؾ )) -28
(ٚ)

. 

((ومْمائؾ قماؿمقرا )) -29
(ٛ)

. 

((ُمٜمٝماج اًم٘ماصديـ ذم ومْمؾ اخلٚمٗما  اًمراؿمديـ)) -31
(ٜ)

. 

((وصٞمة اسمـ ىمداُمة)) -31
(ٔٓ)

. 

                                 
( واًمّمٗمدي ذم اًمقاذم 2/159( وصالح اًمديـ اسمـ ؿمايمر ذم ومقات اًمقومٞمات )22/168ذيمره اًمذهبل ذم اًمسػم )( 1)

 (.5/91(، واسمـ اًمٕمامد ذم ؿمذرات اًمذهب )2/139اسمٚمة )(، واسمـ رضمب ذم ذيؾ ـمب٘مات احلٜم17/38سماًمقومٞمات )

 .ُماًمٞمزيا ضماُمٕمة رؾماًمة ديمتقراه ذموهل:  ذم دوًمة ىمٓمر ٟمقر اًمديـ ـماًمب سمتح٘مٞمؼ ـمبع  (2)

 (.5/91(، واسمـ اًمٕمامد ذم ؿمذرات اًمذهب )2/139ذيمره اسمـ رضمب ذم ذيؾ ـمب٘مات احلٜماسمٚمة )( 3)

 . هام1969ًمبٞمان سمدُمِمؼ، ؾمٜمة ـمبع سمتح٘مٞمؼ قمبد اًم٘مادر إرٟماؤوط، ط/دار ا( 4)

 . هام1415ـمبع سمتح٘مٞمؼ: حمٛمد ظمػم رُمْمان، ط/دار اًم٘مٚمؿ قمام ( 5)

 م.1987ـمبع سمتح٘مٞمؼ: جمدي اًمسٞمد، دار اًم٘مرآن اًم٘ماهرة، قمام ( 6)

ـ رضمب ذم ذيؾ ـمب٘مات احلٜماسمٚمة )17/38( واًمّمٗمدي ذم اًمقاذم سماًمقومٞمات )22/168ذيمره اًمذهبل ذم اًمسػم )( 7)  (.2/140(، واسم

( واسمـ رضمب ذم ذيؾ ـمب٘مات 22/168(، واًمذهبل ذم اًمسػم )22/266ذيمره ؾمبط اسمـ اجلقزي ذم ُمرآة اًمزُمان )( 8)

 (.2/140احلٜماسمٚمة )

 هام.1427قمـ دار همارس اًمٙمقيت قمام ، سٕمٞمديًمـمبع سمتح٘مٞمؼ اًمديمتقر ومالح سمـ صماين ا( 9)

 . م1418اسمـ طمزم سمػموت قمام ـمبع سماؾمؿ: )وصٞمة اًمٕمامل اجلٚمٞمؾ( حت٘مٞمؼ حمٛمد ظمػم رُمْمان يقؾمػ، قمـ دار ( 10)

 



ل: ترمجة موجزة لنموَّفِق ابن كدامة)  30 (امفصل األوَّ

 .عؾم الـسب -و

((آؾمبتّمار ذم ٟمسب إٟمّمار))  -32
(ٔ)

. 

((اًمتبٞملم ذم أٟمساب اًم٘مرؿمٞملم)) -33
(ٕ)

. 

ّمٜمٗماشمف ومٚمػمضمع إمم ُم٘مدُمة اعمٖمٜمل سمتح٘مٞمؼ وُمـ أراد اًمقىمقف قمغم ْجٞمع ُم، وًمف يمتب أظمرى همػم ُما ذيمرت 

وم٘مد ْجٕما ُمّمٜمٗمات اعمقومؼ واؾمتققمبا، قمبد اهلل سمـ قمبد اعمحسـ اًمؽميمل وقمبد اًمٗمتاح احلٚمقاًمديمتقر/ 
(ٖ)

  

 .امها اهلل ظمػم اجلزا زومج

 

 

 

                                 
ٟمّمارـمبع سماؾمؿ: )( 1) ـ ا ؾمتبّمار ذم ٟمسب اًمّمحاسمة ُم    .م  1972هام / 1392تح٘مٞمؼ قمكم ٟمقهيض، دار اًمٗمٙمر، سمػموت، سم، (ٓا

 . هام 1402ـمبع سمتح٘مٞمؼ حمٛمد ٟمائػ اًمدًمٞمٛمل، ُمـ ُمٜمِمقرات اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمراىمل قمام ( 2)

 (.36-1/26ُم٘مدُمة اعمٖمٜمل )( 3)
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 .«املغين»  كتاب: الفصل الثاني
 :مباحث مخسة وفقه 

 .اسم الؽتاب: األّولادبحث 

 .هموضوع: اينادبحث الثّ 

 .وعـاية العؾامء به، مـزلته العؾؿقة: الثادبحث الثّ 

 .احلديثقة من خالل الؼسم ادخرجِة أحاديُثه وآثاُره هموارد: ابعادبحث الرّ 

يف إيراد األحاديث واحلؽم  ((ادغـي))مـفج ادملف يف كتاب : حث اخلامسباد

 .عؾقفا من خالل الؼسم ادخرج أحاديثه
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 .اباسه الكت: األّولاملبخث 
((اًمسػم))اًمذهبل  ذم  وذيمره هبذا آؾمؿ احلاومظ، «اعمٖمٜمل» سماؾمؿقمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ اؿمتٝمر اًمٙمتاب 

(ٔ)
واسمـ ، 

((ؿمذرات اًمذهب))اًمٕمامد ذم 
(ٕ)

. 

 .وحمتقاه، ًمٕمٚمٝمؿ ي٘مّمدون سمذًمؽ اًمتٕمريػ سمٛمْمٛمقن اًمٙمتاب، وزاد سمٕمْمٝمؿ ذم اؾمؿ اًمٙمتاب

(ٖ)«خمتٍم اخلرىملاعمٖمٜمل ذم ذح »: اسمـ يمثػم ومسامه
. 

((ذيؾ شماريخ سمٖمداد))ؾمامه اسمـ اًمدسمٞمثل ذم و
(ٗ)

((شماريخ اإلؾمالم))واحلاومظ اًمذهبل ذم  
(٘)

وصالح اًمديـ ، 

((ومقات اًمقومٞمات))اسمـ ؿمايمر ذم  
(ٙ)

((اًمقاذم سماًمقومٞمات))واًمّمٗمدي ذم ، 
(ٚ)

ذيؾ ))واسمـ رضمب ذم ، 

((اًمٓمب٘مات
(ٛ)

((أسمجد اًمٕمٚمقم))واًمّمديؼ طمسـ ظمان اًم٘مٜمقضمل ذم ، 
(ٜ)

 .« اًمٗم٘مفاعمٖمٜمل ذم»سمام    

((واخلالف سملم اًمٕمٚمام ، اعمٖمٜمل ذم اًمٗم٘مف قمغم ُمذهب أمحد سمـ طمٜمبؾ)): وؾمامه ياىمقت احلٛمقي
(ٔٓ)

 .

                                 
 (.22/168م اًمٜمبال  )ؾمػم أقمال (1)

 (. 7/160ؿمذرات اًمذهب )  (2)

 .(118/ 17)  اًمبداية واًمٜمٝماية  (3)

 .(212/ 15)اعمٓمبقع ضٛمـ ذيقل شماريخ سمٖمداد ًمٚمذهبل   اعمختٍم اعمحتاج إًمٞمف ُمـ شماريخ اسمـ اًمدسمٞمثليمام ذم  (4)

 .(487/ 44( شماريخ اإلؾمالم )5)

 . (159/ 2( ومقات اًمقومٞمات )6)

   .(23/ 17ٞمات )( اًمقاذم سماًمقوم7)

   .(292/ 3ذيؾ ـمب٘مات احلٜماسمٚمة ) (8)

   . (656أسمجد اًمٕمٚمقم )ص:  (9)

   (. 2/160ُمٕمجؿ اًمبٚمدان )( 10)
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 مىضىعه: املبخث الثانٌ
اًم٘ماؾمؿ قمٛمر سمـ احلسلم سمـ قمبد اهلل أيب يمتاب اعمٖمٜمل ذح  ًمام خمتٍم

(ٔ)
رىملامَخِ اماًم 

(ٕ)
 .رمحف اهلل 

ب ُمثؾ ذهمل خيدم يمتاب ذم اعم، هُملم اؿمتٝمارت٘مدّ سمديع مل يِْمَتٝمر ُمتـ قمٜمد اعم)): وخمتٍمه ىمال قمٜمف اسمـ سمدران

 :طمتك ىمال اًمٕمالُمة يقؾمػ سمـ قمبد اهلادي ذم يمتاسمف، ُما ظمدم هذا اعمختٍم وٓ اقمتٜمل سمٙمتاب ُمثؾ ُما اقمتٜمل سمف

((ضبٓمت ًمٚمخرىمل صمالصمامئة ذح :ىمال ؿمٞمخٜما قمزاًمديـ اعمٍمي (الدر الـؼي دم ذح ألػاظ اخلرقي)
(ٖ)

. 

((المغني لإلمام موفق الدين المقدسي)) وأقمٔمؿ ذوطمف وأؿمٝمرها
وأبان الموفق عن موضوع ، (ٗ)

، من أوفاهم إنَّ إمامنا أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل )): كتابه يف المقدمة فقال رحمه اهلل

الدىوا وأصوعهم لربه ، وأعلمهم به ، وأزهدهم يف  فضولة، وأقرهبم إلى اهلل وسولة ، وأتبعهم لرسول اهلل 

وأبون ، لوعلم ذلك من اقتفى آثاره، وقد أحببت أن أشرح مذهبه واختوارهوقع اختيارنا على مذهبه  فلذلك

تربكا هبم، وأذكر لكل إمام ما ذهب إلوه، يف كثور من المسائل ما اختلف فوه مما أجمع علوه
(٘)

وتعريفا ، 

، االقتصار من ذلك على المختارو، بول االختصاروأشور إلى دلول بعض أقوالهم على س، لمذاهبهم

والتمووز ، لتحصل الثقة بمدلولها، إلى كتب األئمة من علماء اآلثار، زوه من األخباروأعزو ما أمكنني ع

ثم رتبت ذلك على شرح مختصر ، ويعرض عن مجهولها، فوعتمد على معروفها، بون صحوحها ومعلولها

                                 
يمان ُمـ يمبار اًمٕمٚمام  شمٗم٘مف ، اًمٕمالُمة ؿمٞمخ احلٜماسمٚمة، أسمق اًم٘ماؾمؿ قمٛمر سمـ احلسلم سمـ قمبد اهلل اًمبٖمدادي اخلرىمل احلٜمبكم  (1)

ًَمُف اعمّمٜمٗمات اًمٙمثػمة ذِم اعمذهب مل يٜمتنم ُمٜمٝما إٓ اعمختٍم ذِم اًمٗم٘مف ٕٟمف ظمرج قمـ ُمديٜمة ، صاطمب اعمروذي سمقاًمده احلسلم

ٞمَٝما اًمسالم عما فمٝمر ؾمب اًمّمحاسمة رضقان اهللَّ قمٚمٞمٝمؿ أْجٕملم وأودع يمتبف ذِم درب ؾمٚمٞمامن وماطمؽمىمت اًمدار اًمتل يماٟمت ومِ 

 .، ودومـ سمدُمِمؼ334ؾمٜمة ، شمقذم اًمٙمتب

 .(363/ 15ؾمػم أقمالم اًمٜمبال  )، (75/ 2ـمب٘مات احلٜماسمٚمة )، (87/ 13شماريخ سمٖمداد ت سمِمار )اٟمٔمر: 

اًمٚمباب ذم . اٟمٔمر: هذه اًمٜمِّسبة إمم سمٞمع اخلرق واًمثَٞماب - سمٙمرس اخلا  اعمٕمجٛمة، وومتح اًمرا  وذم آظمرها اًم٘ماف -خرىِمّل اماًم ( 2)

 .(435/ 1ساب )هتذيب إٟم

 .(424اعمدظمؾ إمم ُمذهب اإلُمام أمحد ٓسمـ سمدران )ص:  (3)

 .(425اعمدظمؾ إمم ُمذهب اإلُمام أمحد ٓسمـ سمدران )ص:  (4)

، ومٝمذا ٓ ؿمّؽ أٟمف ذم قمٚمٛمٝمؿ وهدهيؿ وؾمػمهتؿ ُمٜمٝمؿوآؾمتٗمادة  ؿ،آىمتدا  هبو ،تؼمك سمٕمٚمٛمٝمؿًمٕمؾ ىمّمده سمذًمؽ: اًم  (5)

ومؼميمات أوًمٞما  اهلل اًمّماحللم سماقمتبار ٟمٗمٕمٝمؿ ًمٚمخٚمؼ سمدقمائٝمؿ إمم )) ـ شمٞمٛمٞمة رمحف اهلل:ىمال ؿمٞمخ اإلؾمالم اسم عشمؼمك ُمنمو

ـماقمة اهلل، وسمدقمائٝمؿ ًمٚمخٚمؼ، وسمام يٜمزل اهلل ُمـ اًمرمحة، ويدومع ُمـ اًمٕمذاب سمسببٝمؿ طمؼ ُمقضمقد، ومٛمـ أراد سماًمؼميمة هذا، 

 .(.11/114)جمٛمقع ومتاوى اسمـ شمٞمٛمٞمة  ((ويمان صادىمًا، وم٘مقًمف طمؼ
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، ومختصرا موجزا جامعا، لكوىه كتابا مباركا ىافعا  اهلل الخرقي أبي القاسم عمر بن الحسون بن عبد

وىجعل الشرح مرتبا ، فنتربك بكتابه، جمع العلم والعمل، أخو ورع، صالح ذو دين، ومًلفه إمام كبور

، وهناوما دلت علوه بمنطوقها ومفهومها ومضم، وىبدأ يف كل مسيلة بشرحها وتبوونها، على مسائله وأبوابه

((فتحصل المسائل كرتاجم األبواب، ثم ىتبع ما يشاهبها مما لوس بمذكور يف الكتاب
(ٔ). 

 :حصريؼته دم الرّشْ 

 .وجيٕمٚمٝما يماًمؽمْجة وـمري٘متف ذم هذا اًمنمح أٟمف يٙمتب اعمس٠مًمة ُمـ اخلرىمّل 

 .صمؿ ي٠ميت قمغم ذطمٝما وشمبٞمٞمٜمٝما وسمبٞمان ُما دًمت قمٚمٞمف سمٛمٜمٓمقىمٝما وُمٗمٝمقُمٝما وُمْمٛمقنا 

 .ًمؽ ُما يِمبٝمٝما مما ًمٞمس سمٛمذيمقر ذم اًمٙمتاب ومتحّمؾ اعمسائؾ يمؽماضمؿ إسمقابصمؿ يتبع ذ 

ويبلم ذم يمثػم ُمـ اعمسائؾ ُما اظمتٚمػ ومٞمف مما أْجع قمٚمٞمف ويذيمر ًمٙمؾ إُمام ُما ذهب إًمٞمف ويِمػم إمم دًمٞمؾ  

 .سمٕمض أىمقاهلؿ

حٞمحٝما أهؾ احلديث ًمٞمحّمؾ اًمتٗم٘مف سمٛمدًمقهلا واًمتٛمٞمٞمز سملم ص ويٕمزو إظمبار إمم يمتب إئٛمة ُمـ 

 .وُمٕمٚمقهلا ومٞمٕمتٛمد اًمٜمافمر قمغم ُمٕمروومٝما ويٕمرض قمـ جمٝمقهلا

يذيمر اعمس٠مًمة ُمـ اخلرىمل ويبلم هماًمبا روايات اإلُمام هبا ويتّمؾ اًمبٞمان سمذيمر إئٛمة ُمـ أصحاب 

 حاعمذاهب إرسمع وهمػمهؿ ُمـ جمتٝمدي اًمّمحاسمة واًمتاسمٕملم شماسمٕمٞمٝمؿ وُما هلؿ ُمـ اًمدًمٞمؾ واًمتٕمٚمٞمؾ صمؿ يرضم

ىمقال قمغم ـمري٘مة ومـ اخلالف واجلدل ويتقؾمع ذم ومروع اعمس٠مًمةىمقٓ ُمـ أوًمئؽ إ
(ٕ)

 . 

                                 
   (.1/5) اعمٖمٜمل (1)

 .(425اعمدظمؾ إمم ُمذهب اإلُمام أمحد ٓسمـ سمدران )ص:  (2)
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 .وعناية العلناء به، منزلته العلنًة: املبخث الثالث
اًمٕمٚمام  واعمتٕمٚمٛمقن قمؼم اًمٕمّمقر  فواؾمتٗماد ُمٜم، وشمٚم٘متف إُمة، اًم٘مبقل ((اعمٖمٜمل))ًم٘مد وضع اهلل ًمٙمتاب 

وأذيمر سمٕمض أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ ، ٛمٞمؾ واًمثٜما  قمٚمٞمفوشمقاردت أًمسٜمتٝمؿ سماًمذيمر اجل، ػمهؿؾمقا  ُمـ احلٜماسمٚمة وهم

 :ذم اًمثٜما  قمغم هذا اًمٙمتاب

ومبٚمغ ، ذم ذح اخلرىمل «اعمٖمٜمل»اؿمتٖمؾ سمتّمٜمٞمػ يمتاب )): هام(634)ت  اصح احلٜمبكماًمٜمّ  قمٍمّيفوىمال 

((وأضماد ومٞمف وْجؾ سمف اعمذهب، شمٕمب قمٚمٞمف، قمنم جمٚمدات، وهق يمتاب سمٚمٞمغ ذم اعمذهب، إُمؾ ذم إمتاُمف
(ٔ)

. 

. . . . ُما رأيت ُمثؾ اًمِمٞمخ اعمقومؼ وًمف ُمّمٜمٗمات يمثػمة)): هام(643: ل أسمق قمٛمرو اسمـ اًمّمالح )توىما

((وًمق مل يٙمـ ُمـ شمّماٟمٞمٗمف إٓ اعمٖمٜمل ًمٙمٗمك وؿمٗمك
(ٕ)

. 

، ٓسمـ طمزم  ((اعمحغّم ))اًمٕمٚمؿ ُمثؾ  ُما رأيت ذم يمتب اإلؾمالم ذم)): هام(660) ىمال اًمٕمز سمـ قمبد اًمسالم

((ًمديـًمٚمِمٞمخ ُمقومؼ ا ((اعمٖمٜمل))ويمتاب 
(ٖ)

. 

((مل شمٓمب ٟمٗمز سماًمٗمتٞما طمتك صار قمٜمدي ٟمسخة اعمٖمٜمك)): وىمال أيْما
(ٗ)

. 

وم٠مصبح يمتاسمف ُمٗمٞمدا ًمٚمٕمٚمام  يماومة قمغم اظمتالف ُمذاهبٝمؿ وأضحك )): هام(1346: ت))ىمال اسمـ سمدران 

اعمٓمٚمع قمٚمٞمف ذا ُمٕمرومة سماإلْجاع واًمقوماق واخلالف واعمذاهب اعمؽمويمة سمحٞمث شمتْمح ًمف ُمساًمؽ آضمتٝماد 

((شمٗمع ُمـ طمْمٞمض اًمت٘مٚمٞمد إمم ذْرَوة احلؼ اعمبلم ويٛمرح ذم روض اًمتح٘مٞمؼومػم
(٘)

. 

وأؿمٝمرها ، أهمٜمك ذوطمف قمغم اإلـمالق: وذطمف هذا)): هام(1429: وىمال اًمِمٞمخ سمٙمر أسمق زيد )ت

، واًمقوماق، وأدًمة اخلالف، وأْجع يمتاب أًمػ ذم اعمذهب عمذاهب قمٚمام  إُمّمار وُمسائؾ اإلْجاع، سمآشمٗماق

، ومال يستٖمٜمل قمٜمف اعمتٗم٘مف وٓ اعمحدث، واًمتتبع ًمثٛمرة اخلالف ذم شمٙمٞمٞمػ إطمٙمام، قال وإطمٙماموُمآظمذ إىم

، وٓ ضمرم صار أطمد يمتب اإلؾمالم، وٓ اًمراهمب ذم وم٘مف اًمسٚمػ ُمـ اًمّمحاسمة واًمتاسمٕملم ومٛمـ سمٕمدهؿ

((وطمرص قمغم حتّمٞمٚمف قمٚمام  إُمّمار ذم يماومة إقمّمار
(ٙ)

. 

                                 
 .(3/283( ذيؾ ـمب٘مات احلٜماسمٚمة )1)

 .(2/17( اعم٘مّمد آرؿمد )2)

ذيؾ واسمـ رضمب احلٜمبكم ذم  (10/78شماريخ اإلؾمالم )، و(18/193) ؾمػم أقمالم اًمٜمبال  ذيمره اًمذهبل ذم يمتاسمٞمف:  (3)

 .(3/294ـمب٘مات احلٜماسمٚمة )

 .(3/294ـمب٘مات احلٜماسمٚمة )( ذيؾ 4)

 ..(426( اعمدظمؾ إمم ُمذهب اإلُمام أمحد ٓسمـ سمدران )ص: 5)

 .(2/695( اعمدظمؾ اعمٗمّمؾ عمذهب اإلُمام أمحد )6)
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 :عـاية العؾام  به

 .وهق ضمدير سمذًمؽ، وهمػم ذًمؽ ُمـ آهتامم، واًمتٕمٚمٞمؼ، ام  سمآظمتّمار واًمتحِمٞمةوىمد قمٜماه اًمٕمٚم

 :فؿن خمترصاته

ًمٕمبد اًمرمحـ سمـ رزيـ سمـ  ((خمتٍم اسمـ رزيـ)): ويسٛمك، ذم جمٚمديـ ((اًمتٝمذيب ذم اظمتّمار اعمٖمٜمل)) -1

 .(656: قمبد اًمٕمزيز احلقراين اًمدُمِم٘مل اًمٗم٘مٞمف )ت

 َّ ي )وٟمٔمؿ هذا اعمختٍم يقؾمػ سمـ حمٛمد اًمرسَّ هام(776َُمرِّ
(ٔ)

. 

: ت) جؿ اًمديـ أمحد سمـ محدان احلّراينٟمأيب قمبد اهلل : ٓسمـ محدان  ((التؼريب دم اختصار ادغـي))  -2

ومل يٙمٛمٚمف، قمٜمد يمتاب اجلٛمٕمة وم٘مط هذا اعمختٍم هام( ويٜمتٝمل 695
(ٕ)

. 

هام( 734: ت)أسمق اًمٗمرج  قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمقد زيـ اًمديـ : ٓسمـ قمبٞمدان ((خمتٍم اعمٖمٜمل)) -3
(ٖ)

. 

(شم٘مريبا هام 740)اعمتقرمب شمِّ ًمِمٛمس اًمديـ اسمـ رُمْمان اعمرَ  ((خمتٍم اعمٖمٜمل)) -4
(ٗ)

. 

ًمٚمِمٞمخ محد سمـ قمبد اًمٕمزيز احلامد ذم جمٚمديـ ((اعم٘مٜمل ذم اظمتّمار اعمٖمٜمل)) -5
(٘)

. 

اًم٘مرر  قمبد اًمٕمزيز سمـ قمكم: اسمـ أيب اًمٕمز اعم٘مدد، ًم٘مايض إىماًمٞمؿ ((اخلالصة ذم اظمتّمار اعمٖمٜمل)) -6

ذطًما آظمر رم جمٚمديـ ((ذح اخِلَرقِىّ ))و ، ، اظمتٍمه ذم جمٚمديـ  هام 846اًمبٖمدادي ت ؾمٜمة 
(ٙ)

. 

 :وحواشقه، ومن ذوحه

. هـ( 729: )ت فؼقه العراق البغداديالزريراين  عبد اهلل بن حمؿدل ((طمقار اًمزريراين قمغم اعمٖمٜمل)) -1

ويمان يستحرض يمثػما ُمٜمف وقمٚمؼ قمٚمٞمف طمقاؿمك، ـ ُمرةصما وقمنميصالع ادغـى لؾؿوفق ثال: قال ابن مػؾح
(ٚ)

. 

                                 
 .(2/697( اعمدظمؾ اعمٗمّمؾ عمذهب اإلُمام أمحد )1)

ًمٚمديمتقر  خيف وؾمامشمفاعمذهب احلٜمبكم دراؾمة ذم شمار، (1/15اإلٟمّماف ذم ُمٕمرومة اًمراضمح ُمـ اخلالف ًمٚمٛمرداوي )ُم٘مدُمة  (2)

 .(2/234) قمبد اهلل سمـ قمبد اعمحسـ اًمؽميمل

 .(1/15اإلٟمّماف ًمٚمٛمرداوي )ُم٘مدُمة  (3)

 .(2/234عمذهب احلٜمبكم دراؾمة ذم شمارخيف وؾمامشمف )، ا(2/697( اعمدظمؾ اعمٗمّمؾ عمذهب اإلُمام أمحد )4)

 ـمبٕمف دار اًمٗمْمٞمٚمة سمٛمٍم، ذم جمٚمديـ.( 5)

 .(1/68) ٓسمـ اعمؼمد احلٜمبكم أصحاب أمحد ( اجلقهر اعمٜمْمد ذم ـمب٘مات ُمت٠مظمري6)

 .(2/55( اعم٘مّمد آرؿمد )7)
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هام( 844ٕمحد سمـ ٟمٍم اهلل اًمٙمرُماين اًمبٖمدادي ت ؾمٜمة ) ((طماؿمٞمة اعمٖمٜمل)) -2
(ٔ)

. 

ذح ، هام( 682: ٕيب اًمٗمرج قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ ىمداُمة اعم٘مدد )ت ((اًمنمح اًمٙمبػم)) -3

وذيمر ومٞمف ُمـ همػمه ُما مل جيده ومٞمف ُمـ اًمٗمروع واًمقضمقه ، ٜملواقمتٛمد ذم ْجٕمف قمغم يمتاب اعمٖم، ومٞمف اعم٘مٜمع

وقمزا ُمـ إطماديث ُما مل يٕمزه اسمـ ىمداُمة مما ، يسػما ُمـ إدًمة ؿمٞمًئاومل يؽمك ُمـ يمتاب اعمٖمٜمل إٓ ، واًمروايات

أُمٙمٜمف قمزوه
(ٕ)

. 

 .ادملػات احلديثة التي خدمت ادغـي

ىماُمت سم٢مصداره وزارة ، عمسائٚمف وومّمقًمف وهق ومٝمرس، ُمـ يمتاب اعمٖمٜمل «معجم الػؼه احلـبيل» -1

 .هام1393إوىماف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞمة سمدوًمة اًمٙمقيت ؾمٜمة 

حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن إؿم٘مر. د، «الػفرس اهلجائي لؽتاب ادغـي» - 2
(ٖ)

. 

ًمام قمبد اهلل سمـ قمٛمر اًمبارودي. «الربق الؾاّمع فقام دم ادغـي من اتػاق وافرتاق وإمجاع» - 3
(ٗ)

. 

رؾماًمة قمٚمٛمٞمة ، «إصولقة ادتعؾؼة بإدلة دم العبادات وادعامالت من ادغـي ٓبن قدامةالؼواعد » - 4

 .ًمام ضمؼميؾ سمّمٞمكم، سماًمرياض، ُم٘مدُمة جلاُمٕمة اإلُمام حمٛمد سمـ ؾمٕمقد

ٓبن قدامة مجعا وترتقبا ودراسة)) – 5 ىمدُمٝما  ((الؼواعد الػؼفقة دم بايب العبادات وادعامالت من خالل كتاب ادغـي 

ـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞمةاًمبا ـ إسمراهٞمؿ اًمٕمٞمسك ًمٜمٞمؾ درضمة ديمتقراه ذم ضماُمٕمة اإلُمام حمٛمد سم ـ قمٞمسك سم  .طمث قمبد اهلل سم

رؾماًمة قمٚمٛمٞمة ًمٚمديمتقر قمبد اًمقاطمد  ((الؼواعد الػؼفقة من خالل كتاب ادغـي ٓبن قدامة)) -6

وشم٘مع ذم جمٚمد واطمد ؿمٛمٚمت سمايب اًمٕمبادات  واعمٕماُمالت، اإلدريز
(٘)

. 

جامعرررة أم القررررى  يف، مشرررروع رسرررائل علمورررة، «د والض   واال اليق ي   ت م   م نت   ا  ال      يالقواع   »  -7 

المكرمة بمكة
(ٙ)

. 

                                 
 .(2/698( اعمدظمؾ اعمٗمّمؾ عمذهب اإلُمام أمحد )1)

 (.2/108(، واٟمٔمر: اعم٘مّمد إرؿمد )1/5اًمنمح اًمٙمبػم )( 2)

   ُمام. 1971ـمبٕمف دار اًم٘مٚمؿ سمػموت قمام ( 3)

 .    م1986ـمبٕمف دار اجلٜمان سمػموت ؾمٜمة  (4)

 ار اسمـ اًم٘مٞمؿ ًمٚمٜمنم واًمتقزيع سماًمرياض.ـمبٕمف د (5)

 = اًمسٚمٞمؾ )رؾماًمة ُماضمستػم(، واًمباطمثقن: حمٛمد سمـ قمبد اًمرمحـ اًمسٕمدان )رؾماًمة ديمتقراه(، قمبد اعمٚمؽ سمـ قمبد اهلل( 6)
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ُم٘مدم ًمام ضماُمٕمة اإلُمام حمٛمد اسمـ  قمٚمٛمٞمة وهق ُمنموع رؾمائؾ «آيات إحؽام دم كتاب ادغـي» - 8

ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞمة سماًمرياض
(ٔ)

. 

واًمديمتقر قمبد اًمٗمتاح سمـ ، قمبد اعمحسـ اًمؽميمل اًمديمتقر قمبد اهلل سمـ: ىمام سمف يمؾ ُمـ ((حتؼقق ادغـي)) -9

 .وهق ُمـ أطمسـ ـمبٕمات اًمٙمتاب، حمٛمد احلٚمق

وهق ُمنموع  «ختريج إحاديث وأثار الواردة دم كتاب ادغـي» ؾمٚمسٚمة رؾمائؾ ديمتقراه سمٕمٜمقان – 10

سماعمديٜمة اًمٜمبقية، سماجلاُمٕمة اإلؾمالُمٞمة، رؾمائؾ قمٚمٛمٞمة ُم٘مدم ًمام يمٚمٞمة احلديث اًمنميػ
(ٕ)

 . 

                                 
سمـ ٟمٗمٞمع اًمٕمٚمٞماين )رؾماًمة ُماضمستػم(، ؾمٛمػم سمـ قمبد اًمٕمزيز قمبد اًمٕمٔمٞمؿ )رؾماًمة ُماضمستػم(و قمبد اعمجٞمد سمـ حمٛمد  ؾمٕمقد =

   ؾماًمة ُماضمستػم(، قمكم سمـ حمٛمد اًمبٜمف )رؾماًمة ُماضمستػم(.  اًمسبٞمؾ )ر

 اًمباطمثقن: ومٝمد اًمٗماضؾ، وقمبد اًمٕمزيز اًمؽميمل، وُمٜماور احلريب، وٟماس اًمٕمٛمران، وومٝمد اًمٕمٜمدس، وأمحد اًمٓمري٘مل.  (1)

 .أوهلا: ًمألخ ؾمٗمٞمان سمـ وم١ماد سماؾمقيدان ُمـ سمداية اًمٙمتاب إمم سماب اًمٖمسؾ ُمـ اجلٜماسمة ُمـ يمتاب اًمٓمٝمارة   (2)

ًمألخ: قمبد اًمرزاق سمـ حمٛمد اًمب٘مام ، ُمـ سمداية سماب اًمتٞمٛمؿ ُمـ يمتاب اًمٓمٝمارة، إمم ناية سماب صٗمة اًمّمالة ُمـ  الثاكقة:

 يمتاب اًمّمالة.

 (.227( إمم ناية ُمس٠مًمة )162ًمألخ إؾمامقمٞمؾ قمبد إطمد ُمـ ُمس٠مًمة ) الثالثة:

 سماب اإلُماُمة.( إمم ناية 228ًمألخ: قمبده أمحد اًمٕمٛمري ُمـ سمداية ُمس٠مًمة ) الرابعة:

 (.244ًمألخ سمق قمالم اجلزائري ُمـ سمداية سماب صالة اعمساومر إمم ناية ُمس٠مًمة ) اخلامسة:

هذه اًمرؾماًمة شمبدأ ُمـ ُمس٠مًمة اًمتٙمٗملم ذم اًم٘مٛمٞمس واعمئزر واًمٚمٗماومة ُمـ يمتاب اجلٜمائز، إمم ناية زيماة اًمزروع  السادسة:

 واًمثامر ُمـ يمتاب اًمزيماة.
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 .احلديثًة من خالل القشه املخزجِة أحاديُثه وآثاُرهه مىارد: بخث الزابعملا
 ،واًمتامل هامل هماًمباما ُمٔمامان إطماديامث وأصمامار اعمسامٜمدة، شمٜمققمت ُمقارد اعمّمامٜمػ احلديثٞمامة وشمٕمامددت

وُمٜمٝما ُماما سح ، ورسمام اىمتٍم قمغم اعمٕمٜمك، وىمد يتٍمف ومٞمٝما، يسقق ٟمّمقصٝما سمحروومٝما شمارة    واعمّمٜمػ

ِٗمف اعمٜم٘مقل ُمٜمف وُمٜمٝما ُما سح سماؾمؿ اعمٜم٘مقل قمٜمف ،اعمّمٜمػ سماؾمٛمف  .دون حتديد ُم١مًمَّ

ُمامـ اعمّمامادر اًمتامل اقمتٛمامدها وىمٗمامت قمامغم قمامدد ، وُمـ ظمالل قمٛمكم ذم ختريج ضمز  ُمامـ هامذا اًمٙمتاماب

 .اًمتل وردت ذم اًم٘مسؿ اعمخرضمة أطماديثف وآصماره وومٞمام ي٠ميت ؾم٠مذيمر شمٚمؽ اعمّمادر ،اعم١مًّمػ

 (1: ح) «صحٞمح اًمبخاري»-

 (20: ح) «ؿصحٞمح ُمسٚم» -

 (15: حٕيب داود ) «اًمسٜمـ»- 

 (174: حًمٚمٜمسائل ) «اعمجتبك»-

 (6: حًمٚمؽمُمذي ) «اجلاُمع» -

 (42: حٓسمـ ُماضمف ) «اًمسٜمـ»-

 (186: حٓسمـ اعمٜمذر ) «إوؾمط» -

 .(53: حًمسٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ) «اًمسٜمـ» -

 (257: حًمألصمرم ) «اًمسٜمـ» -

 .(181: حًمٚمدارىمٓمٜمل ) «اًمسٜمـ» -

 (642: قمبٞمد )ح يبإُمقال ٕ -

 (128: ًمٚمالًمٙمائل )ح  «اًمسٜمـ» -

 (132: ٓسمـ ايب ُمقؾمك )ح «ذح اخلرىمل » -

 (216: ٓسمـ ؿماهلم )ح  «ذيمر اعمقت » -

 (309: ٓسمـ إؾمحاق )ح  «اعمٖمازي»-

 (676: ٓسمـ قمائذ )ح  «اعمٖمازي»-

 (149: ٚمخالل )حًم «سٜمـاًم»-

 (299: تامم اًمرازي )حًم  «ٗمقائداًم»-
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 (293: )حيمتاب اًمسامك  -

 (130: ضماين )حيمتاب اعمؽمضمؿ ًمٚمجقز -

 (110: ُمسٜمد اًمِماومٕمل )ح -

 (24: ُمسٜمد اإلُمام أمحد )ح -

 «اعمٖمٜمامل»ومٝمذه هل اعمّمادر احلديثٞمة اًمتل وىمٗمت قمٚمٞمٝما قمٜمد اعمقومؼ اسمـ ىمداُمة رمحف اهلل ذم يمتاسمف 

 .-ُمستٗمٞمدا ُمٜمٝما وٟماىمال قمٜمٝما -
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 ((غينامل)) منهج املؤلف يف كتاب: املبخث اخلامص
 يف إيزاد األحاديث واحلكه علًها من خالل القشه املخزج أحاديثه

 :ؾمقف أضمٕمؾ اًمٙمالم قمـ ُمٜمٝمج اعم١مًمػ ذم اًمتٕماُمؾ ُمع إطماديث وأصمار ُمـ ظمالل ُمٓمٚمبلم

 .ذم إيراد إطماديث وأصمار ذم يمتاسمف ُمٜمٝمج اسمـ ىمداُمة: إّول

 .وأصمار، ُمٜمٝمجف ذم احلٙمؿ قمغم إطماديث: اًمثاين

 .مـفج ابن قدامة في إوراد األحادوث واآلثار في كتابه: األوّل ادلطؾب
ُمـ ظمالل اًم٘مسؿ اعمخرج أطماديثف مل يتبلم زم أنَّ اعمقومؼ رمحف اهلل ؾمٚمؽ ُمٜمٝمجا حمددا ذم إيراد إطماديث 

ُمٜمٝمجف ذم إيراد : إومم، ُمس٠مًمتلم قمـ هذا اعمٓمٚمبؿ ذم وؾمقف أشمٙمٚمّ ، سمؾ ًمف ـمرق ُمتٕمددة ذم إيرادها، وأصمار

 .ُمٜمٝمجف ذم قمزو إطماديث وأصمار: واًمثاٟمٞمة، ٕطمايث وأصمارا

 :مـفجه دم إيراد إحاديث: إوىل ادسللة

   يورد احلديث بنسـاد خمرجه إىل الـبي ( 151كام دم احلديث رقم ) -وهذا كادر جدا-، كامال

(147 ،152). 

  جه جمردا عن إسـاد ادخرج ويسؽت تارة ، ان درجة  احلديث تارةمع بق، يورد احلديث بذكر راويه وخمرِّ

 :وله صور، أخرى

يمام ، إذا مل يٙمـ احلديث ذم اًمّمحٞمحلم، ُمع احلٙمؿ قمٚمٞمف، صمؿ خمّرضمف، صمؿ ُمتٜمف، يبدأ سمراوي احلديث -1

 .(119): ذم احلديث رىمؿ

ُمع يمقٟمف ًمٞمس ذم ، دون سمٞمان احلٙمؿ قمغم احلديث، صمؿ خمرضمف، صمؿ ُمتٜمف، أن يّمّدر سمراوي احلديث -2

 .(475، 465): ح: ُمثاًمف. وهذا يمثػم أيْما. طمدمهااًمّمحٞمحلم أو أ

 .(481، 444) ح: ُمثاًمف، صمؿ احلٙمؿ قمٚمٞمف دون ذيمر خمرضمف، صمؿ ُمتٜمف، ي احلديثاوأن يّمدر سمر -3

ج احلديث صمؿ راويف صمؿ ًمٗمٔمف -4 وًمٞمس احلديث ذم اًمّمحٞمحلم أو ، ُمع احلٙمؿ قمٚمٞمف، أن يبدأ سمُٛمخرِّ

 .(481)ح : ُمثاًمف. أطمدمها

. ُمع يمقٟمف ًمٞمس ذم اًمّمحٞمحـ أو أطمدمها، دون احلٙمؿ قمٚمٞمف، اسم٘مةأن يٗمٕمؾ ٟمٗمس اًمّمقرة اًمس -5

 .(480، 474) ح: ُمثاًمف
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. وهذا يمثػم أيْما. وهق ذم اًمّمحٞمحلم أو أطمدمها، أن يبدأ سمراوي احلديث صمؿ ًمٗمٔمف صمؿ خمرضمف -6

 .(547، 542، 519) ح: ُمثاًمف

 .(526، 443ح): ُمثاًمف. وهق ذم اًمّمحٞمحلم أو أطمدمها، أن يبدأ سمٛمخرج احلديث صمؿ راويف صمؿ ُمتٜمف -7

. وًمٞمس ذم اًمّمحٞمحلم أو أطمدمها، صمؿ خمرضمف ُمع احلٙمؿ قمٚمٞمف، صمؿ راويف، أن يبدأ سمٛمتـ احلديث -8

 .(199) ح: ُمثاًمف. وهذا ىمٚمٞمؾ ضمدا

 .(471) ح: واحلٙمؿ قمٚمٞمف ُمثاًمف، ي احلديثدون ذيمر راو، صمؿ خمرضمف، أن يّمدر سمٛمتـ احلديث -9

  ج دون ذكر راويه  :وحتتف ٟمققمان. تبعه باحلؽم عؾقه أو بدوكهوقد ي، أن يؽتػي بادتن وادخرِّ

 ح: مثالو. وىذا كثري. واحلديث يف الصحيحني أو أحدمها، أن يصّدر بادلنت مث ادلخرج .ٔ
 .( وغريهٕ٘٘)

: مثالو. وليس احلديث فيهما أو أحدمها، مع احلكم عليو، أن يفعل نفس الصورة السابقة .ٕ
 .(ٜ٘ٗ) ح

وذًمؽ أن احلديث ىمد يٙمقن ُمرويا قمـ قمدد ، يٙمقن ًمسببأنَّ قمدم ذيمره ًمراوي احلديث ىمد ويالحظ 

 .(203) ح: ُمـ اًمّمحاسمة يمام ذم

  375): حيمام ، وقد ُيتبعه باحلؽم عؾقه، يؽتػي ادوفق رمحه اهلل بذكر ادتن والراوي دون ذكر ادخرج ،

 .(422، 368)ح : يمام ذم، وىمد ٓ َٙمؿ قمٚمٞمف، (405، 381

 (143)  ح: يمام ذم وقد يتبعه باحلؽم عؾقه، ا عن راويه وخُمرجهجمرد، يؽتؼي ادوفق بذكر متن احلديث ،

 .(317، 335، 45، 17، 7)ح: وىمد ٓ يسٙمت قمٜمف وهقاًمٖماًمب يمام ذم، وهذا ىمٚمٞمؾ

  وًمف صقر، يشري ادصـف إىل متون إحاديث إشارات فحسب. 

o ذمن ي٘مقل )ٓ يّمح قمٜمف يمذا ( يماميم٠م، ُمع سمٞمان احلٙمؿ، إٟمف يِمػم إمم اعمتـ إؿمارة وم٘مط  :

 .(332، 580)ح : ويسٙمت قمـ سمٞمان طمٙمٛمف يمام ذم، وىمد يِمػم إمم اعمتـ، (451) ح

  أنَّ اًمٜمَّبل ))( 228) ح: يم٘مقًمف ذم يـدرج حتته عدة أحاديث، يذكر أحقاكا لػظ حديث  يمان يدومـ

 .((أصحاسمف ذم اًمب٘مٞمع

  أرسمٕما(( )ويمؼم قمغم ىمؼم سمٕمد ُما دومـ 271) ح: يم٘مقًمف ذم يذكر أحقاكا احلديث بادعـى. 
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 سم٘مقًمف وقمـ ومالن ٟمحقه يمام  ثم حيقل عؾقه أحاديث بؿعـاه، ربام يذكر احلديث عن صحايب بؾػظه

 .(515)ح :ذم

 وربام ٓ يذكر صحابقه دم كل موضع، كثريا ما يستشفد ادوفق بلجزا  احلديث الواحد دسائل متعددة ،

 .(444، 409) ح: ذم وإُمثٚمة قمغم ذًمؽ، ومٞمٔمـ أٟمف طمديثان أو أيمثر وًمٞمس يمذًمؽ

أو سم٠مشمؿ ُمٜمف أو سمٛمٕمٜماه ذم ُمقضٕملم خمتٚمٗملم أو أيمثر ًمٕمالىمة يمؾ ، ويٙمرر أطمٞماٟما احلديث اًمقاطمد سمٚمٗمٔمف

 .ًمٞمبلم أٟمف ُمٙمرر[ م]ُمقضع سماحلديث وىمد رُمزت ًمٚمٛمقضع اعمت٠مظمر سمام 

  وًمٞمس يمذًمؽ، يوهم أكه حديث واحدمما قد ، ويورد أحقاكا احلديث بؿتن مركب من حديثني أو أكثر ،

 .(542)ح : يمام ذم

 :مـفجه دم عزو إحاديث وأثار: ادسللة الثاكقة

، 45، 1) ح: سمٕمزوه إًمٞمٝمام أو أطمدمها يمام ذم أو أطمدمها ايمتٗمك، إذا يمان احلديث ذم اًمّمحٞمحلم -أ

 .(583)ح: ٕمزو إمم همػممها ًمٗمائدة ُما يمام ذموىمد ي، (64

 ح:  أو أطمدمها يمام ذمومٞمٝمام اًمٕمزو إمم أطمد اًمّمحٞمحلم ُمع أّن احلديث خمرج يٖمٗمؾ وىمد -ب

وهٙمذا ىمد يٕمزو إمم ، (215)ح: أو يٕمزو إًمٞمٝمام أو أطمدمها وًمٞمس احلديث مما أظمرضماه يمام ذم، (405)

 .وًمٕمٚمف ؾمٝمق ُمٜمف، (68)ح: سمٕمض اًمستة يمام ذم دواحلديث قمٜم، تةهمػم اًمٙمتب اًمس

وىمد ، (174)ح: دمها قمزاه إمم سم٘مٞمة اًمستة يمام ذمأو أطم، إذا مل يٙمـ احلديث ذم  اًمّمحٞمحلم -ج

 .(224)ح: ْجٞمٕمٝمؿ يمام ذم يٕمزو إمم سمٕمض أصحاب اًمسٜمـ واحلديث قمٜمد

أن اسمـ ىمداُمة رمحف اهلل يمان دىمٞم٘ما ذم قمزه إًمٗماظ  ل ختريج ضمز  ُمـ اًمٙمتاب شمبلم زمُمـ ظمال -د

 .(224، 220) ح: ٚمٗمظ يمام ذموسمٞمان ُمـ اٟمٗمرد ذم احلديث سم، عمخرضمٞمٝما

وًمٞمس يمذًمؽ سمؾ ، ادر إمم اًمذهـ أّٟمف ي٘مّمد )اعمسٜمد(ويتب، ويٕمزو أطمٞماٟما احلديث إمم أمحد -  ـه

 .(91)ح: ٟمجد احلديث ذم ُمسائٚمف يمام ذم
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 .واآلثار، مـفجه في احلؽم عؾى األحادوث: ادلطؾب الثاني
، ٓ ؾمٞمام قمـ اإلُمام أمحد واًمؽمُمذي ويٕم٘مقب سمـ ؿمٞمبة وهمػمهؿ، يـؼل احلؽم عن غريه من الـؼاد - أ

 .(526، 304( )381) (375( )361)، (351)، (415)ح : ُمثاًمف

 :وًمف ذم ذًمؽ ـمري٘مان، بدون عزو لغريه، يبني درجة احلديث - ب

  ح: ومٛمـ ذًمؽ ىمقًمف ذم، وٟمحقها، وإٟمام يٙمتٗمل سمبٞمان أطمقال اًمرواة، ٓ يٍمح سمدرضمة احلديث: إوىل

وذم رواشمف ))( 495)ح: وىمقًمف ذم، ((وهق ضٕمٞمػ، وطمديثٝمؿ يرويف همقرك اًمسٕمدي))( 481)

 .(وومٞمف ُم٘ماٌل  :اعمثٜمك سمـ اًمّمّباح

 :ومـفجه دم بقان أحوال الرواة توثقؼا وجترحيا  

  (303) ح: ُم٘مرا هلؿ يمام ذم، ىمد يٜم٘مؾ قمـ همػمه ُمـ اًمٕمٚمام. 

 478، 475، 431)ح : يٜم٘مٚمف قمـ أظمريـ يمام ذم وٓ، وأطمٞماٟما يبدي احلٙمؿ ُمـ قمٜمده ،

481 ). 

أو أٟمف ُمرؾمؾ يمام ذم ، (178): ح )وصح قمـ ومالن( يمام: ٟمحقىمقًمف، يذيمر وصػ طمال اإلؾمٜماد: الثاكقة

 .(470) ح: أو أن ومالٟما مل يٚمؼ ومالٟما يمام ذم، (527، 622احلديث )

 :ومن مـفجه دم بقان درجة احلديث

  وصاماًل و، اا ووىمًٗمامىمد يِمػم إمم أن احلديث ذم إؾمامٜماده اظمامتالف رومًٕمام ًٓ ح : يمامام ذم  وإرؾماما

(495، 506). 

   (14)ح: )هذه أطماديث صحاح( يمام ذم: ي٘مقل يذيمر قمدة أطماديث ذم اًمباب اًمقاطمد صمؿ. 

  ح : قمغم إظمرى يمام ذمصمؿ يرضمح إطمدى اًمروايات ، يذيمر ظمالف اًمرواة ذم أًمٗماظ احلديث

(308). 

 واهلل أعلم وهذا ما ظهز لي من منهجه يف اجلزء املخزج أحاديثه وآثاره
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 :ختريج أحاديث وآثار الكتاب: انيالقسه الثَّ

 ، ة التؽػني يف الؼؿقص وادئزر والؾػافة من كتاب اجلـائزمن بداية مسلل))

 ،((إىل هناية باب زكاة الزروع والثامر من كتاب الزكاة

.مرتبة حسب ترتقب ادملف 
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 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

(رواه ايمبخاريّ . يمـّّم مات ومؿقَصه ُأَبي  زمن َأيمَبس فمبد اهلل  إنَّ ايمـّبيّ ): اظمصـّف ومول -1
(1)

. 

ظمرضمفأ
(2)

وم٠مظمرضمف ومٜمََٗم٨م ، أيبٍّ سمٕمد ُم٤م ُدومـ سمـ اهلل دَ قمٌ  أشمك اًمٜمٌل   :وًمٗمٔمف،  ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر 

 .فوَأًمًٌَف ىمٛمٞمَّم ، ومٞمف ُمـ ري٘مف

ُمًٚمؿ -أيْم٤م–وأظمرضمف 
(3)

ـُ  اهلل  شمقذم قمٌدُ ّم ـًم :سمٚمٗمظ   قمٌداهلل إمم سمـ اهللف قمٌدُ ؾمٚمقل ضم٤مء اسمٜمُ سمـ أيبّ  سم

 .. . . ـ ومٞمف أسم٤مه وم٠مقمٓم٤مهف أن يٙمٗمّ يٕمٓمٞمف ىمٛمٞمَّم  وم٠ًمًمف أنْ   اهلل رؾمقل

رم ايمذي ووَمَصتْهْح ؿُ ـدم ايم  بيّ ومول ايمـّ ): ومول اظمصـف -2
(4)

رٍ ْد انمسؾوه زمّمٍء وؽِم : دازّمته 
(5)

ـوه ،  وىَمػِّ

(رواه ايمبخاري. دم شموزمكم
(6). 

ظمرضمفأ
(7)

–ومقىمّمتف : سمٕمروم٦م إذ وىمع قمـ راطمٚمتف واىمٌػ  سمٞمٜمم رضمٌؾ  :ىم٤مل  ُمـ طمدي٨م اسـم قم٤ٌمس 

                                 
 (.3/386( اعمٖمٜمل )1)

ٓ  ُيٙمّػ وُمـ يُمّٗمـ سمٖمػم ىمٛمٞمص )يمت٤مب ذم صحٞمحف، ( 2) ( رىمؿ: 1/333اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمٙمٗمـ ذم اًم٘مٛمٞمص اًمذي يُٙمّػ أو

(، ويمت٤مب اجلٝم٤مد، سم٤مب اًمٙمًقة 1351( رىمؿ )1351(. وسم٤مب هؾ خيرج اعمٞم٧م ُمـ اًم٘مؼم أو اًمٚمحد ًمٕمٚم٦م )1271، 1269)

( 1/1286أطمد ُمٜمٝمؿ ُم٤مت أسمدا( )(. ويمت٤مب اًمتٗمًػم سم٤مب ىمقًمف شمٕم٤ممم: )وٓ شمّمؾ قمغم 3118( رىمؿ )1/828ًمألؾم٤مرى )

س اًم٘مٛمٞمص )4672رىمؿ )  (.5796، 5795( رىمؿ )1/1599(، ويمت٤مب اًمٚم٤ٌمس، سم٤مب ًٌم

 (.2411( رىمؿ )4/1865ريض اهلل قمٜمف ) ( يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م، سم٤مب ُمـ ومْم٤مئؾ قمٛمر3)

همري٥م احلدي٨م ًمٚم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم . ىمٞمؾ ًمٚمرضمؾ: أْوىَمُص إِذا يَم٤مَن ُم٤مئؾ اًْمُٕمٜمُؼ ىمّمػمه٤م َوُِمٜمْف -يمن اًْمُٕمٜمُؼ- ( اًمقىمـص4)

(3/74-75). 

ـدر (5) ًّ ؼ:وورىمف همًقل، ؼٌِ اًمٜم   ، صمٛمرهؿمجر، وهق: ؾِمْدَرٌة، واجلٛمع ؾِمْدَراٌت وؾِمِدَراٌت وؾِمَدراٌت وؾِمَدرٌ ُمٜمف: اًمقاطمدة : اًم  ، واًمٌٜم

 ٤مب ىمٌؾ أن شمِمتد محرشمف.ٜم  ف اًمٕمُ أؿمٌف رء سم

 .(11/ 5اًمٜمٝم٤مي٦م )، (681/ 2اًمّمح٤مح )، (168/ 2اًمٗم٤مئؼ ذم همري٥م احلدي٨م )يٜمٔمر: 

 (.3/386( اعمٖمٜمل )6)

( رىمؿ 2/76ًمٚمٛمٞم٧م ) (، سم٤مب احلٜمقط1265( رىمؿ )2/75يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمٙمٗمـ ذم صمقسملم، )ذم صحٞمحف،  (7)

(، ويمت٤مب اًمّمٞمد، سم٤مب ُم٤م يٜمٝمك ُمـ اًمٓمٞم٥م 1268، 1267( رىمؿ )2/76يمٞمػ ُيٙمّٗمـ اعمحرُم ) (، وسم٤مب1266)

أن ي١مدى قمٜمف سم٘مٞم٦م احل٩م   (، وسم٤مب اعمحرم يٛمقت سمٕمروم٦م ومل ي٠مُمر اًمٜمٌل1839( رىمؿ )3/15ًمٚمٛمحرم واعمحرُم٦م )

 (.1851-1851-1849( رىمؿ )3/17)
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ٓمقهحتٜمِّ وٓ، ه رم صمقسملمويمّٗمٜمق، اهمًٚمقه سممء وؾمدر:  ّل ٌىم٤مل اًمٜمّ  -ىم٤مل وم٠موىمّمتف أو
(1)

ف وم٢مٟمّ ، فروا رأؾموٓ ختٛمِّ ، 

ٌِّ  ٕم٨م يقمَ ٌْ يُ   .٤مٞمً اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمٚم

رضمف ُمًٚمؿوأظم
(2)

 .ٟمحقه -أيْم٤م- ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس 

ومايمت أم فمطقة): ومويمه -3
(3)

من نُمسل زمـت يعـي -ظما همرنمـا : 
(4)

ْؼَوهَأيمؼى إيمقـا ضَم  -  اهلل رؽمولِ  
(5)

: همؼال 

ومل يزد فمعم ذيمك، اهََنا إيّ أؾمِعْر 
(رواه ايمبخاري .(6)

(7)
. 

                                 
 .)طمٜمط( ُم٤مدة:  (451/ 1خيٚمط ُمـ اًمٓمٞم٥م ٕيمٗم٤من اعمقشمك وأضم٤ًمُمٝمؿ ظم٤مص٦م. اًمٜمٝم٤مي٦م )وهق ُم٤م : قطٜمُ حَ ـاًمُمـ  (1)

 (.1216( رىمؿ )2/865( يمت٤مب احل٩م سم٤مب ُم٤م يٗمٕمؾ سم٤معمحرم إذا ُم٤مت، )2)

ْٞم٦ٌم، ُمٕمرووم٦م سم٤مؾمٛمٝم٤م ويمٜمٞمتٝم٤م، وهل سمٜم٧م احل٤مرث ؾمٛمٝم٤م:اأم قمٓمٞم٦م:  (3) ًَ يم٤مٟم٧م ُمـ يم٤ٌمر ، إٟمّم٤مري٦م، ىمٞمؾ سمٜم٧م يمٕم٥م، وُٟم

، مترض اعمرى، وشمداوي اجلرطمك،  ٟم٤ًمء اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم، ويم٤مٟم٧م شمٖمزو يمثػما ُمع رؾمقل اهلل

 . ، وطمٙم٧م ذًمؽ وم٠مشم٘مٜم٧م وؿمٝمدت همًؾ اسمٜم٦م رؾمقل اهلل

 (437/ 8ص٤مسم٦م )اإل(، 4187ت ) (1947/ 4آؾمتٞمٕم٤مب )، (3455/ 6ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ )يٜمٔمر: 

 (.12171ت )

ويم٤مٟم٧م حت٧م اسمـ ،  وًمدت ذم ؾمٜم٦م صمالصملم ُمـ ُمقًمد اًمٜمٌل، يم٤مٟم٧م أيمؼم سمٜم٤مشمف ، و اهلل وهل: زيٜم٥م سمٜم٧م رؾمقل( 4)

 سمـ ٕم٤مصحم٤ٌم ومٞمٝم٤م، أؾمٚمٛم٧م وه٤مضمرت طملم أسمك زوضمٝم٤م أسمق اًم  اهلل يم٤من رؾمقل سمـ اًمرسمٞمع، و ظم٤مًمتٝم٤م أيب اًمٕم٤مص

 . وُم٤مشم٧م سم٤معمديٜم٦م سمٕمد اهلجرة ًمًٌع ؾمٜملم وؿمٝمريـ، اًمرسمٞمع أن يًٚمؿ

آؾمتٞمٕم٤مب ذم ، (6/3195ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ )، (926ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ٓسمـ ُمٜمده )ص: اٟمٔمر: 

 (.3361ت ) (4/1853ُمٕمروم٦م إصح٤مب )

ٍْم، خَ ـوهق اًم اإلزار اًمذي ُيَِمّد قمغم احلَ٘مق -ٖم٦م هذيؾ سمٕمده٤م ىم٤مف ؾم٤ميمٜم٦مسمٗمتح اعمٝمٛمٚم٦م وجيقز يمنه٤م وهل ًم- احلَ٘مق (5)

اضمٕمٚمٜمف ؿمٕم٤مره٤م واعمٕمٜمك: وإصؾ ذم احل٘مق ُمٕم٘مد اإلزار، ومجٕمف أطْمؼ، وأطم٘م٤مء، صمؿ ؾمٛمل سمف اإلزار ًمٚمٛمج٤مورة.، 

ِذي َيكِم ضَمًدَه٤م  . اًم 

 ومتح(، طم٘مقُم٤مدة: ) (222(، اًمٜمٝم٤مي٦م )صـ1/298اًمٗم٤مئؼ ).(1/46ؾمالم ) سمـ : همري٥م احلدي٨م ًمٚم٘م٤مؾمؿيٜمٔمر

 (.3/166) اًم٤ٌمري

ىمقًمف: )ومل يزد قمغم ذًمؽ( أي: ىم٤مل أيقب: مل يزد اسمـ ؾمػميـ قمغم )): (8/46) قمٛمدة اًم٘م٤مريىم٤مل سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمل ذم  (6)

سمدأوا سمٛمٞم٤مُمٜمٝم٤م ا: ) اهلل أهن٤م ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل :اعمذيمقر، سمخالف طمٗمّم٦م سمٜم٧م ؾمػميـ وم٢مهن٤م زادت أؿمٞم٤مء ُمٜمٝم٤م

 .اىـوُمقاوع اًمقوقء ُمٜمٝم٤م( 
 (.3/387( اعمٖمٜمل )7)
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أظمرضمف
(1)

،   سم٤ميٕمـ اًمٜمٌلاُمرأة ُمـ إٟمّم٤مر ُمـ اًماليت، ضم٤مءت أم قمٓمٞم٦م : ي٘مقل، ُمـ ـمريؼ اسمـ ؾمػميـ 

: وم٘م٤مل، وٟمحـ ٟمٖمًؾ اسمٜمتف،  دظمؾ قمٚمٞمٜم٤م اًمٜمٌل: ىم٤مًم٧م، ومحدصمتٜم٤م، ومٚمؿ شمدريمف، اسمٜم٤م هل٤م رُ ٤مدِ ٌَ شمُ  اًمٌٍمةَ  ٧ْم ُمَ دِ ىمَ 

واضمٕمٚمـ ذم أظمرة يم٤مومقرا، رأيتـ ذًمؽ سممء وؾمدر إنْ ، أو أيمثر ُمـ ذًمؽ، أو مخ٤ًم، اهمًٚمٜمٝم٤م صمالصم٤م
(2)

وم٢مذا ، 

 .ومذيمرشمف:. . . ىم٤مًم٧م ومرهمتـ ومآذٟمٜمل

ظمرضمف أيْم٤م ُمًٚمؿوأ
(3)

 .ؾمػميـ سمف ٟمحقه سمـ حمٛمد ُمـ ـمريؼ 

ُمًٚمؿ وأظمرضمف
(4)

سمٜم٧م   عم٤م ُم٤مشم٧م زيٜم٥م: ىم٤مًم٧م، قمـ أم قمٓمٞم٦م، ُمـ ـمريؼ طمٗمّم٦م سمٜم٧م ؾمػميـ -أيْم٤م– 

  اهلل رؾمقلٜم٦م وومٞمف شمًٛمٞم٦م اسم. ٟمحقه ومذيمر . . . اهمًٚمٜمٝم٤م وشمرا صمالصم٤م:  اهلل رؾمقلىم٤مل ًمٜم٤م   اهلل رؾمقل

 .زيٜم٥م: وهل

(روى ذيمك فمن فمائشةويُ ، ٓ جيزئ أومل من شمالشمة أشمواب ظمن يؼدر فمؾقفا): ومويمه -4
(5)

. 

٦م ذم اعمّمٜمػ أصمر قم٤مئِم٦م  أظمرضمف اسـم أيب ؿمٌٞم
(6)

اًمرمحـ قمٌد سـم قمـ حمٛمد، إؾمح٤مق سـم حمٛمد ُمـ ـمريؼ، 
(7)

 ،

ـ قمٛمرة ـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م، سمٜم٧م قمٌد اًمرمحـ قم ـ اعمٞم٧ُم ذم أىم》: قم ـ ىَمَدرٓ يٙمّٗم ـ صمالصم٦م أصمقاب عم  .《ّؾ ُم

وُمـ ـمريؼ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم أظمرضمف اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط
(8)

. 

ىم٤مل احل٤مومظ، اعمدين ُمقٓهؿ اعمٓمٚمٌل سمٙمر أسمق ي٤ًمر سمـ إؾمح٤مق سمـ حمٛمدومٞمف و
(9)

إُم٤مم اعمٖم٤مزي صدوق )) 

                                 
سم٤مب ُم٤م يًتح٥م أن (، و1253ح ) (2/73سم٤مب همًؾ اعمٞم٧م وووقئف سم٤معم٤مء واًمًدر )ذم صحٞمحف، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، ( 1)

سم٤مب جيٕمؾ (، و1257ح ) (2/74سم٤مب هؾ شمٙمٗمـ اعمرأة ذم إزار اًمرضمؾ )(، 1254ح ) (2/74) يٖمًؾ وشمرا

سم٤مب يٚم٘مك ؿمٕمر اعمرأة (، 1261ح ) (2/75سم٤مب: يمٞمػ اإلؿمٕم٤مر ًمٚمٛمٞم٧م؟ )(، 1258ح ) (2/74ذم آظمره ) اًمٙم٤مومقر

 (.1263ح ) (2/75ظمٚمٗمٝم٤م )

 .(358/ 5اًمٕملم ). اٟمٔمر: رء ُمـ أظمالط اًمٓمٞم٥م: اًمٙم٤مومقر( 2)

ِؾ اعمَْٞمِّ ذم صحٞمحف، ( 3) ًْ  (.939ح ) (٧2/646ِم )سَم٤مٌب ذِم هَم

ِؾ اعمَْٞم٧ِِّم )ذم صحٞمحف، ( 4) ًْ  (.939ح ) (2/648سَم٤مٌب ذِم هَم

 (.3/387اعمٖمٜمل )( 5)

 (. 11191( رىمؿ )7/172( اعمّمٜمػ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ىم٤مًمقا ذم يمؿ يٙمٗمـ اعمٞم٧م )6)

وهل  ،ُمِمٝمقر هبذه اًمٙمٜمٞم٦م -ٞمؿسمٙمن اًمراء وختٗمٞمػ اجل-حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ طم٤مرصم٦م إٟمّم٤مري أسمق اًمرضم٤مل هق:  (7)

 (.6171ت ) (869شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: . "صم٘م٦م"ويمٜمٞمتف ذم إصؾ أسمق قمٌد اًمرمحـ  ،ًم٘مٌف

 (.2974( رىمؿ )5/354( إوؾمط )8)

 (.825( اًمت٘مري٥م )صـ 9)
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 .((يدًمس ورُمل سم٤مًمتِمٞمع واًم٘مدر

 .وم٤مٕصمر وٕمٞمػ ًمٕمٜمٕمٜمتف، وىمد قمٜمٕمـ ذم اإلؾمٜم٤مد

(1) طمباب )ُرِوَي فمن: ومويمه -5
فمؿغمزمن  مصعب أنَّ : 

(2)
همؾم يوصمد يمه يشٌء ، وُمتِل يوم أضمد 

ُيَؽػَّن همقه إٓ كؿرة
(3)

، طمرج رأؽمه: وإذا وضعـاها فمعم رصمؾقه، همؽـا إذا وضعـاها فمعم رأؽمه طمرصمت رصماله: 

(رواه ايمبخاري. وكجعل فمعم رصمؾه من اإلذطمر، أن كغطي رأؽمه  ايمـبي  كا َر هملمَ 
(4)

. 

أورده
(5)

أضمرٟم٤م  ومقىمع، وضمف اهلل ٟمريد  اًمٜمٌله٤مضمرٟم٤م ُمع : ىم٤مل،  إرت سمـ ُمـ طمدي٨م ظم٤ٌمب 

 .ُمثٚمف ومذيمر . . . . ىمتؾ يقم أطمد، قمٛمػم سمـ ُمٜمٝمؿ ُمّمٕم٥م، ُمـ أضمره ؿمٞمئ٤م ظمذومٛمٜم٤م ُمـ ُم٣م مل ي٠م، قمغم اهلل

سمردة: ًمٗمظ ًمفوذم 
(6)

ٟمٛمرة: سمدل 
(7)

. 

وأظمرضمف ُمًٚمؿ
(8)

 .ٟمحقه أيًْم٤م- ُمـ طمدي٨م ظم٤ٌمب 

                                 
رّت ( 1) ؾمٌل ذم اجل٤مهٚمٞم٦ّم ومٌٞمع سمٛمّٙم٦م، ، سـم ضمٜمدًم٦م سـم ؾمٕمد اًمتٛمٞمٛمل، وي٘م٤مل اخلزاقمل، أسمق قمٌد اهلل   -سمتِمديد اعمثٜم٤مة -ظم٤ٌّمب سـم ٕا

ًتْمٕمٗملم  ضمؾ وىمٞمؾ: أؾمٚمؿ ىمديم، ويم٤من ُمـ اعم أٟمف أؾمٚمؿ ؾم٤مدس ؾمت٦م، وهق أول ُمـ أفمٝمر إؾمالُمف وقمّذب قمذاسم٤م ؿمديدإ 

  .ُمٜمٍمف قمغم ريض اهلل قمٜمف ُمـ صٗملم، وُم٤مت هب٤م ؾمٜم٦م ؾمٌع وصمالصملم ذًمؽ. وؿمٝمد سمدرا وُم٤م سمٕمده٤م، وٟمزل اًمٙمقوم٦م،

 (.2215ت ) (2/221اإلص٤مسم٦م )، (437/ 2آؾمتٞمٕم٤مب )، (271/ 2ُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م ًمٚمٌٖمقي )يٜمٔمر: 

إمم اعمديٜم٦م سمٕمد أن   ، سمٕمثف اًمٜمٌل، ُمـ اعمٝم٤مضمريـ إوًملم( ُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم سمـ ه٤مؿمؿ سمـ قمٌد ُمٜم٤مف اًمٕمٌدري اًم٘مرر2)

سم٤ميع إٟمّم٤مر اًمٌٞمٕم٦م إومم، ًمٞمٕمٚمٛمٝمؿ اًم٘مرآن، ويدقمقهؿ إمم شمقطمٞمد اهلل وديٜمف، ويم٤من يدقمك اعم٘مرئ، ويم٤من ُمـ أٟمٕمؿ 

ٚمده حتِمػ احلٞم٦م، ومتٞم٤من ىمريش قمٞمِم٤م، وأًمٞمٜمٝمؿ ًم٤ٌمؾم٤م، ومدقمتف حم٦ٌم اهلل قمز وضمؾ إمم ُمٗم٤مرىم٦م اًمدٟمٞم٤م وًمذاهت٤م، ومتحِمػ ضم

 .(1473/ 4آؾمتٞمٕم٤مب )، (2556/ 5ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ ). اٟمٔمر: صمؿ أيمرُمف اهلل سم٤مًمِمٝم٤مدة يقم أطمد

بردة من صوف تلبسها وىم٤مل اسمـ ىمتٞم٦ٌم: ) (. 4/251ؼ )اًمًٜمـ ٚمَ خَ ـ: اًمٙم٤ًمء اًم اًمٜمٛمرة( ىم٤مل اإلُم٤مم اًمؽمُمذي: 3)
َعأَراب وتلبس وىم٤مل: اسمـ إصمػم: يمؾ ؿمٛمٚم٦م خمٓمٓم٦م ُمـ ُمآزر إقمراب ومٝمل ٟمٛمرة، ومجٕمٝم٤م ر(, ها االماء َوَجمعَها: نمااْلأ

قاد واًمٌٞم٤مض، وهل اًمّمٗم٤مت اًمٖم٤مًم٦ٌم.  ًّ همري٥م احلدي٨م ٓسمـ ىمتٞم٦ٌم ٟممر، يم٠مهن٤م أظمذت ُمـ ًمقن اًمٜمٛمر، عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًم

  (.ٟمٛمر)ُم٤مدة:  (.942)اًمٜمٝم٤مي٦م صـ : ، (168/ 2)

 (.3/387( اعمٖمٜمل )4)

(، 3897( احلدي٨م رىمؿ )5/56وأصح٤مسمف إمم اعمديٜم٦م )  ( اًمٌخ٤مري يمت٤مب ُمٜم٤مىم٥م إٟمّم٤مر، سم٤مب هجرة اًمٜمٌل5)

 (، 3914( احلدي٨م رىمؿ )5/63)

قمراب، ومجٕمٝم٤م سمَُرٌد. )اًمٜمٝم٤مي٦ماًمؼمدة( 6) ف ٕا ٤مء أؾمقد ُمرسمّع ومٞمف صقر شمٚمًٌ  سمرد(.)دة: ُم٤م (72ص : اًمِمٛمٚم٦م اعمخٓمٓم٦م، وىمٞمؾ: يم

 (.1275( احلدي٨م رىمؿ )2/77( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب إذا مل جيد يمٗمٜم٤م إٓ ُم٤م يقاري رأؾمف أو ىمدُمٞمف همٓمك رأؾمف )7)

 (.941( احلدي٨م رىمؿ )1/649( يمت٤مب اجلٜم٤مئز سم٤مب يمٗمـ اعمٞم٧ٌم )8)
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وايمرصمالن  ن ايمرصمُل ػِّ همؽُ : ومال ، وومؾَّت ايمثقاُب ، ىمثرْت ومتعم أضمد)):  أكس )ومال: ومويمه -6

ضمديث أكس ضمديث ضمسن )): ومال ايمؼممذي .((شمم يدهمـون دم ومػم واضمد، وايمثالشمة دم ايمثوب ايمواضمد

(((نمريب
(1)

. 

اًمؽمُمذي أظمرضمف
(2)

أسمق داودو ،
(3)

وأمحد ،
(4)

محٞمد سمـ قمٌدو ،
(5)

واًمٌزار ،
(6)

وأسمق يٕمغم ،
(7)

واحل٤ميمؿ ،
(8)

 

واًمٌٞمٝم٘مل
(9)

قمغم   اهلل رؾمقلأشمك : ًمؽ ىم٤ملُم٤م سمـ قمـ أٟمس، قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب، زيد سمـ يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ أؾم٤مُم٦م 

ًمقٓ أن دمد صٗمٞم٦م ذم ٟمٗمًٝم٤م ًمؽميمتف طمتك شم٠ميمٚمف اًمٕم٤مومٞم٦م: وم٘م٤مل، ومقىمػ قمٚمٞمف ومرآه ىمد ُُمث ؾ سمف: محزة يقم أطمد
(10)

 

، الهرضم سمدت رأؾمف قمغم تد  ُمُ  إذا ومٙم٤مٟم٧م: ومٞمٝم٤م ومٙمٗمٜمف صمؿ دقم٤م سمٜمٛمرة: ىم٤مل، طمتك ُُيْنَم يقم اًم٘مٞمٛم٦م ُمـ سمٓمقهن٤م

 ذم واًمثالصم٦م واًمرضمالن اًمرضمُؾ  ـٗمّ ومٙمُ : ىم٤مل، اًمثٞم٤مب وىمٚم٧م اًم٘متغم ومٙمثر: ىم٤مل، رأؾمف سمدا رضمٚمٞمف قمغم ُمدت وإذا

 .اًم٘مٌٚم٦م إمم ومٞم٘مدُمف ىمرآٟم٤م أيمثر أهيؿ قمٜمٝمؿ ي٠ًمل  اهلل رؾمقل ؾومجٕم، واطمد ىمؼم ذم يدومٜمقن صمؿ، اًمقاطمد اًمثقب

، اًمقضمف هذا ُمـ إٓ أٟمس طمدي٨م ُمـ ومفٟمٕمر ٓ همري٥م طمًـ طمدي٨م أٟمس طمدي٨م)): وىم٤مل، واًمٚمٗمظ ًمٚمؽمُمذي

 :احلدي٨م هذا رواي٦م ذم زيد سمـ أؾم٤مُم٦مُ  ًمػقظم وىمد

 .زيد سـم اهلل قمٌد سـم ضم٤مسمر قمـ، ُم٤مًمؽ سـم يمٕم٥م سـم اًمرمحـ قمٌد قمـ، ؿمٝم٤مب اسـم قمـ، ؾمٕمد سـم اًمٚمٞم٨م ومروى 

 .ضم٤مسمر قمـ، صمٕمٚم٦ٌم سمـ اهلل قمٌد قمـ، اًمزهري قمـ، ُمٕمٛمر وروى 

                                 
 (.3/388( اعمٖمٜمل )1)

 (.1116(، سمرىمؿ )3/451( ذم ؾمٜمٜمف، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، ب سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ىمتغم أطمد وذيمر محزة )2)

ؾ )3)  ً  (.3134(، احلدي٨م رىمؿ )6/41( ذم ؾمٜمٜمف يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ذم اًمِمٞمٝمد ُيٖم

 (.12311(، سمرىمؿ )312-19/311( ذم اعمًٜمد )4)

 (.1164( سمرىمؿ )1/352( اعمٜمتخ٥م )5)

 (.6347( سمرىمؿ )13/37( ذم اعمًٜمد )6)

 (.6347( سمرىمؿ )6/37( ذم اعمًٜمد )7)

 .(365/ 1اعمًتدرك ) ( 8)

 (.11-4/11( ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى يمت٤مب اجلٜم٤مئز، )9)

 (1312/ 4) ٕيب قمٌٞمد أمحد اهلروي اًمٖمريٌلم ذم اًم٘مرآن واحلدي٨م. اٟمٔمر: اًمقطمش واًم٤ًٌمع واًمٓمػم :هل: اًمٕم٤مومٞم٦م( 11)

 ُم٤مدة )قمٗمق(.
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 وم٘م٤مل؟ احلدي٨م هذا قمـ حمٛمدا وؾم٠مًم٧م، زيد سمـ أؾم٤مُم٦م إٓ ٟمسأ قمـ اًمزهري قمـ ذيمره أطمدا ٟمٕمٚمؿ وٓ 

 .اىـ ( (أصح ضم٤مسمر قمـ، ُم٤مًمؽ سمـ يمٕم٥م سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ، ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ، اًمٚمٞم٨م طمدي٨م
هق ، ٝمداء أطمدؿم اهلل ذم قمٌد سمـ قمـ ضم٤مسمر، يمٕم٥م سمـ اًمرمحـ قمٌدطمدي٨م )): وىم٤مل اًمٌخ٤مري ذم ُمقوع آظمر

(1)اىـ ((زيد سمـ همٚمط ومٞمف أؾم٤مُم٦م، قمـ أٟمس همػم حمٗمقظ، ٤مبقمـ اسمـ ؿمٝم، زيد سمـ طمدي٨م أؾم٤مُم٦مو، طمدي٨م طمًـ
 

قمـ اسمـ ، وىمد رواه اًمزهري، قمـ أٟمس، قمـ اًمزهري، ٓ ٟمٕمٚمؿ شم٤مسمع أؾم٤مُم٦م قمغم روايتف)): وىم٤مل اًمٌزار

 .((قمـ ضم٤مسمر، ُم٤مًمؽ سمـ يمٕم٥م

هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ ومل خيرضم٤مه وىمد أظمرج اًمٌخ٤مري وطمده طمدي٨م ))وىم٤مل احل٤ميمؿ: 

ٌد اًمرمحـ سمـ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ قمـ ضم٤مسمر أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مل يّمؾ قمٚمٞمٝمؿ ًمٞمس ومٞمف اًمزهري قمـ قم

((هذه إًمٗم٤مظ اعمجٛمققم٦م اًمتل شمٗمرد هب٤م أؾم٤مُم٦م سمـ زيد اًمٚمٞمثل قمـ اًمزهري
(2). 

أظمرضمٝم٤م اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف اًمٚمٞم٨مورواي٦م 
(3)

 اسمـ طمدصمٜمك ىم٤مل اًمٚمٞم٨م طمدصمٜم٤م، يقؾمػ سمـ اهلل قمٌد قمـ، 

 اًمرضمٚملم سملم جيٛمع  اًمٜمٌك يم٤من ىم٤مل  اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر قمـ، ُم٤مًمؽ سمـ يمٕم٥م سمـ رمحـاًم قمٌد قمـ، ؿمٝم٤مب

 .، وًمٞم٧ًم قمٜمده ىمّم٦م محزة احلدي٨م. . . واطمد صمقب رم أطمد ىمتغم ُمـ

  :واخلالصة

خ٤مري ذم صحٞمحف اعمحٗمقظ أن   خ٤مريزيد وم٘مد ظمٓمّ  سـم وأُم٤م رواي٦م أؾم٤مُم٦م، هق رواي٦م اًمٚمٞم٨م اًمتل أظمرضمٝم٤م اًٌم  .٠مه٤م اًٌم

((صدوق هيؿ))ىم٤مل قمٜمف احل٤مومظ اسمـ طمجر ، اعمدين زيد أسمق ُمقٓهؿ اًمٚمٞمثل: هق زيد سمـ وأؾم٤مُم٦م 
(4)

. 

 .ومٚمٞمتٜمٌف، ومٚمؿ يرد ذم ًمٗمظ اًمٌخ٤مري اًمثالصم٦م: وأُم٤م ًمٗمظ

(5)(ن زمعرائسؽماصـعوا زمؿوسماىمم ىمّم سمصـعو:  يبِ ى فمن ايمـَّ ُيْروَ ): ومويمه -7
. 

ذيمره اًمٖمزازم ذم وؾمٞمٓمف ، ٓ أقمٚمؿ ُمـ ظمرضمف سمٕمد اًمٌح٨م قمٜمف، هذا احلدي٨م همري٥م)): ىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ

سمحث٧م ": وىم٤مل اسمـ اًمّمالح، رج أظموٓ ُييين ُمـ ظمرّ  اومٕمٚمقا سمٛمقشم٤ميمؿ ُم٤م شمٗمٕمٚمقن سم٠مطمٞم٤مئٙمؿسمٚمٗمظ آظمر 

                                 
 (.252، 251( سمرىمؿ )146( اًمٕمٚمؾ اًمٙمٌػم ًمٚمؽمُمذي سمؽمشمٞم٥م أيب ـم٤مًم٥م اًم٘م٤ميض: )صـ1)

 .(365/ 1اعمًتدرك ) ( 2)

 (.1343( سمرىمؿ )2/91( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمّمالة قمغم اًمِمٝمٞمد )3)

 (.319( رىمؿ )124( اًمت٘مري٥م )صـ4)

 (.3/388( اعمٖمٜمل )5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                                                                                         35 

"صم٤مسمت٤م، ف ومٚمؿ أضمدهقمٜم
(1)

وىم٤مل أسمق ؿم٤مُم٦م ذم يمت٤مب اًمًقاك ،
(2)

هذا احلدي٨م ُمذيمقر ذم يمثػم ُمـ يمت٥م اًمٗم٘مف ": 

اٟمتٝمك ىمقل اسمـ اعمٚم٘مـ (("وهق همػم ُمٕمروف
(3)

. 

اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ وأظمرج
(4)

ىم٤مل ىمدُم٧م ، زيناهلل اعم قمٌد سمـ قمـ سمٙمر، قمـ محٞمد، قمدي أيب سمـ حمٛمدقمـ  

((اصٜمع سمٛمٞمتؽ يمم شمّمٜمع سمٕمروؾمؽ هَمػْمَ َأْن َٓ خَتُْٚمَ٘مفُ ))سمٕمْمٝمؿ : وم٘م٤مل، اعمٞم٧ّماعمديٜم٦م وم٠ًمًم٧م قمـ همًؾ 
(5)

. 

((صم٘م٦م)) حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ أسمك قمدى اًمًٚمٛمك ُمقٓهؿ ، أسمق قمٛمرو اًمٌٍمىحمٛمد سمـ أيب قمدي هق: 
(6)

. 

صم٘م٦م ُمدًمس ، و قم٤مسمف زائدة ًمدظمقًمف رم ؿمكء ُمـ أُمر )) اقمكمحٞمد سمـ أسمك محٞمد اًمٓمقيؾ اًمٌٍمى ، أسمق قمٌٞمدة اخلز

((إُمراء
(7)

. 

((صم٘م٦م صم٧ٌم ضمٚمٞمؾ)) سمٙمر سمـ قمٌد اهلل اعمزٟمك ، أسمق قمٌد اهلل اًمٌٍمى
(8)

. 

: وزاد ومٞمف، ًمف ((اجلٜم٤مئز)) :وأظمرضمف أسمق سمٙمر اعمروزي ذم يمت٤مب )): وىم٤مل اسمـ طمجر سمٕمد أن ذيمر أصمر سمٙمر اعمزين

، ًمٙمـ فم٤مهره اًمقىمػ، وإؾمٜم٤مده صحٞمح، همػم أن ٓ شمٜمقر: وىم٤مل ، ومذيمره «....٠ًمًمتٝمؿقين قمكم سمٜمل رسمٞمٕم٦م ومومدًمّ »

وأصّح ُمـ ذًمؽ ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم قمـ أم قمٓمٞم٦م
(9)

(10)اىـ ((ُمِمٓمٜم٤مه٤م  عم٤م همًٚمٜم٤م اسمٜم٦م اًمٜمٌل: 
. 

((ًمٙمـ ُمٜمتٝم٤مه إمم سمٕمٍض مل يًؿ -يمم ىم٤مل احل٤مومظ  -وإؾمٜم٤مده صحٞمح )): وىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين
(11)

. 

٤مسمؼـوىم٤مل اسـم اًم ٞمٝم٘مل شمٕمٚمٞم٘م٤م أٟمف رُ )): ٛمٚم٘مـ سمٕمد أن ذيمر ىمقل أيب ؿم٤مُم٦م اًم قمالم )): ٤م ىم٤مًم٧موي قمـ قم٤مئِم٦م أهّن سمؾ ذم اًم

                                 
 (.2/416( اٟمٔمر: ذح ُمِمٙمؾ اًمقؾمٞمط ٓسمـ اًمّمالح )1)

قي، وأ قمٜمف سمحث٧م( 2) قاك وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ سمتح٘مٞمؼ أمحد اًمٕمًٞم  . حمٛمد ومٚمؿ أىمػ قمغم هذا احلدي٨م سـم يب طمذيٗم٦م إسمراهٞمؿذم يمت٤مب اًًم

 (.798( ح )12/528( اًمٌدر اعمٜمػم )3)

 (.11135( ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ) /( ح )4)

 . ٓ ختٚم٘مفسمدل:  ٓ دمٚمق( سمٚمٗمظ: 3/1163( ذيمره اسمـ طمجر ذم اًمتٚمخٞمص )5)

 (.5697ت ) (821شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص:  ( 6)

 (.1544ت ) (274شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص:  ( 7)

 (.743ت ) (175شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص:  ( 8)

(، وُمًٚمؿ 1196( ح )1/423( طمدي٨م أم قمٓمٞم٦م أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م يًتح٥م أن يٖمًؾ وشمرا )9)

 (.939( ح )2/647يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ذم همًؾ اعمٞم٧م )

 (.377( ح )3/1163( اًمتٚمخٞمص احلٌػم )11)

 (. 6611( ح )٦14/267م )( ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم11)
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شمٜمّمقن
(1)

ٞمٝم٘مل أي ((؟تٙمؿُمٞمّ   ؾمٜم٤من ٤م يمره٧م ذًمؽ إذا هطمف سمٛمِمطويم٠مهّن  :ىم٤مل، نطمقن ؿمٕمرهشم :ىم٤مل اًم (2)اىـ((وٞمؼ ٕا
. 

وأصمر قم٤مئِم٦م
(3)

ذم آصم٤مرهيم اًمِمٞم٤ٌمين احلًـ سمـ ػ وحمٛمدأظمرضمف أسمق يقؾم 
(4)

اًمرزاق قمٌدو 
(5)

وأسمق قمٌٞمد ذم  

همري٥م احلدي٨م
(6)

٤َم رأْت ىمق  قمـ قم٤مئِم٦م، ُمـ ـمريؼ إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل  طُمقنَأهن  ًُم٤م ُيَنِّ
(7)

: ُمٞمّتٝمؿ، وم٘م٤مًم٧مَرْأَس  

 .؟ ُمٞمتٙمؿ قمالم شمٜمّمقن

 .إؾمٜم٤مده صم٘م٤مت رضم٤مل

((ٓ أصؾ اًمتنيح: ٤م أٟمٙمرت اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم ذًمؽومٙم٠مهّن )): وىم٤مل اسمـ طمجر
(8)

، أو أٟمٙمرت اًمتنيح سمٛمِمط وٞمؼ يمم 

 ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل رمحف اهلل.

يتتبع مغازمن فمؿرازمن  ىمان》): ومويمه -8
(9)

(《ومراهمؼه زماظمسك اظمقّت 
(10)

. 

اًمرزاق قمٌدأظمرضمف 
(11)

ٌ ع ُمٖم٤مسمـ  قمٛمريم٤من اسمـ 》: ىم٤مل، قمـ ٟم٤مومع، أُمٞم٦مسمـ  قمـ إؾممقمٞمؾ: قمـ ُمٕمٛمر  يَتَت

 .《وُمراوم٘مف سم٤معمًؽ اعمّٞم٧م

ذر ذم إوؾمطاًمرزاق أظمرضمف اسمـ اعمٜم قمٌدوُمـ ـمريؼ 
(12)

. 

                                 
ُم٠مظمقذ ُمـ اًمٜم٤مصٞم٦م ي٘م٤مل: ٟمّمقت اًمرضمؾ أٟمّمقه ٟمّمقا إذا ُمددت ٟم٤مصٞمتف وم٠مرادت قم٤مئِم٦م أن  شمٜمّمقن))( ىم٤مل أسمق قمٌٞمد: 1)

 ( ُم٤مدة: )ٟمّم٤م(.4/314همري٥م احلدي٨م ) ((اعمٞم٧م ٓ ُيت٤مج إمم شمنيح اًمرأس وذًمؽ سمٛمٜمزًم٦م إظمذ سم٤مًمٜم٤مصٞم٦م

 (. 531-12/529ٜمػم )( اًمٌدر اعم2)

 .-22 -: ( وؾمٞم٠ميت سمرىمؿ3)

 (.227( ح )2/25) احلًـ سمـ ( أصم٤مر عمحٛمد382( ح )78( أصم٤مر ٕيب يقؾمػ )ص: 4)

 (.6232( ح )3/437اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين ) ( ُمّمٜمػ قمٌد5)

 (.4/314ؾمالم ) سمـ ( همري٥م احلدي٨م ًمٚم٘م٤مؾمؿ6)

يُح ( 7) ٕمِر: شَمْرضِمٞمُٚمف وخَتْٚمٞمُص سمٕمِْمف ُمـ سمْٕمٍض ـىمٌؾ اًم (طمؾ اًمِمٕمر وإرؾم٤مًمف: )اًمت ْنِ َٛمِْمط: َوىَم٤مَل إَزهرّي: شَمْنيُح اًمِم 

 ُم٤مدة: )هح(. (6/464شم٤مج اًمٕمروس )اٟمٔمر:  سم٤معمِْمط.

 (.377( ح )3/1163( اًمتٚمخٞمص احلٌػم )8)

ٌَـ ُمـ هَمٌَـ اًمثقب إذا صمٜم٤مه وقمٓمٗمف، وهل ُمٕم٤مـمػ ـ( اعمٖم٤مسم9) : إروم٤مغ، وهل: سمقاـمـ إومخ٤مذ قمٜمد احلَقاًم٥م، مجع َُمْٖم

 (.661اجلٚمد أيْم٤م. اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م، ُم٤مدة همٌـ )صـ

 (.3/388( اعمٖمٜمل )11)

 (.6141( سمرىمؿ )3/414( اعمّمٜمػ )11)

 (.2928( سمرىمؿ )9/149( )12)
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 .ورضم٤مل اإلؾمٜم٤مد يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت

رواه اًمٌٞمٝم٘ملو 
(1)

ُمًٚمٛم٦م طمدصمٜم٤م  سمـ طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد، رؿمٞمدسمـ  صمٜم٤م داود، ُمـ ـمريؼ أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٌٖمقي 

وم٘م٤مًم٧م أم ؾمٕمٞمد  ،٤مويم٤من سمدري  ،  ٟمٗمٞمؾ سمـ قمٛمرو سمـ زيد سمـ ُم٤مت ؾمٕمٞمد》 :أُمٞم٦م قمـ ٟم٤مومع ىم٤مل سمـ إؾممقمٞمؾ

 :ىم٤مل ،ة٤مهومٜم٤موًمتف إيّ  ،ُمًٙمؽ ـمٞم٥م أـمٞم٥م ُمـ اعمًؽ ه٤ميت يوأ: وم٘م٤مل ؟ٓمف سم٤معمًؽأحتٜمّ :  قمٛمر سمـ اهلل ٕمٌدًم

 .《٤م ٟمتتٌع سمحٜمقـمف ُمراىمف وُمٖم٤مسمٜمفويمٜمّ  ،ومل يٙمـ يّمٜمع يمم شمّمٜمٕمقن

((وٕمٞمػ)) :ُمروان إُمقي ىم٤مل قمٜمف احل٤مومظسمـ  اعمٚمؽ سمـ قمٌد اسمـ هِم٤مم: ُمًٚمٛم٦م هقسمـ  وؾمٕمٞمد
(2)

. 

 .-واهلل أقمٚمؿ -. قمـ ُمٕمٛمر، اًمرزاق ٌدقمُمـ رواي٦م  صحٞمحوم٤مٕصمر

أكه ذر: فمؿرومد روي فمن ازمن ): ومويمه -9
(3)

( [اظمّقت]فمؾقه  
(4)

. 

اًمرزاق قمٌدأظمرضمف 
(5)

يذر قمٚمٞمف ، سم٤معمًؽ اعمٞم٧ّمف يم٤من يٓمٞم٥م أٟمّ 》 قمٛمرقمـ اسمـ ، قمـ ٟم٤مومع، قمـ أيقب، قمـ ُمٕمٛمر 

 .《 َذرورا

اًمرزاق أظمرضمف اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط قمٌدوُمـ ـمريؼ 
(6)

. 

 .-واهلل اقمٚمؿ -  قمٛمرقمـ اسمـ  صحٞمح ورضم٤مل اإلؾمٜم٤مد صم٘م٤مت وم٤مٕصمر

(زماظمسك مسحا [اظمّقتأكه مسحه ]: [فمؿرازمن ] هروي فمـ)و: ومويمه -11
(7)

. 

طمٜم ط ُمٞمت٤م  قمٛمرأن  اسمـ  》، قمـ ٟم٤مومع، قمـ أيقب، إٓ أن اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم رواه قمـ اسمـ قمٚمٞم٦م، مل أضمده هبذا اًمٚمٗمظ

《سمٛمًؽ
(8)

. 

                                 
 (.3/416( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )1)

 (.2418(، رىمؿ )388( )صـ: 2)

ه3) (. يٕمٜمل: 3/1494) (ذرر : )ًم٤ًمن اًمٕمرب ُم٤مدة . يٜمٔمر:: َأظمذه سم٠َمـمراف َأص٤مسمٕمف صمؿ ٟمثره قمغم اًمٌمء( َذر  اًمٌمَء َيُذر 

 ٟمثر اعمًؽ قمغم اعمٞم٧م ٟمثرا.

 (.3/389( اعمٖمٜمل )4)

 (.6141( رىمؿ )3/414( اعمّمٜمػ )5)

 (.855( رىمؿ )3/173( )6)

 (.3/389( اعمٖمٜمل )7)

 (.11148( رىمؿ )7/161( اعمّمٜمػ )8)
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 .صحٞمح وإؾمٜم٤مده

ما ؽمؿعـا إٓ دم اظمساصمد: ومال أمحد. . . . عل دم فمقـقه ىماهموراجُيْ  وٓ): ومويمه -11
(1)

 فمن ازمن هوضُمؽي يم، 

(همعؾه فمؿرهملكؽر أن يؽون ازمن ، أكه ىمان يػعؾه: فمؿر
(2)

. 

ضم٤مء أن ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل عم٤م ووع اًمٙم٤مومقر ذم قمٞمٜمل اعمٞم٧م مل أضمده ُمـ ومٕمؾ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمم، وىمد 

طُمّقَل ُوضِمد سملم قمٞمٜمٞمف يم٤مومقرا يمم روى اسمـ قمٌد اًمؼم ذم آؾمتٞمٕم٤مب
(3)

٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م، قمـ قمكم سمـ زيد، ُمـ ـمريؼ مح 

ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل ىم٤مل: طمقًمقين قمـ ىمؼمي، وم٘مد آذاين اعم٤مء، صمؿ رآه  رضمال رأى ومٞمم يرى اًمٜم٤مئؿ أنّ  أنّ » :قمـ أسمٞمف

ُمـ ٟمز اعم٤مء،  4ًمٞم٤مل، وم٠مشمك اسمـ قم٤ٌمس وم٠مظمؼمه ومٜمٔمروا وم٢مذا ؿم٘مف اًمذي يكم إرض ىمد اظمي  أيْم٤م طمتك رآه صمالث

 .شوم٢مهن٤م ُم٤مًم٧م قمـ ُمقوٕمٝم٤م  (4)ومحقًمقه. ىم٤مل: ومٙم٠مين أٟمٔمر إمم اًمٙم٤مومقر سملم قمٞمٜمٞمف مل يتٖمػم إٓ قم٘مٞمّمتف

وأورده اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم اعمٜم٤مُم٤مت
(5)

، قمـ أُّمفُمـ ـمريؼ مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م، قمـ قمكم سمـ زيد سمـ ضمدقم٤من 
(6)

 

 ىم٤مًم٧م رأي٧م ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل عم٤م طمقل ُمـ ُمٙم٤مٟمف....ومذيمره.

  .(7)وُمداره قمغم قمكم سمـ زيد سمـ ضمدقم٤من وهق وٕمٞمػ
يقوع 》: أٟمف ىم٤مل  وم٘مد روي قمـ اسمـ ُمًٕمقد اعمٞم٧ّمقمغم ُمقوع ؾمجقد  وأُم٤م ووع اًمٙم٤مومقر

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم《اعمٞم٧ّمقاوع ؾمجقد قمغم ُم اًمٙم٤مومقر
(8)

قمـ ؿمٞمخ ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م ، ُيٞمك سمـ ُمـ ـمريؼ مه٤مم 

 .سمف  قمـ اسمـ ُمًٕمقد، قمـ إسمراهٞمؿ، زي٤مد: ي٘م٤مل ًمف

                                 
 : ُمقاوع اًمًجقد ُمـ إقمْم٤مء.( اعم٤ًمضمد1)

 (.3/389( اعمٖمٜمل )2)

 .(769/ 2آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب ) (3)

يٜمٔمر:  . وإدظم٤مل أـمراف اًمِمٕمر ذم أصقًمف.وأصؾ اًمٕم٘مص: اًمكّم  ،ْمٗمقراًمِمٕمر اعمٕم٘مقص، وهق ٟمحق ُمـ اعمقم٘مٞمّم٦م:  (4)

 .)قم٘مص(ُم٤مدة:  (275/ 3اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر )

 (.185ح ) (96اعمٜم٤مُم٤مت ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م )ص: (5)

٤مل: وىم (73أهقال اًم٘مٌقر وأطمقال أهٚمٝم٤م إمم اًمٜمِمقر )ص: ذم اعمٓمٌقع )آُمٜم٦م( ًمٕمٚمف شمّمحٞمػ، وٟم٘مٚمف اسمـ رضم٥م ذم  (6)

 )قمـ أُمف(.

 .(4768(رىمؿ )696ًمت٘مري٥م )ا (7)

 (.11133( رىمؿ )7/157(، )11125( رىمؿ )7/134( اعمّمٜمػ )8)
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 :وومٞمف قمٚمت٤من

 .ضمٝم٤مًم٦م زي٤مد ؿمٞمخ مه٤مم :إولم

 أطمدا اًمٜمخٕمل إسمراهٞمؿ يٚمؼ مل)): اعمديٜمل وأسمق طم٤مشمؿ سمـ ىم٤مل قمكم، اًمٜمخٕمل واسمـ ُمًٕمقدآٟم٘مٓم٤مع سملم  :ايمثاكقة

((صٖمػم وهق قمٚمٞمٝم٤م دظمؾ وم٢مٟمف ؿمٞمئ٤م ُمٜمٝم٤م يًٛمع ومل قم٤مئِم٦م إٓ  اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ
(1)

. 

ىمٚم٧م )): ىم٤مل إقمٛمش: ؾ اًمٜمخٕمل قمـ اسمـ ُمًٕمقد هل٤م ُمٞمزةٞمٕن ُمراؾم، وهذه اًمٕمٚم٦م ىمد شمٙمقن همػم ُم١مصمرة

اهلل ومٝمق اًمذي  قمٌدإذا طمدصمتؽ قمـ رضمؾ قمـ : وم٘م٤مل إسمراهٞمؿ، ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌدٕمل أؾمٜمد زم قمـ إلسمراهٞمؿ اًمٜمخ

((اهلل قمٌداهلل ومٝمق قمـ همػم واطمد قمـ  قمٌدىم٤مل : وإذا ىمٚم٧م، ؾمٛمٞم٧م
(2)

. 

ـ اًمٜمخٕمل ظم٤مص٦م ومٞمم أرؾمٚمف قمـ ًمٙمـ قم، وهذا ي٘متيض شمرضمٞمح اعمرؾمؾ قمغم اعمًٜمد)): ىم٤مل اسمـ رضم٥م

((ظم٤مص٦م  ُمًٕمقد اسمـ
(3)

. 

أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل، ىمد روي ُمقصقٓو
(4)

 احلًـأظمؼمٟم٤م أسمق ، إسمراهٞمؿ اًمٗم٤مرؾمك سمـ أظمؼمٟم٤مه أسمق سمٙمر حمٛمد: ىم٤مل 

، إؾمح٤مق سمـ اهلل قمٌدطمدصمٜم٤م ، طم٤مشمؿ أُمغم سمـ اًمٗمْمؾ سمـ أظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمر حمٛمد، شمقسم٦م اًمّمقذمأيب  سمـ ضمٕمٗمربن  أمحد

: قمـ اسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل، قمـ قمٚم٘مٛم٦م، لزائدة ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م اًمٜمخٕم أظمؼمين، كُيٞم سمـ طمدصمٜم٤م مه٤مم، قمٛمر سمـ سمنمطمدصمٜم٤م 

 .يقوع قمغم ُمقاوع اًمًجقد اًمٙم٤مومقر

ًمٕمٚمف وىمع شمّمحٞمػ ذم اًمًٜمـ . -يمم ؾمٌؼ (زي٤مد) :وأُم٤م قمٜمد اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم- (ئدةزا)هٙمذا ضم٤مء قمٜمد اًمٌٞمٝم٘مل 

 .-واهلل أقمٚمؿ–اًمٙمؼمى 

 .(زائدة)وٓ ذم شمالُمٞمذ اًمٜمخٕمل رضمال اؾمٛمف ، ومل أضمد ذم ؿمٞمقخ مه٤مم

مل أضمد هلؿ شمراضمؿ همػم ؿمٞمخ اًمٌٞمٝم٘مل ذيمره اًمذهٌل ذم اًمًػم قمٛمر سمـ سمنموذم اإلؾمٜم٤مد ُمـ دون  
(5)

ومل يقرد  

 .ومٞمف ضمرطم٤م وٓ شمٕمديال

                                 
 (.21( رىمؿ )9(. اعمراؾمٞمؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )صـ82( رىمؿ )311( اٟمٔمر: اًمٕمٚمؾ ٓسمـ اعمديٜمل )صـ1)

 (.1/277( ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي )2)

 (.1/294( ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي )3)

 واعمًؽ ًمٚمحٜمقط. ( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمٙم٤مومقر3/415) ( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى4)

(5( )17/429.) 
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أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ٜمف صم٤مسم٧م قمـ اسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل وًمٙم، وم٤مٕصمر إمم اسمـ ُمًٕمقد وٕمٞمػ
(1)

 سمـ قمـ حمٛمد، 

 .وطمٜمقـمف قمغم ُم٤ًمضمده، دُمّٛمر صمٞم٤مسمف: قمـ إسمراهٞمؿ ىم٤مل، قمٌٞمد اهلل سمـ احلًـقمـ ، ومْمٞمؾ

 .-واهلل أقمٚمؿ – وم٢مؾمٜم٤مد إمم اًمٜمخٕمل طمًـ

، وأزمؽي، ف ايمثوب فمن وصمفهظما وُمتل أب صمعؾُت أىمش: ومال  صمازمر )ُرِوَي فمن: ومويمه -12

(ٓ يـفاين  وايمـبي
(2)

. 

أظمرضمف اًمٌخ٤مري
(3)

وُمًٚمؿ 
(4)

عم٤م : ىم٤مل اهلل  قمٌد سمـ ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م ضم٤مسمر، اعمٜمٙمدر سمـ ُمـ ـمريؼ حمٛمد 

وم٤مـمٛم٦متل قمٛم   ومجٕمٚم٧ْم : ٓ يٜمٝم٤مين  واًمٜمٌل، ويٜمٝمقين قمٜمف، قمـ وضمٝمف أسمٙمل ب٧م أيمِمػ اًمثقؾ أيب ضمٕمٚمتِ ىمُ 
(5)

 

 .ُم٤م زاًم٧م اعمالئٙم٦م شُمٔمِّٚمف سم٠مضمٜمحتٝم٤م طمتك رومٕمتٛمقه: أو ٓ شمٌٙملم، شمٌٙملم:  وم٘م٤مل اًمٜمٌل، شمٌٙمل

مظعونزمن  ُيؼبِّل فمثّمنَ   اهلل رأيت رؽموَل : فمائشة  )ومايمت: ومويمه -13
(6)

، وهو مّقٌت ، 

(ضمتى رأيت ايمدموع سمسقل
(7)

. 

                                 
 (.11131( رىمؿ )7/156( اعمّمٜمػ )1)

 (.3/391( اعمٖمٜمل )2)

(، وذم 1244( رىمؿ )2/72( ذم صحٞمحف، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب: اًمدظمقل قمغم اعمٞم٧م سمٕمد اعمقت إذا أدرج ذم يمٗمٜمف )3)

 (.4181( رىمؿ )5/112، سم٤مب ُمـ ىمتؾ ُمـ اعمًٚمٛملم يقم أطمد )يمت٤مب: اعمٖم٤مزي

 (.2471(، رىمؿ )14/1917( ذم صحٞمحف يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م 4)

ومٚمٕمؾ هل٤م اؾمٛملم أو  ووىمع ذم اإليمٚمٞمؾ ًمٚمح٤ميمؿ شمًٛمٞمتٝم٤م هٜمد سمٜم٧م قمٛمرو)): (163/ 3) ٗمتحىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًم( 5)

 .اىـ ((ظمر ًم٘مٌٝم٤م أو يم٤مٟمت٤م مجٞمٕم٤م طم٤مضشملمأطمدمه٤م اؾمٛمٝم٤م وأ
يم٤مٟم٧م حت٧م قمٛمرو سمـ ، هٜمد سمٜم٧م قمٛمرو سمـ طمرام قمٛم٦م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام إٟمّم٤مري٦مو 

آؾمتٞمٕم٤مب  .اجلٛمقح، وم٘متؾ قمٜمٝم٤م يقم أطمد، وىمتؾ أظمقه٤م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام يقُمئذ أيْم٤م، ودومٜم٤م ذم ىمؼم واطمد

 (.4115ت ) (1923/ 4)

، يٙمٜمك أسم٤م اًم٤ًمئ٥م، ُمـ ُمٝم٤مضمرة احلٌِم٦م ذم اهلجرة إومم، قمثمن سمـ ُمٔمٕمقن سمـ طمٌٞم٥م سمـ وه٥م اًم٘مرر اجلٛمحل (6)

واُمتحـ ، وأُمػمهؿ، وم٘مدم ُمٙم٦م ىمٌؾ اهلجرة، ومٝم٤مضمر ومٞمٝم٤م إمم اعمديٜم٦م ومِمٝمد سمدرا، يم٤من ُمـ ره٤ٌمن اعمٝم٤مضمريـ وٟم٤ًميمٝمؿ

ذم اهلل ومٗم٘مئ٧م إطمدى قمٞمٜمٞمف، شمقذم سمٕمد ؿمٝمقده سمدرا ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اهلجرة، وهق أول ُمـ ُم٤مت سم٤معمديٜم٦م ُمـ 

 (1153/ 3آؾمتٞمٕم٤مب )، (1954/ 4ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ ). اٟمٔمر: اعمٝم٤مضمريـ، وأول ُمـ دومـ سم٤مًمٌ٘مٞمع ُمٜمٝمؿ

 (.5469ت ) (382/ 4) اإلص٤مسم٦م(، 1779ت )

 (.3/391)( اعمٖمٜمل 7)
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 :واظمتٚمػ قمٚمٞمف، قمـ قم٤مئِم٦م، قمـ اًم٘م٤مؾمؿ، قمٌٞمد اهلل سمـ احلدي٨م رواه قم٤مصؿ

 .قمـ قم٤مئِم٦م، قمـ اًم٘م٤مؾمؿ، هلل[قمٌٞمد ا سمـ قمٜمف ]قم٤مصؿ، اًمرسمٞمع سمـ وىمٞمس، واسمـ قمٞمٞمٜم٦م، ومرواه اًمثقري

 :قمـ أسمٞمف، رسمٞمٕم٦م سمـ قم٤مُمر سمـ اهلل قمٌدقمـ ، ومرواه قمـ قم٤مصؿ، وظم٤مًمٗمٝمؿ اًمٕمٛمري  

أسمق داود ٤م٠مظمرضمٝموم رواية ايمثوريأُم٤م 
(1)

واًمؽمُمذي 
(2)

اسمـ ُم٤مضمفو، 
(3)

اًمرزاق قمٌدو، 
(4)

طمٞمٛمد سمـ قمٌد-
(5)

 

واًمٌٞمٝم٘مل
(6)

واسمـ ؾمٕمد  -
(7)

فقيراه سمـ وإؾمح٤مق 
(8)

وأمحد 
(9)

احل٤ميمؿ-
(10)

واًمٓمح٤موي وُمـ ـمري٘مف  -
(11)

 

واسمـ قمدي
(12)

واحل٤ميمؿ، 
(13)

قمـ ، قمـ اًم٘م٤مؾمؿ، قمٌٞمد اهلل سمـ قمـ قم٤مصؿ، يمٚمٝمؿ ُمـ ـمرق قمٜمف ]اًمثقري[ 

 .ٟمحقه  قم٤مئِم٦م

 .((طمدي٨م طمًـ صحٞمح)): وىم٤مل اًمؽمُمذي

                                 
 (.3161( رىمؿ )6/64( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ذم شم٘مٌٞمؾ اعمٞم٧م )1)

 (.989( رىمؿ )3/422( يمت٤مب اجلٜم٤مئز سم٤مب ذم شم٘مٌٞمؾ اعمٞم٧م، )2)

 (.1456( رىمؿ )2/198( يمت٤مب اجلٜم٤مئز سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم شم٘مٌٞمؾ اعمٞم٧م، )3)

 (.6775( رىمؿ )3/596( اعمّمٜمػ )4)

 (.1526( رىمؿ )1/441( ذم ُمًٜمده )5)

 (.3/417ٜمـ اًمٙمؼمى، يمت٤مب اجلٜم٤مئز سم٤مب اًمدظمقل قمغم اعمٞم٧م وشم٘مٌٞمٚمف )( اًم6ً)

 (.4276( رىمؿ )3/297( اًمٓمٌ٘م٤مت )7)

 (.921( رىمؿ )2/376( ذم ُمًٜمده )8)

 (.24165( رىمؿ )41/194( اعمًٜمد )9)

 (.1/361( اعمًتدرك )11)

 (.6974( رىمؿ )4/393( ُمٕم٤مين أصم٤مر )11)

 (.5/226( اًمٙم٤مُمؾ )12)

 (. 3/191( اعمًتدرك )13)

(: إمم اسمـ طم٤ٌمن، ومل أىمػ قمٚمٞمف. إٓ أن 851( رىمؿ )2/12وقمزاه اسمـ اعمٚم٘مـ ذم )حتٗم٦م اعمحت٤مج إمم أدًم٦م اعمٜمٝم٤مج( ) 

( سمدون إؾمٜم٤مد، 3/323ُمٔمٕمقن اجلٛمحل ذم يمت٤مسمف اًمث٘م٤مت ) سمـ اسمـ طم٤ٌمن ذيمر احلدي٨م ذم شمرمج٦م قم٤مئِم٦م سمٜم٧م ىمداُم٦م

 .اىـذًمؽ ومٚمٝم٤م صح٦ٌم.  صمؿ ىم٤مل: إن صّح  ،حل وهق ُمٞم٧م ُمٔمٕمقن اجلٛم سمـ ي٘مٌؾ قمٛمٝم٤م قمثمن  سمٚمٗمظ: رأي٧م اًمٜمٌل
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 إئٛم٦م سملم ُمتداول طمدي٨م هذا)): وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر. ((خيرضم٤مه ومل اإلؾمٜم٤مد صحٞمح)): وىم٤مل احل٤ميمؿ

 قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م اعمٕمروف اًمّمحٞمح وؿم٤مهده، اهلل قمٌٞمد سمـ سمٕم٤مصؿ ُيتج٤م مل اًمِمٞمخلم أنّ  إٓ

 .((ُمٞم٧م وهق  اًمٜمٌل ىمٌؾ اًمّمديؼ سمٙمر أسم٤م أن وقم٤مئِم٦م اهلل قمٌد سمـ وضم٤مسمر

ًمٓمٞم٤مًمزا ٤موم٠مظمرضمٝم :ايمرزمقع زمن رواية ومقسوأُم٤م 
(1)

ـ قم٤مصؿ، [اًمرسمٞمع سـم ىمٞمس] فقمٜم  ٞمد اهلل سمف سـم قم  .قم

صدوق شمٖمػم عم٤م يمؼم وأدظمؾ قمٚمٞمف اسمٜمف )): ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر اًمٙمقذم حمٛمد أسمق ؾمديإ اًمرسمٞمع سمـ وىمٞمس

((ُم٤م ًمٞمس ُمـ طمديٞمف ومحدث سمف
(2)

. 

اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ٤موم٠مظمرضمٝم رواية ازمن فمققـةوأُم٤م 
(3)

 .قمـ قم٤مصؿ سمف، 

اًمٌزار ٤مومرواه رواية ايمعؿريوأُم٤م 
(4)

ٟم٤م : ىم٤مل، حمٛمد سمـ ٟم٤م يقٟمس: اهلل اعمخريب ىم٤مل قمٌد سمـ قمـ حمٛمد، 

 سمـ ىمٌؾ قمثمن  رأي٧م اًمٜمٌل: قمـ أسمٞمف ىم٤مل، رسمٞمٕم٦م سمـ قم٤مُمر سمـ اهلل قمٌدقمـ ، قمٌٞمد اهلل سمـ قمـ قم٤مصؿ، اًمٕمٛمري

 .ُمٔمٕمقن سمٕمد ُم٤م ُم٤مت

اًمٕمٛمري ًمٕمٚمفو
(5)

، اعمدينّ  ّي اًمٕمٛمر اخلٓم٤مب سـم قمٛمر سـم قم٤مصؿ سـم طمٗمص سـم قمٛمر سـم اهلل قمٌد سـم اًم٘م٤مؾمؿ: هق 

ٞمد اهلل سـم ذيمره اعمزي ذم شمالُمٞمذ قم٤مصؿ ـ طمجر ذم– ((ه أمحد سم٤مًمٙمذبرُم٤م، ُمؽموك)): وهق، قم اًمت٘مري٥م يمم ىم٤مل اسم
(6)

. 

 طمدي٨م يت٘مل اًمِمٞمقخ سمٕمض يم٤من)): ىم٤مل اسمـ قمٞمٞمٜم٦م، رسمٞمٕم٦م سمـ اهلل قمٌدقمـ ، وهذا اًمقضمف ُمـ رواي٦م قم٤مصؿ

((رسمٞمٕم٦م سمـ قم٤مُمر سمـ اهلل قمٌد قمـ ُيدث اًمذي اهلل قمٌٞمد سمـ قم٤مصؿ
(7)

 

 .ومٝمذا وٕمٞمػ ضمدا

 .واًمراضمح ومٞمف رواي٦م اًمثقري وُمـ واوم٘مف

                                 
 (.1518( رىمؿ )3/38( ذم ُمًٜمده )1)

 (.5618( رىمؿ )814( اًمت٘مري٥م )صـ2)

 (.12193( رىمؿ )477-7/476( اعمّمٜمػ )3)

 (.3821( رىمؿ )9/273( ُمًٜمد اًمٌزار )4)

، أن اًمٌزار روى احلدي٨م اًمذي ىمٌٚمف ُمـ ـمريؼ اًمٕمٛمري قمـ اهلل قمٌد سمـ ( ومم٤م ي١ميمد قمغم أن اًمٕمٛمري هق:اًم٘م٤مؾمؿ5)

 (. 3821( رىمؿ )9/373اًمٕمٛمري. اٟمٔمر ُمًٜمد اًمٌزار ) اهلل قمٌد سمـ قم٤مصؿ هبذا اإلؾمٜم٤مد ومًمه: اًم٘م٤مؾمؿ

 (.5513( رىمؿ )792( اًمت٘مري٥م )صـ6)

 (.4923( رىمؿ )3/214( اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل )7)
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ُمٜمٝمؿ اسمـ ـم٤مهر ، ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ احلدي٨م مجعٌ  أقمؾ  وسمف ، اهلل قمٌٞمد سمـ رواي٦م اًمثقري قمغم قم٤مصؿ وُمدار

اعم٘مدد ذم يمت٤مسمف ذظمػمة احلٗم٤مظ
(1)

ذم خمتٍم اًمًٜمـ اعمٜمذريو 
(2)

واحل٤مومظ اسمـ طمجر ذم إحت٤مف اعمٝمرة، 
(3)

. 

 .اعمدين اًمٕمدوي باخلٓم٤م سمـ قمٛمر سمـ قم٤مصؿ اسمـ: هق اهلل قمٌٞمد سمـ وقم٤مصؿ

ٗمف اسمـ ُمٕملموٕمّ 
(4)

((ُمٜمٙمر احلدي٨م ُمْمٓمرب احلدي٨م ًمٞمس سمف طمدي٨م يٕمتٛمد قمٚمٞمف)): وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ، 
(5)

 

وم٢مٟمف ، اهلل قمٌٞمد سمـ  قم٤مصؿن ُم٤مًمٙم٤م مل ٟمٕمٚمٛمف روى قمـ إٟم٤ًمن وٕمٞمػ ُمِمٝمقر يْمٕمػ إٓإ)): اًمدارىمٓمٜمل: وىم٤مل

٤مروى قمٜمف طمديثً 
(6)

وم٤مطمش اخلٓم٠م ومؽمك ُمـ أضمؾ يمثرة ، يمثػم اًمقهؿ، يم٤من دء احلٗمظ)): وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن، 

((ظمٓمئف
(7)

((يٙمت٥م طمديثف وهق ُمع وٕمٗمف، واطمتٛمٚمقه، ىمد روى قمٜمف صم٘م٤مت اًمٜم٤مس)): وىم٤مل اسمـ قمدي، 
(8)

. 

((وٕمٞمػ)): وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر
(9)

. 

وىمد شمٗمرد ، اًمٕمٛمري وهق ممـ ٓ ُيتٛمؾ شمٗمرده اهلل قمٌٞمد سمـ ًمْمٕمػ قم٤مصؿ، دي٨م وٕمٞمػاحل واخلالص٦م أنّ 

ووٕمٗمف اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين، هبذه اًمرواي٦م
(10)

. 

يمم ؾمٞم٠ميت وم٘مد صم٧ٌم ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م اعمٞم٧ّموأُم٤م شم٘مٌٞمؾ 
(11)

. 

((هذه أطم٤مدي٨م صح٤مح)): صمؿ ىم٤مل اعمّٞم٧مذيمر صمالصم٦م أطم٤مدي٨م ذم شم٘مٌٞمؾ   اسمـ ىمداُم٦م  نّ إ: همائدة
(12)

٠مٟمف يم، 

 .-أقمٚمؿ واهلل–صحح طمدي٨م قم٤مئِم٦م هذا 

                                 
(1( )3/1376-1387.) 

  (.3/166خمتٍم ؾمٜمـ أيب داود ) (2)

 (.17/474( احت٤مف اعمٝمرة )3)

 (.822( رىمؿ )3/183( شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم رواي٦م اًمدوري )4)

 (.1917(. رىمؿ:6/348( اجلرح واًمتٕمديؾ )5)

 (.523( رىمؿ )288( ؾم١مآت احل٤ميمؿ ًمٚمدارىمٓمٜمل )صـ6)

 (.718رىمؿ ) (2/119( اعمجروطملم )7)

 (.5/228( اًمٙم٤مُمؾ )8)

 (.3182( رىمؿ )472( اًمت٘مري٥م )صـ9)

 (.693( رىمؿ )3/157( إرواء اًمٖمٚمٞمؾ )11)

 .-14 -اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ:  (11)

 (.391-3/391( اعمٖمٜمل )12)
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أزمو زمؽر همتقّؿم َل بَ أومْ : [فمائشة ] )وومايمت: ومويمه -14
(1)

ى زمػُمد ضِمػَم   ايمـّبيَّ   ةوهو مسجًّ
(2)

 ،

 فمؾقك موسمتكم اهلل ٓ جَيَْؿع! اهلل زملب أكت يا كبيّ : همؼال: شمم زمؽى، همؼبَّؾه: شمم أىمبَّ فمؾقه، ف فمن وصمفههمؽش

هذه أضماديث صحاح(
(3)

. 

أظمرضمف اًمٌخ٤مري 
(4)

 ىم٤مًم٧م، أظمؼمشمف  اًمٜمٌل زوَج   قم٤مئِم٦م أن  ، اًمرمحـ قمٌدسمـ  ُمـ ـمريؼ أيب ؾمٚمٛم٦م 

ً   ُمًٙمٜمف ُمـ ومرؾمف قمغم  سمٙمر أسمق: أىمٌؾ حٜمُسم٤مًم
(5)

 طمتك: ٤مساًمٜم   يٙمٚمؿ ومٚمؿ: اعمًجد ومدظمؾ: ٟمزل طمتك 

 .ٝم٤مت  ُمِ  وم٘مدْ  قمٚمٞمؽ يمت٧ٌم اًمتل اعمقشم٦م أُم٤م: وومٞمف، ومذيمره، . . .  اًمٜمٌل ومتٞمٛمؿ:  قم٤مئِم٦م قمغم دظمؾ

يمقعم زمـت وماكف ايمثؼػقةزمنؽمـاده فمن ، روى أزمو داود): ومويمه -15
(6)

ل أمَّ ىمؾثوم ىمـت دْم : ومايمت،  مْن نمسَّ

َّمرَ  شُممَّ ، ْرعَ ايمدِّ  شُممَّ ، وَ ايمـَحؼْ   هللا رؽموُل  أفمطاكا ما أّول همؽان، وهماهتا فمـد  هللا زمـت رؽمول  شُممَّ ، اخْلِ

َحَػةَ ِؿؾْ ايمـ
(7)

طِمرِ دِم ايمثَّو شمم ُأْدِرصَمْت زَمعد َذيمَِك ،  ْٔ ، فمـد ايمباب معه ىمػـفا  اهلل رؽمولو: ايمتوم، ِب ا

(اا شموزمً اها شموزمً ـَ يمُ اوِ يـَ 
(8)

. 

                                 
 (.3/149( أي ىمّمد. اٟمٔمر: ومتح اًم٤ٌمري )1)

واجلٛمع طمؼَمٌ واحلؼمات، وهل ٟمقع ُمـ سمرود اًمٞمٛمـ خمٓمٓم٦م  -سمٙمن اعمٝمٛمٚم٦م، وومتح اعمقطمدة سمقزن قمٜم٦ٌم- :( سمرد طمؼمة2)

 (.3/149(، وومتح اًم٤ٌمري )181هم٤مًمٞم٦م اًمثٛمـ. اٟمٔمر: اًمٜمٝم٤مي٦م )صـ

 (.391-3/391اعمٖمٜمل )( 3)

(، وذم اعمٖم٤مزي، سم٤مب 1241( رىمؿ )2/71( يمت٤مب اجلٜم٤مئز سم٤مب اًمدظمقل قمغم اعمٞم٧م سمٕمد اعمقت، إذا أدرج ذم أيمٗم٤مٟمف )4)

 (.4452( رىمؿ )6/14وووم٤مشمف )  ُمرض اًمٜمٌل

يم٤من ذم قمقازم اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، يم٤من سمف ُمٜمزل أيب سمٙمر اًمّمديؼ طملم  -سمْمؿ اًمًلم، واًمٜمقن، وىمٞمؾ: سمًٙمقهن٤م– ( اًمًٜمح5)

 (.144إصمػمة )صـ:  ( اعمٕم٤ممل448اخلزرج. اًمٜمٝم٤مي٦م )صـ سمـ شمزوج ُمٚمٞمٙم٦م، ومٞمف ُمٜم٤مزل سمٜمل احل٤مرث

. ووصٗم٧م ذًمؽ وم٠مشم٘مٜم٧م  ومٞمٛمـ ؿمٝمد همًؾ أم يمٚمثقم سمٜم٧م رؾمقل اهلل، صح٤مسمٞم٦م ُمٕمرووم٦م ًمٞمغم سمٜم٧م ىم٤مٟمػ اًمث٘مٗمٞم٦م (6)

 (.11725ت ) (316/ 8اإلص٤مسم٦م )(، 4186ت ) (1911/ 4آؾمتٞمٕم٤مب )يٜمٔمر: 

 (.5/141( )ومتح اًم٤ٌمري 313سمٙمن اعمٝمٛمٚم٦م يذيمر وي١مٟم٨م، ودرع اعمرأة: ىمٛمٞمّمٝم٤م. اٟمٔمر: )اًمٜمٝم٤مي٦م صـ :ايمدرع (7)

 (.1/181صمقب شمٖمٓمل سمف اعمرأة رأؾمٝم٤م واجلٛمع ) مُخٌُر ( ُمثؾ يمت٤مب ويمت٥م )ُمّم٤ٌمح اعمٜمػم  :اخِلَّمرُ 

هل اعمالءة اًمتل شمٚمتحػ هب٤م اعمرأة، ، اًمٚمِّح٤مف واعمِْٚمَحُػ واعمِْٚمحٗم٦م اًمٚم٤ٌِّمس اًمذي ومقق ؾم٤مئر  -سم٤مًمٙمن- :اظمؾحػة

( )ُمّم٤ٌمح اعمٜمػم 5/4118اًمٚم٤ٌمس ُمـ ِدصم٤مر اًمؼمد وٟمحقه ويمؾ رء شمٖمٓم ٞم٧م سمف وم٘مد اًمتََحْٗم٧م سمف )ًم٤ًمن اًمٕمرب 

2/551.) 

 (.3/391( اعمٖمٜمل )8)
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أمحدأظمرضمف 
(1)

 سمـ طمدصمٜمل ٟمقح: ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق قمـ يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد اًمزهري، قمـ أسمٞمف، قمـ 

ىمد وًمدشمف أّم طمٌٞم٦ٌم ، داود: ي٘م٤مل ًمف ،ُمًٕمقد سمـ ُمـ سمٜمل قمروةقمـ رضمؾ  -ويم٤من ىم٤مرئ٤م ًمٚم٘مرآن–طمٙمٞمؿ اًمث٘مٗمل 

ؾ أم يمٚمثقم سمٜم٧م : ىم٤مًم٧م، قمـ ًمٞمغم اسمٜم٦م ىم٤مٟمػ اًمث٘مٗمٞم٦م ، سمٜم٧م أيب ؾمٗمٞم٤من زوج اًمٜمٌل ًّ يمٜم٧م ومٞمٛمـ هم

 .ومذيمره. . . قمٜمد ووم٤مهت٤م  اهلل رؾمقل

أسمق داودوُمـ ـمري٘مف أظمرضمف 
(2)

وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، 
(3)

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اعمٕمروم٦م 
(4)

واعمزي، 
(5)

. 

أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم إوؾمطو
(6)

واسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م، -خمتٍما- 
(7)

واسمـ أيب قم٤مصؿ 
(8)

اًمٓمؼماينو 
(9)

وأسمق ، 

ٟمٕمٞمؿ ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م
(10)

واًمٌٞمٝم٘مل 
(11)

اًمؼم قمٌدواسمـ ، 
(12)

إسمراهٞمؿ  سمـ ؾمٕمد سمـ يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ إسمراهٞمؿ 

 .سمف ٟمحقه طمٙمٞمؿ اًمث٘مٗمل سمـ ل ٟمقحطمدصمٜم، اسمـ إؾمح٤مققمـ ، اًم٘مرر

وؾمط))ذم  وىم٤مل اًمٓمؼماين ٓ هبذا اإلؾمٜم٤مد شمٗمرد سمف حمٛمد: ((ٕا ـ ًمٞمغم سمٜم٧م ىم٤مٟمػ إ  .إؾمح٤مق سـم ٓ يروى هذا احلدي٨م قم

، ومل شمث٧ٌم قمداًمتف، طمٙمٞمؿ رضمؾ جمٝمقل احل٤مل سمـ إن ٟمقح)): طمٙمٞمؿ وم٘م٤مل سمـ ف اسمـ اًم٘مٓم٤من سمجٝم٤مًم٦م ٟمقحوأقمٚمّ 

وىمد ذيمره اسمـ أيب طم٤مشمؿ ومٚمؿ يزد ومٞمم  ،داود: وروايتف قمـ رضمؾ ي٘م٤مل ًمف، قمٜمف ٤مقاسمـ إؾمحوٓ يٕمرف سمٖمػم رواي٦م 

((ذيمره سمف قمغم ُم٤م أظمذ ُمـ هذا اإلؾمٜم٤مد
(13)

. 

                                 
 (، 27135(، رىمؿ )45/116( اعمًٜمد )1)

 (.3155( رىمؿ )57-6/57يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ذم يمٗمـ اعمرأة )( 2)

 (.7831( شمرمج٦م )6/3439( ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م )3)

 (.7393( رىمؿ )5/243( ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ )4)

 طمٙمٞمؿ اًمث٘مٗمل. سمـ ( ذم شمرمج٦م ٟمقح31/42( هتذي٥م اًمٙممل )5)

 (. 1/45وُمقهت٤م )  اهلل ( اًمت٤مريخ إوؾمط: طمدي٨م رىمٞم٦م سمٜم٧م رؾمقل6)

 (.3573(، شمرمج٦م )2/841اسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م )( شم٤ميخ 7)

 (.3219( رىمؿ )5/373( أطم٤مد اعمث٤مين )8)

 (.2518( رىمؿ )3/69(، وإوؾمط )46( رىمؿ )25/29( اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم )9)

 (.7831( شمرمج٦م )6/3439( ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م )11)

 (.1141( رىمؿ )2/13(، وذم اًمّمٖمرى )4/6( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب يمٗمـ اعمرأة )11)

 (.3449( شمرمج٦م: )336( آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب )صـ12)

 (.5/53( سمٞم٤من اًمقهؿ واإلهي٤مم )13)



                                                                                         56 

وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت، ((ٚم٘مرآنىم٤مرئ٤م ًم يم٤من)): اسمـ إؾمح٤مقىم٤مل ، اًمث٘مٗمل طمٙمٞمؿ سمـ وٟمقح
(1)

: وىم٤مل 

وىم٤مل اًمذهٌل، ((اسمـ إؾمح٤مقيروى اعم٘م٤مـمٞمع روى قمٜمف ))
(2)

((اسمـ إؾمح٤مقٓيٕمرف شمٗمرد قمٜمف )) 
(3)

وىم٤مل ذم  

اًمٙم٤مؿمػ
(4)

((جمٝمقل)): وىم٤مل اسمـ طمجر. ((وصمؼ)) 
(5)

. 

ذيمر هذا اإلؾمٜم٤مد ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم اًمٌخ٤مري ، وُمًٕمقد سمـ داود رضمؾ ُمـ سمٜمل قمروة ٤موأُم
(6)

ذم شمرمج٦م  

 .قم٤مصؿ سمـ داود: وي٘م٤مل: وىم٤مل، اًمث٘مٗمك ُمًٕمقد سمـ قمروة سمـ قم٤مصؿأيب  سمـ داود

اًمث٘مٗمل اًمٓم٤مئٗمل صمؿ  ُمًٕمقد سمـ قمروة سمـ قم٤مصؿ أيب سمـ داود)): وشمٌٕمف اعمزي ومذيمره هذا احلدي٨م ذم شمرمج٦م

((واًمٔم٤مهر أٟمف هذا، ُمًٕمقد سمـ رضمؾ ُمـ سمٜمل قمروة: داود: صمؿ ىم٤مل. أيب قم٤مصؿ سمـ اعمٚمؽ قمٌدأظمق ، لاعمٙم
(7)

. 

وهق صم٘م٦م ُمـ اًمث٤مًمث٦م 
(8)

. 

داود ُمـ : ا اًمرضمؾ اًمث٘مٗمل اًمذي ي٘م٤مل ًمفوأُم٤م هذ)): وم٘م٤مل، هذا (داود)وأُم٤م اسمـ اًم٘مٓم٤من وم٘مد شمردد ذم شمٕمٞملم 

ومٜمحدس ومٞمف طمدؾم٤م، وىمد وًمدشمف أم طمٌٞمٌف، ُمًٕمقد سمـ سمٜمل قمروة
(9)

وٓ يدظمٚمف ذم سم٤مب ُمـ ي٘مٌؾ ، ٓ ي٘مٓمع اًمٜمزاع 

وهق ُمٙمل . . . . وهق رضمؾ ُمٕمروف، ُمًٕمقد اًمث٘مٗمل سمـ قمروة سمـ أيب قم٤مصؿ سمـ وذًمؽ أن هٜم٤مك داود، طمديثف

وُمقضم٥م اًمتقىمػ ذم ذًمؽ هق أٟمف وصػ اًمذي ذم اإلؾمٜم٤مد سم٠مٟمف ، زم اًم٘مقل سم٠مٟمف هقوٓ ٟمج،. . . ىم٤مًمف أسمق زرقم٦مصم٘م٦م 

يم٤مٟم٧م وًمدهت٤م هب٤م ُمـ ، م يم٤مٟم٧م هل٤م سمٜم٧م واطمدة ىمدُم٧م هب٤م ُمـ أرض احلٌِم٦مإٟمّ   وأم طمٌٞم٦ٌم   ،ىمد وًمدشمف أم طمٌٞم٦ٌم

 .اعمتقرم هٜم٤مك قمٜمٝم٤م، ضمحش ]سمـ[ رئ٤مب اعمٗمتتـ سمديـ اًمٜمٍماٟمٞم٦م سمـ قمٌٞمد اهلل -يم٤من  -زوضمٝم٤م 

إن داود : أُمٙمـ أن ي٘م٤مل، ُمًٕمقد سمـ قمروة سمـ ومٚمق يم٤من زوج طمٌٞم٦ٌم هذه أسمق قم٤مصؿ، اؾمؿ هذه اًمٌٜم٧م طمٌٞم٦ٌمو

وهق أن زوج طمٌٞم٦ٌم ، سمؾ اعمٜم٘مقل ظمالومف، وٓ حت٘مؼ ًمف، وهذا ٓ ٟم٘مؾ سمف، ومٝمق طمٗمٞمد ٕم طمٌٞم٦ٌم، اعمذيمقر اسمٜمف ُمٜمٝم٤م

                                 
(1( )7/541.) 

(2( )3/231) 

 (.9139( رىمؿ )7/52( ُمٞمزان آقمتدال )3)

(4( )2/327). 

 (.7253( رىمؿ )1111( اًمت٘مري٥م )صـ5)

 (.776ت ) (231/ 3( اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم )6)

 (.1767( شمرمج٦م:) 8/416)( هتذي٥م اًمٙممل 7)

 (.1813( رىمؿ )316( اًمت٘مري٥م )صـ8)

ـ واًمتخٛملم، ي٘م٤مل: هق ُيدِ احلـدس ( 9)  (.طمدسُم٤مدة: ) (527/ 15شم٤مج اًمٕمروس ). يٜمٔمر: أي ي٘مقل ؿمٞمئ٤م سمرأيف -سم٤مًمٙمن-س: اًمٔم
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 .اًمًٙمـ وهمػمه سمـ يمذا ىم٤مل أسمق قمكم، ُمًٕمقد سمـ قمروة سمـ هق داود، هذه

إذ ًمٞمس أسمق قم٤مصؿ زوضم٤م ، ُمًٕمقد سمـ قمروة سمـ أيب قم٤مصؿ سمـ ومداود اًمذي ٕم طمٌٞم٦ٌم قمٚمٞمف وٓدة ًمٞمس داود

وم٤مهلل أقمٚمؿ ُمـ ، وم٢مٟمف ٓ وٓدة ٕم طمٌٞم٦ٌم قمٚمٞمف، اًمذي هق زوج طمٌٞم٦ٌم، ُمًٕمقد سمـ قمروة سمـ وٓ هق سمداود، حلٌٞم٦ٌم

(1)اىـ ((وم٤محلدي٨م ُمـ أضمٚمف وٕمٞمػ وم٤مقمٚمٛمف، هق
. 

اسمـ : وىمد ضمزم اسمـ طم٤ٌمن سم٠من داود هق، ف سمف اسمـ اًم٘مٓم٤من ًمٞمس سمٕمٚم٦موُم٤م أقمٚم  )): ًمفوشمٕم٘مٌف احل٤مومظ سم٘مق 

–إٟمم هق وًّمتف : وىم٤مل سمٕمض اعمت٠مظمريـ، قم٤مصؿ ووٓدة أم طمٌٞم٦ٌم ًمف شمٙمقن جم٤مزي٦م إن شمٕملم ُم٤م ىم٤مًمف اسمـ اًمًٙمـ

((أي ىمٌٚمتف -سمتِمديد اًمالم
(2)

. 

وطمًـ إؾمٜم٤مده اًمٜمقوي 
(3)

: وىمد رواه أسمق داود، حت٘مؼ طم٤مًمفأ ٓ رضمال ٓإؾمٜم٤مده طمًـ إ)): سم٘مقًمف 

 .((ٗمفيْمٕمّ  ومٚمؿ

((ظمالصتف))وضمزم ذم ، وىمد قمٚمٛم٧م طم٤مًمف، طمٙمٞمؿ سمـ د ٟمقحواًمٔم٤مهر أٟمف أرا)): وقمٚمؼ قمٚمٞمف اسمـ اعمٚم٘مـ وم٘م٤مل
(4)

 

هـ. ا ((ـطمً سم٠من إؾمٜم٤مده
(5)

. 

 .طمٙمٞمؿ اًمث٘مٗمّل  سمـ ووٕمٗمف اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين جلٝم٤مًم٦م ٟمقح 

هذه اًم٘مّم٦م  واًمّمحٞمح أن  ، وومٞمف ُمـ ًمٞمس سمٛمِمٝمقر، إؾمح٤مق سمـ حمٛمدومٞمف )): خمتٍمه ىم٤مل اعمٜمذري ذمو: سمـبقه

(6)اىـ. ((هم٤مئ٥م سمٌدر  اهلل رؾمقلو، يمٚمثقم شمقومٞم٧م أم   ٕن  ، ذم زيٜم٥م
. 

يمم ذيمره اسمـ ؿم٦ٌم ذم شم٤مرخيف، سمٌدر هل رىمٞم٦م  اهلل رؾمقلاًمتل شمقومٞم٧م و يمذا ىم٤مل اعمٜمذري واًمّمقاب أن  
(7)

 

  اهلل رؾمقلويم٤من ختٚمػ قمغم اُمرأشمف رىمٞم٦م سمٜم٧م : ىم٤مل. من يقم سمدرًمٕمث  اهلل رؾمقلىمًؿ : قمـ اًمزهري ىم٤مل

 .اىـ ((ىم٤مئؿ قمغم ىمؼم رىمٞم٦م يدومٜمٝم٤م  وقمثمن، طم٤مرصم٦م سمِمػما سمقىمٕم٦م سمدر سمـ ومج٤مء زيد، أص٤مسمتٝم٤م احلّم٦ٌم

                                 
 .(54-53/ 5( سمٞم٤من اًمقهؿ واإلهي٤مم ذم يمت٤مب إطمٙم٤مم )1)

 (.3/1173حلٌػم )( شمٚمخٞمص ا2)

 (.5/215( اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب )3)

 (.2/954( اٟمٔمر: ظمالص٦م إطمٙم٤مم ذم ُمٝممت اًمًٜمـ وىمقاقمد اإلؾمالم )4)

 (.5/221( اًمٌدر اعمٜمػم )5)

 (.3/163خمتٍم ؾمٜمـ أيب داود )( 6)

 (.1/261(، واٟمٔمر:ُمروي٤مت اإلُم٤مم اًمزهري ذم اعمٖم٤مزي )113( شم٤مريخ اسمـ ؿم٦ٌم )صـ7)
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(وشموزمكم، وِِخَاًرا، ودِْرفًما، كاوهلا إزاًرا  أّن ايمـبي: فمطقة روت أمّ ): ومويمه -16
(1)

. 

ًمٞمغم سمٜم٧م ىم٤مٟمػ أصمقاب هق طمدي٨م  ومٞمف مخ٦ًمُ  تريمِ واحلدي٨م اًمذي ذُ ، أم قمٓمٞم٦م  رواي٦ممل أضمده هبذا اًمٚمٗمظ ُمـ 

 .اًمذي ؾمٌؼ ىمٌؾ هذا اًمث٘مٗمٞم٦م

٤موردي ذم احل٤مويأورده اعمواحلدي٨م 
(2)

وشمٌٕمف قمٚمٞمف اًمِمػمازي ذم اعمٝمذب، وضمٕمٚمف ُمـ طمدي٨م أم قمٓمٞم٦م، 
(3)

 ،

رهمٞمٜم٤مين ذم اهلداي٦مواعم
(4)

واًمراومٕمل ذم ومتح اًمٕمزيز 
(5)

. 

)وشمٙمٗمـ اعمرأة ذم مخ٦ًم أصمقاب درع وإزار ومخ٤مر وًمٗم٤موم٦م : ُمٕمٚم٘م٤م قمغم ىمقل اعمرهمٞمٜم٤مينوىم٤مل اسمـ اهلمم احلٜمٗمل 

((. . . . اًمّمقاب ًمٞمغم سمٜم٧م ىم٤مٟمػ: ٨م أم قمٓمٞم٦م( ىمٞمؾوظمرىم٦م شمرسمط ومقق صمديٞمٝم٤م حلدي
(6)

. 

وىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمتٚمخٞمص
(7)

وومٞمف ٟمٔمر عم٤م روى أسمق داود ُمـ طمدي٨م  أم قمٓمٞم٦م]ومتح اًمٕمزيز[ يمذا وىمع ومٞمف )) 

 .ج طمدي٨م ًمٞمغم اًمث٘مٗمٞم٦م اًم٤ًمسمؼرّ وظم، اهـ (( . . .ومٞمٛمـ همًؾ أم يمٚمثقم: ىم٤مًم٧م يمٜم٧م ًمٞمغم سمٜم٧م ىم٤مٟمػ اًمث٘مٗمٞم٦م

اجلقزىملقمٜمد  ذم مخ٦ًم أصمقاب ذم طمدي٨م أم قمٓمٞم٦م  وضم٤مء شمٙمٗملم زيٜم٥م 
(8)

 سمـ ُمـ ـمريؼ إسمراهٞمؿ 

رُ  يمم مَخ ْرَٟم٤مَه٤مو، ٤مه٤م ذم مخ٦ًم أصمقابٜمّ ومٙمٗمّ : ىم٤مًم٧م، قمـ أم قمٓمٞم٦م، قمـ طمٗمّم٦م، قمـ هِم٤مم، اًمِمٝمٞمد سمـ طمٌٞم٥م  خُيَٛم 

((وهذه اًمزي٤مدة صحٞمح٦م اإلؾمٜم٤مد)): ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر. َحل  ـاًم
(9)

. 

((صم٘م٦م)) اًمٌٍمي إؾمح٤مق أسمق، ُمقٓهؿ إزدى اًمِمٝمٞمد سمـ طمٌٞم٥م سمـ إسمراهٞمؿو
(10)

 .روى ًمف اًمٜم٤ًمئل 

                                 
 (.3/392( اعمٖمٜمل )1)

 (3/28( احل٤موي )2)

 (.241( اعمٝمذب )صـ3)

 (.2/117( اٟمٔمر: ذح ومتح اًم٘مدير ٓسمـ اهلمم )4)

 (.5/136( ومتح اًمٕمزيز ذح اًمقضمٞمز )5)

 (.2/117( ذح ومتح اًم٘مدير ٓسمـ اهلمم )6)

 (.3/1172( شمٚمخٞمص احلٌػم )7)

يٙمقن  ((اعمتٗمؼ اًمٙمٌػم))يمت٤مب  ، ًمفاعمٕمدل ين اجلقزىملحمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ زيمري٤م أسمق سمٙمر، اًمِمٞم٤ٌمين اخلراؾم٤م (8)

 .(494/ 16، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )هـ388وًمف اعمًتخرج قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ، شمقذم ؾمٜم٦م صمالصممئ٦م ضمزء، 

 (.3/171ذيمره احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح ) (9)

 (.162( رىمؿ )116( اًمت٘مري٥م )صـ11)
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صم٘م٦م ُمـ أصم٧ٌم اًمٜم٤مس ذم اسمـ ؾمػميـ وذم روايتف  اًمٌٍمي اهلل ود أسمق قمٌداسمـ طم٤ًمن إزدي اًم٘مرد: وهِم٤مم هق

يم٤من يرؾمؾ قمٜمٝمم: ٕٟمف ىمٞمؾ: وقمٓم٤مء ُم٘م٤مل احلًـقمـ 
(1)

 .وهق ُمـ رضم٤مل اًمّمحٞمحلم 

((صم٘م٦م)) ـ أم اهلذيؾ إٟمّم٤مري٦م اًمٌٍمي٦موطمٗمّم٦م هل اسمٜم٦م ؾمػمي
(2)

 .روى هل٤م أصح٤مب اًمٙمت٥م اًمًت٦م، 

ًمِمذوذه  ، ومْمٕمٗمف، يمم ؾمٌؼ، وظم٤مًمٗمف اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين احل٤مومظ اسمـ طمجر  واحلدي٨م صّحح إؾمٜم٤مده

ؾمٕمٞمد سمـ ُيٞمك ٕنّ ، ّم٦مًمٚم٘م إصم٤ٌمت وخم٤مًمٗمتف ًمرواي٦م اًمث٘م٤مت
(3)

ه٤مرون سمـ ويزيد، 
(4)

إقمغم قمٌدو، 
(5)

ويٕمغم، 
(6)

 ،

واًمثقري
(7)

ضمٕمٗمر سمـ وحمٛمد، 
(8)

يقؾمػ إزرق سمـ وإؾمح٤مق، 
(9)

قمـ أم قمٓمٞم٦م ، قمـ طمٗمّم٦م، رووه قمـ هِم٤مم 

 سمدون هذه اًمزي٤مدة. 

ومتٙمقن اًمزي٤مدة ؿم٤مذة )): -رمحف اهلل- وم٘م٤مل إًم٤ٌمين، اًمِمٝمٞمد سمروايتٝم٤م قمٜمف دوهنؿ سمـ طمٌٞم٥م سمـ وشمٗمرد إسمراهٞمؿ

ٟمزداد شم٠ميمٞمدا ُمـ ؿمذوذه٤م إذا اؾمتحيٟم٤م ُمت٤مسمٕم٦م أيقب اًمًختٞم٤مين وهمػمه ًمف ]هلِم٤مم[ ذم ، عمخ٤مًمٗم٦م اًمث٘م٦م ًمٚمث٘م٤مت

يمؾ ه١مٓء مل يذيمروا شمٚمؽ ، ؾمػميـ ٕظمتف طمٗمّم٦م قمغم ذًمؽ أيْم٤م قمٜمدمه٤م سمـ اًمّمحٞمحلم وهمػممه٤م وُمت٤مسمٕم٦م حمٛمد

(10)اىـ ((طمٌٞم٥م قمغم هِم٤مم سمـ ٞمؿأظمٓم٠م هب٤م إسمراه، اًمزي٤مدة ومٝمل ؿم٤مذة ي٘مٞمٜم٤م
. 

 وهذه اًمزي٤مدة ؿم٤مذة، واهلل أقمٚمؿ.

ٓ يؼبل اهلل صالَة ضمائٍض إٓ زمخّمر:  ومول ايمـبي -17
(11)

. 

 :واظمتٚمػ قمٜمف، ؾمػميـ سمـ حمٛمد احلدي٨م رواه

                                 
 (.7339( رىمؿ )1121-1121( اًمت٘مري٥م )صـ1)

 (.8659( رىمؿ )1349( اًمت٘مري٥م )صـ2)

 (.1263( رىمؿ )2/75( أظمرضمف روايتف اًمٌخ٤مري اجلٜم٤مئز، سم٤مب يٚم٘مك ؿمٕمر اعمرأة ظمٚمٗمٝم٤م، )3)

 (.2131( رىمؿ )3/48( أظمرج روايتف ُمًٚمؿ يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب همًؾ اعمٞم٧م )4)

 (.3142( رىمؿ )3/49عمٞم٧م )( أظمرج روايتف أسمق داود ذم يمت٤مب اجلٜم٤مئز سم٤مب يمٞمػ همًؾ ا5)

 (.521( رىمؿ )137( أظمرج روايتف اسمـ اجل٤مرود ذم اعمٜمت٘مك )صـ 6)

 (.6191( رىمؿ )3/412اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ ) ( أظمرج روايتف قمٌد7)

 (.21791( رىمؿ )34/387( أظمرج روايتف أمحد ذم اعمًٜمد )8)

 (.27299( رىمؿ )45/281( أظمرج روايتف أمحد ذم اعمًٜمد )9)

 (.5844( رىمؿ )٦12/753م )( اًمْمٕمٞمٗم11)

 (.3/392ٖمٜمل )( اعم11)
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 .قمـ قم٤مئِم٦م، قمـ صٗمٞم٦م سمٜم٧م احل٤مرث، (ػميـاسمـ ؾم) فقمٜم، طم٤ًمن سمـ وهِم٤مم، أيقب اًمًختٞم٤مينه ومروا

 .دون ذيمر )صٗمٞم٦م(، قمٜمف )اسمـ ؾمػميـ( قمـ قم٤مئِم٦م، وروي قمٜمٝمم ُمـ وضمف آظمر

 :ورواه ىمت٤مدة قمٜمف )اسمـ ؾمػميـ( واظمتٚمػ قمغم ىمت٤مدة ُمـ صمالصم٦م أوضمف

 :قمـ قم٤مئِم٦م، قمـ صٗمٞم٦م، قمـ اسمـ ؾمػميـ، ومه٤مم اًمٕمقذي قمٜمف )ىمت٤مدة(، زيدسمـ  ومح٤مد، ؾمٚمٛم٦مسمـ  رواه مح٤مد*

 .سمف ُمقىمقوم٤م )ىمت٤مد( سمِمػم قمٜمفسمـ  ورواه ؿمٕم٦ٌم وؾمٕمٞمد*

 .ُمرؾمال  قمـ اًمٜمٌل، احلًـأيب قمروسم٦م قمٜمف )ىمت٤مدة( قمـ سمـ  ورواه ؾمٕمٞمد*

 .وهو رواية الرفع: الوجه اْلول عن قتادة
 :ؽمؾؿةزمن  *رواية محاد

أسمق داود ٤مأظمرضمٝم
(1)

واسمـ ظمزيٛم٦م، 
(2)

واحل٤ميمؿ، 
(3)

واًمٌٞمٝم٘مل 
(4)

 :اعمٜمٝم٤مل سمـ طمج٤مج ُمـ ـمريؼ 

-أيْم٤م- أسمق داودو
(5)

واسمـ ُم٤مضمف 
(6)

واسمـ اجل٤مرود، 
(7)

وأسمق اًمٜمٕممن ، أيب اًمقًمٞمد اًمٓمٞم٤مًمز ُمـ ـمريؼ، 

 :اًمٗمْمٞمؾ اًمًدودسمـ  حمٛمد

واسمـ طم٤ٌمن
(8)

واًمٌٞمٝم٘مل 
(9)

 .ُمـ ـمريؼ أيب اًمقًمٞمد اًمٓمٞم٤مًمز 

وأمحد
(10)

اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد قمٌدواسمـ  
(11)

 وىمرن أمحد سملم قمٗم٤من وأيب يم٤مُمؾ: ُمًٚمؿسمـ  ُمـ ـمريؼ قمٗم٤من 

                                 
 . (566ح ) (1/717), باب: إذا حاضت الجارية لم تصل إال بخمارذم اًمًٜمـ، أسمقاب اًمتٞمٛمؿ، ( 1)

 ( وىمرن سملم احلج٤مج، وأيب اًمقًمٞمد اًمٓمٞم٤مًمز.775ح ) (1/411( صحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م )2)

 .(1/251( اعمًتدرك )3)

 .(2/233( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )4)

 (.641ح ) (1/478) سم٤مب اعمرأة شمّمكم سمٖمػم مِخ٤مريمت٤مب اًمّمالة،   اًمًٜمـذم( 5)

 (566ح ) (1/717), باب: إذا حاضت الجارية لم تصل إال بخمارذم اًمًٜمـ، أسمقاب اًمتٞمٛمؿ، ( 6)

 (.173ح ) (53( اعمٜمت٘مك ٓسمـ اجل٤مرود )ص: 7)

 .( ُمـ ـمريؼ أيب اًمقًمٞمد1711ح ) (4/612( صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن )8)

 .(3/145ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر ). (6/57اًمٙمؼمى )( اًمًٜمـ 9)

 (.25167ح ) (42/87( ُمًٜمد أمحد )11)

 .(6/368( اًمتٛمٝمٞمد )11)
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واًمؽمُمذي 
(1)

 :ُمـ ـمريؼ ىمٌٞمّم٦م 

واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم
(2)

سمـ راهقيفاو 
(3)

 :آدمسمـ  قمـ ُيٞمك 

واسمـ إقمرايب
(4)

 :اًميير قمٛمرسمـ  ُمـ ـمريؼ طمٗمص 

واًمٌٞمٝم٘مل
(5)

 :ظم٤مًمدسمـ  ُمـ ـمريؼ هدسم٦م 

وطمٗمص ، آدمسمـ  وُيٞمك، وىمٌٞمّم٦م، وأسمق يم٤مُمؾ، وقمٗم٤من، وأسمق اًمٜمٕممن، وأسمق اًمقًمٞمد، شمًٕمتٝمؿ )طمج٤مج

د، قمـ ىمت٤مدةَ ، ؾمٚمٛم٦م سمـ مح ٤مدقمـ وهدسم٦م( ، اًميير  قمـ صٗمٞم٦م سمٜم٧م احل٤مرث، ؾمػميـ سمـ قمـ حمٛم 

 .ٓ ي٘مٌؾ اهلل صالَة طم٤مئٍض إٓ سمخمر: أٟمف ىم٤مل  قمـ اًمٜمٌل، قمـ قم٤مئِم٦م

ـ ومقىمف صم٘م٤مت ُمـ رضم٤مل ُمًٚمؿ ؾمقى صٗمٞم٦م سمٜم٧م احل٤مرث وهل صح٤مسمٞم٦م٤مد رضم٤مل اإلؾمٜمو  .ُمـ مح٤مد وُم

 .((طمدي٨م قم٤مئِم٦م طمدي٨م طمًـ)): ىم٤مل اًمؽمُمذي

 .((وأفمـ أٟمف خلالف ومٞمف قمـ ىمت٤مدة، ومل خيرضم٤مه، طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ)): وىم٤مل احل٤ميمؿ

وصححف اسمـ اعمٚم٘مـ ذم اًمٌدر 
(6)

واسمـ يمثػم ذم إرؿم٤مد اًمٗم٘مٞمف، 
(7)

٤مين ذم اإلرواءوإًمٌ 
(8)

. 

 :زيدزمن  *رواية محاد

أظمرضمٝم٤م اسمـ طمزم ذم اعمحغم
(9)

قمرايب، اعمٚمؽ قمٌد سمـ قمٛمرصمٜم٤م ، رسمٞمع سـم اهلل قمٌدقمـ    سمـ صمٜم٤م حمٛمد، صمٜم٤م اسـم ٕا

                                 
 (.377ح ) (1/487سم٤مب: ُم٤م ضم٤مء ٓ شم٘مٌؾ صالة احل٤مئض إٓ سمخمر )ذم اًمًٜمـ، أسمقاب اًمّمالة، ( 1)

 (.6279ح ) (2/229( ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )2)

 (.1284ح ) (3/687راهقيف ) سمـ ( ُمًٜمد إؾمح٤مق3)

 (.1994ح ) (3/941( ُمٕمجؿ اسمـ إقمرايب )4)

 .(3/83اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل ) (5)

 (.9/231اًمٌدر اعمٜمػم )( 6)

 (.118-1/117إرؿم٤مد اًمٗم٘مٞمف )( 7)

 (.1/214إرواء اًمٖمٚمٞمؾ )( 8)

 

 . (3/219)، (1/91( اعمحغم )9)
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، قمـ صٗمٞم٦م سمٜم٧م احل٤مرث، ؾمػميـ سمـ قمـ حمٛمد، ٤م ىمت٤مدةصمٜم، زيد سمـ صمٜم٤م مح٤مد، ُمًٚمؿ سمـ صمٜم٤م قمٗم٤من، اجل٤مرود اًم٘مٓم٤من

 .رٓ ي٘مٌؾ اهلل صالة طم٤مئض إٓ سمخم: ىم٤مل  اهلل رؾمقلقمـ قم٤مئِم٦م أم اعم١مُمٜملم أن 

شمرضمؿ ًمف ، سمـ طمزم ذم يمتٌفأيمثر قمٜمف ا، اهلل أسمق اًمتٛمٞمٛمل سمـ قمٌد سمـ رسمٞمع اهلل قمٌد: ومٞمف ؿمٞمخ اسمـ طمزمو

ومتقح احلٛمٞمدي ذم ضمذوة اعم٘متٌسسمـ  حمٛمد
(1)

 .ومل يذيمر ومٞمف ضمرطم٤م وٓ شمٕمديال 

ويذيمر ، ُيٞمك يزء اًم٘مقل ومٞمفسـم  أمحدسـم  يم٤من حمٛمد)): ىم٤مل اسـم اًمٗمريض قمٜمف، اعمٚمؽ سـم قمٌد قمٛمر: وؿمٞمخف

قمرايب وهمػمه، ويم٤من ىمد اضمتٛمع سمف ذم اعمنمق سمٛمٍم، ؿمٞم٤مء ُمٜمٙمرةُمٜمف أ ((وسمٛمٙم٦م قمٜمد اسمـ ٕا
(2)

. 

اًمؼم ُمـ ـمريؼ  قمٌدزيد( وىمد رواه اإلُم٤مم أمحد واسمـ سمـ  قمـ مح٤مد، )قمٗم٤من: هٙمذا وىمع قمٜمد اسمـ طمزم

 .يمم ؾمٌؼ ؾمٚمٛم٦م سمـ قمـ مح٤مد ،قمٗم٤من

ّمحػ ًم٘مدوم ىمت٤مدة ُمـ واؾمط ُمـ يمٜم٧م هٞم٠مت اًم)): زيدسمـ  ىم٤مل مح٤مد، زيد مل يٚمؼ ىمت٤مدةسمـ  ومح٤مد

((وذًمؽ ذم ؾمٜم٦م ؾمٌع قمنمة وُم٤مئ٦م ,اهلل اًم٘مني ٕيمت٥م قمٜمف وممت سمقاؾمط قمٌد سمـ قمٜمد ظم٤مًمد
(3)

. 

 اعمحغم   وأُم٤م ُم٤م ضم٤مء ذم)): وًمذًمؽ ضمزم اًمِمٞمخ اعم٘مٌؾ اًمقادقمل رمحف اهلل سم٠من رواي٦م اسمـ طمزم ظمٓم٠م وم٘م٤مل

أو ومه٤ًم ُمـ سمٕمض ، ومال أراه إٓ همٚمٓم٤ًم ُمٓمٌٕمٞم٤مً ، صمٜم٤م ىمت٤مدة سمف، زيد سمـ صمٜم٤م مح٤مد، ُمًٚمؿ سمـ ُمـ ـمريؼ قمٗم٤من

واًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ، إقمرايب سمـ أيمؼم سمره٤من قمغم هذا أن اسمـ طمزم رمحف اهلل رواه ُمـ ـمريؼ أيب ؾمٕمٞمد، اًمرواة

((ؾمٚمٛم٦م سمـ وذيمر ُمـ اًمرواة اسمـ إقمرايب وومٞمف مح٤مد ،ذم اإلرواء ذيمرهطمٗمٔمف اهلل ىمد 
(4)

. 

 .دي٨م طمدي٨م اسمـ ؾمٚمٛم٦م يمم رواه اجلمقم٦موم٤محل، وُم٤م ىم٤مل اًمِمٞمخ هق إىمرب 

 .*رواية مهام ايمعوذي

ٓسمـ يمثػم ذم اًمتٙمٛمٞمؾيمم -أظمرضمٝم٤م اإلُم٤مم أمحد 
(5)

عمزيا أمحد أظمرضمٝم٤م وُمـ ـمريؼ  -
(6)

: ىم٤مل  -

                                 
 .(243( ضمذوة اعم٘متٌس ذم ذيمر وٓة إٟمدًمس )ص: 1)

 . (1/369ٕمٚممء واًمرواة اًمٕمٚمؿ سم٤مٕٟمدًمس )شم٤مريخ اًم( 2)

 (.1119ت ) (219اًمت٤مريخ وأؾممء اعمحدصملم ويمٜم٤مهؿ )ص:  (3)

 .(473( أطم٤مدي٨م ُمٕمٚم٦م فم٤مهره٤م اًمّمح٦م )ص: 4)

 (.2731ت ) (4/262( اًمتٙمٛمٞمؾ ذم اجلرح واًمتٕمديؾ وُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت واًمْمٕمٗم٤مء واعمج٤مهٞمؾ )5)

 =م( شمّمحٞمػ ُمـ )مح٤مد( سمدًمٞمؾ أٟمف ضم٤مء قمٜمد أمحد وذم أـمراف اعمًٜمد ( ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ أن )مه٤م35/211هتذي٥م اًمٙممل )( 6)
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 .أظمؼمٟم٤م ىمت٤مدة سمف ٟمحقه: ىم٤مل، طمدصمٜم٤م مه٤مم: ىم٤مل، طمدصمٜم٤م قمٗم٤من

 .((ؾمٚمٛم٦مسمـ  أظمرضمقه ُمـ طمدي٨م مح٤مد)): ىم٤مل اعمزي

 .وهو رواية ايموومف: فمن ومتادة ايموصمه ايمثاين

رواه٤م اًمدارىمٓمٜمل ذم اًمٕمٚمؾ
(1)

، وظم٤مًمٗمف ؿمٕم٦ٌم)): سم٘مقًمف، سمِمػم سمـ وؾمٕمٞمد، ؿمٕم٦ٌمُمٕمٚم٘م٤م قمـ  

 .((ُمقىمقوم٤م، ومروي٤مه قمـ ىمت٤مدة، سمِمػم سمـ وؾمٕمٞمد

 .ومل أضمده ُمًٜمدا

 .وهو رواية اإلرؽمال: ايموصمه ايمثايمث فمن ومتادة

أظمرضمٝم٤م احل٤ميمؿ
(2)

وُمـ ـمري٘مف اًمٌٞمٝم٘مل– 
(3)

سمـ  قمـ ؾمٕمٞمد، قمٓم٤مءسمـ  اًمقه٤م قمٌد ُمـ ـمريؼ - 

 .ومذيمره ُمثٚمف  اهلل رؾمقلىم٤مل ىم٤مل ، احلًـقمـ ، قمـ ىمت٤مدة، قمروسم٦م

((صدوق رسمم أظمٓم٠م أٟمٙمروا قمٚمٞمف طمديث٤م))قمٓم٤مء اخلٗم٤مف سمـ  اًمقه٤مب قمٌدو
(4)

وًمٙمٜمف اظمتٚمػ ذم ، 

، ٟمٛمػمسمـ  اهلل سمـ قمٌد صمٌتف حمٛمدوم٠م ؟قمف قمـ اسمـ أيب قمروسم٦م هؾ ؾمٛمع ُمٜمف سمٕمد آظمتالط أم ٓؾمم

ُمٕملم واسمـ
(5)

اًمقه٤مب أىمدم( قمٌد): أسمق داود وأمحد وم٘م٤مٓ وأٟمٙمره٤م، 
(6)

. 

وإطمقط أن ٓ ي٘مٌؾ ُمـ طمديثف إٓ ُم٤م شمقسمع قمٚمٞمف
(7)

وإن صح٧م رواي٦م ، وىمد شمٗمرد هبذه اًمرواي٦م، 

قمـ ، وهذه اًمرواي٦م، ٕن رواي٦م اًمقصؾ رواه ىمت٤مدة قمـ اسمـ ؾمػميـ، همػم إؾمٜم٤مد اًمقصؾ وم٢مؾمٜم٤مده٤م اإلرؾم٤مل

 .ؿمٞمخف ذم اًمروايتلموم٤مظمتٚمػ ، اًمٌٍمي احلًـ

                                 
واإلحت٤مف ضم٤مء )مح٤مد(، وهذا ًمٞمس سمّمحٞمح، إن ؾمٚمٛمٜم٤م أٟمف شمّمحػ قمٜمد اعمزي، وم٘مد ذيمر اسمـ يمثػم أيْم٤م سمٚمٗمظ )مه٤مم(،  =

 ووىمقع اًمتّمحٞمػ ذم اًمٙمت٤مسملم ُمٕم٤م ًمٞمس ُمًتحٞمؾ وًمٙمٜمف سمٕمٞمد.

 (.3781ح ) (14/431( قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل )1)

 (.1/251ًتدرك )اعم( 2)

 (.2/233)اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )( 3)

 (. 4262ت ) (633شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص:  (4)

 (.747-2/746ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي )( 5)

 (.223ؾم١مآت أضمري )( 6)

 (.4/2229اٟمٔمر رؾم٤مًم٦م ؿمٞمخٜم٤م قمقاد اًمرويثل: ُم٤م اظمتٚمػ ذم رومٕمف ووىمٗمف )( 7)
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 :وايمراصمح فمن ومتادة

وىمد صححف ، وعمت٤مسمٕم٦م ىمت٤مدة قمغم اًمرومع يمم ؾمٞم٠ميت، ًمّمح٦م إؾمٜم٤مده إمم ىمت٤مدةوذًمؽ ، ومعهق رواي٦م اًمرّ 

 .مجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يمم ؾمٌؼ

اًمقه٤مب اخلٗم٤مف  قمٌد وأُم٤م رواي٦م اإلرؾم٤مل ومٗمٞمٝم٤م، غم إؾمٜم٤مده٤موأُم٤م رواي٦م اًمقىمػ قمـ ىمت٤مدة ومٚمؿ أقمثر قم

وإؾمٜم٤مده٤م دون إؾمٜم٤مد ، وىمقاه أمحد وأسمق داود، وم٘مد ىم٤مل اسمـ ُمٕملم ؾممقمف ُمٜمف سم٠مظمرة، قمـ اسمـ أيب قمروسم٦م

 .رواي٦م اًمرومع

 :وهشام اظمرهموفمة، رواية أيوب ايمسختقاين

قمرايب ذم ُمٕمجٛمف: رواي٦م أيقب أظمرضمٝم٤م اسـم ٕا
(1)

ـ  ٟم٤م مح٤مد، اًميير قمٛمرسمـ  طمٗمص ٛمرقمُمـ ـمريؼ أيب   سم

 .ٟمحقه،  قمـ اًمٜمٌل، قمـ قم٤مئِم٦م، قمـ صٗمٞم٦م سمٜم٧م احل٤مرث، ؾمػميـ سـم قمـ حمٛمد، ٟم٤م أيقب، ٦مٛمؾمٚم

ٓ سم٠مس سمفوهق ، اًميير قمٛمرسمـ  و طمٗمص
(2)

 اإلرواءاًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ذم هوصحح إؾمٜم٤مد. 
(3)

. 

اسـم إقمرايب ذم ُمٕمجٛمف -أيْم٤م–وأُم٤م رواي٦م هِم٤مم وم٠مظمرضمٝم٤م 
(4)

، اًميير قمٛمرسمـ  طمٗمص قمٛمرُمـ ـمريؼ أيب  

ـ طمٗمّم٦م سمٜم٧م احل٤مرث، ؾمػميـ سمـ قمـ حمٛمد، قمـ هِم٤مم، قمـ مح٤مد  .ٟمحقه، قمـ قم٤مئِم٦م، قم

وًمٞمس ذم اًمرواة طمٗمّم٦م سمٜم٧م ، يمذا إصؾ))ل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ىم٤م، يمذا ىم٤مل )طمٗمّم٦م سمٜم٧م احل٤مرث(

((وم٤مًمٔم٤مهر أٟمف شمّمحػ اؾمٛمٝم٤م قمغم سمٕمض اًمٜم٤ًمخ، سمؾ صٗمٞم٦م سمٜم٧م احل٤مرث ، احل٤مرث
(5)

. 

، هِم٤مم هق اسمـ طم٤ًمن، رضم٤مًمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت، هذا إؾمٜم٤مد صحٞمح)): وصححف اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين وم٘م٤مل

((وهق صم٘م٦م ُمـ أصم٧ٌم اًمٜم٤مس ذم اسمـ ؾمػميـ
(6)

. 

اسمـ طمجر ذم اعمرشم٦ٌم اًمث٤مًمث٦م ُمـ اعمدًمًلم هوىمد ذيمرطم٤ًمن ُمدًمس سمـ  وهِم٤مم 
(7)

وًمٙمـ ًمروايتف قمـ ، 

                                 
 (.1996ح ) (3/941ُمٕمجؿ اسمـ إقمرايب ) (1)

 (.1416ت ) (259اًمتٝمذي٥م )ص:  شم٘مري٥م (2)

 (.1/216إرواء اًمٖمٚمٞمؾ )( 3)

 (.1996ح ) (3/941ُمٕمجؿ اسمـ إقمرايب ) (4)

 . (.1/215إرواء اًمٖمٚمٞمؾ )( 5)

 . (.1/215إرواء اًمٖمٚمٞمؾ )( 6)

 (.111ت ) (47( شمٕمريػ أهؾ اًمت٘مديس )ص: 7)
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((ضمسان فمن حمؿد صحاح زمن أضماديث هشام)): ىم٤مل اسمـ اعمديٜمل، ٞمزةاسمـ ؾمػميـ ُم
(1)

. 

ورواه ))وىمد ذيمره٤م اًمدارىمٓمٜمل ذم اًمٕمٚمؾ ، ومٚمؿ أىمػ قمٚمٞمٝم٤م ُمًٜمدا، وهِم٤مم اعمرؾمٚم٦م، أيقب اًمًختٞم٤مين رواي٦موأُم٤م 

٤م ٟمزًم٧م قمغم صٗمٞم٦م سمٜم٧م احل٤مرث قمـ قم٤مئِم٦م أهّن )، ُمرؾمال، قمـ اسـم ؾمػميـ، طم٤ًمن سـم وهِم٤مم، يقب اًمًختٞم٤مينأ

((أؿمٌف سم٤مًمّمقاب، وهِم٤مم، وىمقل أيقب، ورومٕم٤م احلدي٨م، (طمدصمتٝم٤م سمذًمؽ
(2)

. 

ٕٟمف ىم٤مئؿ قمغم أؾم٤مس شمرضمٞمح ، ورم هذا اًمتّمقي٥م قمٜمدى ٟمٔمر)): سم٘مقًمف ومتٕم٘مٌف اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين رمحف اهلل

وهذا ُم٘مٌقل قمٜمد شمٕم٤مرض اًمروايتلم شمٕم٤مرو٤م ٓ يٛمٙمـ اًمتقومٞمؼ سمٞمٜمٝمم سمقضمف ُمـ ، ٕيمثر قمغم إىمؾرواي٦م ا

ذًمؽ ٕن رواي٦م ىمت٤مدة ًمٚمحدي٨م ُمقصقٓ سمذيمر ، وًمٞمس يمذًمؽ إُمر هٜم٤م، اًمقضمقه اعم٘مررة رم قمٚمؿ اعمّمٓمٚمح

ي٤مدة وهك ٓ يٜم٤مرم رواي٦م أيقب وهِم٤مم اعمرؾمٚم٦م سمؾ روايتف شمْمٛمٜم٧م ز، صٗمٞم٦م سمٜم٧م احل٤مرث رم اإلؾمٜم٤مد

، وهذا ي٘م٤مل ومٞمم إذا مل يرد احلدي٨م ُمقصقٓ ُمـ ـمريؼ اعمذيمقريـ ذاهت٤م، وهق صم٘م٦م ومٞمج٥م ىمٌقهل٤م، اًمقصؾ

وسمذًمؽ شمٌلم أن احلدي٨م صحٞمح يمم ىم٤مل احل٤ميمؿ ، ومٙمٞمػ وىمد صح قمٜمٝمم ُمقصقٓ أيْم٤م يمم ؾمٌؼ

((واحلٛمد هلل قمغم شمقومٞم٘مف، اًمذهٌلو
(3)

. 

وأُم٤م اعمرؾمٚم٦م ومٚمؿ ، رد ُمـ ـمري٘مٝمم ُمقصقٓ سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمحاحلدي٨م و وُم٤م ىم٤مًمف رمحف اهلل فم٤مهر ٕنّ 

ذم يمت٥م اًمًٜم٦م اعمٓمٌققم٦م أضمده٤م
(4)

 .واهلل أقمٚمؿ، 

وىمد صححف مجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يمم ، وأيقب وهِم٤مم ُمرومققم٤م، ُمـ ـمريؼ ىمت٤مدة واحلديث صحقح

 -واهلل أقمٚمؿ-. ؾمٌؼ

ًمّمٖمػمأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجٛملم إوؾمط وا  ويمه ؾماهد من ضمديث أب ومتادة
(5)

قمـ  

صمٜم٤م ، ه٤مؿمؿ اًمٌػمويت سمـ ٟم٤م قمٛمرو، إقمغم إيكم قمٌد سمـ إؾممقمٞمؾ سمـ إؾمح٤مق قمـ، أيب طمرُمٚم٦م سمـ ٛمدحم

:  اهلل رؾمقلىم٤مل : قمـ أسمٞمف ىم٤مل، أيب ىمت٤مدة سمـ اهلل قمٌدقمـ ، أيب يمثػم سمـ قمـ ُيٞمك، إوزاقمل

 حٞمض طمتك ختتٛمروٓ ُمـ ضم٤مري٦م سمٚمٖم٧م اعم، اهلل ُمـ اُمرأة صالة طمتك شمقاري زيٜمتٝم٤م ي٘مٌؾ ٓ

                                 
 .(2/688( ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي )1)

 (.3781س ) (14/431( قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل )2)

 .(1/217( إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ )3)

 (.2238-4/2222( ًمِمٞمخٜم٤م د قمقاد اًمرويثل )ُم٤م اظمتٚمػ ذم رومٕمف ووىمٗمفيمت٤مب )( واٟمٔمر خترجيف سمتقؾمع ذم 4)

 (.921ح ) (2/138اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم ) (7616ح ) (7/315( اعمٕمجؿ إوؾمط )5)
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 .((إؾممقمٞمؾ سمـ إؾمح٤مق: شمٗمرد سمف، ه٤مؿمؿ سمـ مل يرو هذا احلدي٨م قمـ إوزاقمل إٓ قمٛمرو)): وىم٤مل

 سمـ إؾممقمٞمؾ سمـ شمٗمرد سمف إؾمح٤مق: رواه اًمٓمؼماين ذم اًمّمٖمػم وإوؾمط وىم٤مل)): وىم٤مل اهلٞمثٛمل

((وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف ُمقصم٘مقن، ومل أضمد ُمـ شمرمجف: إقمغم إيكم ىمٚم٧م قمٌد
(1)

. 

اسمـ : وىمٞمؾ، اًمٕمالء سمـ إؾممقمٞمؾ سمـ إؾمح٤مق )): وهق ُمـ رضم٤مل اًمتٝمذي٥م ىم٤مل اعمزي، ل اهلٞمثٛملهٙمذا ىم٤م

: وورى قمٜمف. . . . ه٤مؿمؿ اًمٌػمويت سمـ يمٜمٞمتف أسمق يٕم٘مقب روى قمـ قمٛمرو، احلٛمٞمد إيكم قمٌد سمـ آقمغم قمٌد

((أيب طمرُمٚم٦م اًم٘مٚمزُمل سمـ وحمٛمد. . . ٤ًمئلاًمٜمّ 
(2)

((صدوق)): ىم٤مل اسمـ طمجرو، 
(3)

. 

((صدوق خيٓمئ))ف: قمٛمرو سمـ ه٤مؿمؿ اًمٌػمويت ىم٤مل اسمـ طمجر: وؿمٞمخ
(4)

 

روى قمٜمف اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجٛملم  -ُمـ ُمديٜم٦م ىمٚمزم– سمـ أيب طمرُمٚم٦م اًمَ٘مْٚمزُمل حمٛمد: وؿمٞمخ اًمٓمؼماين

 .قًملمومٝمق ذم قمداد اعمجٝم، ومل أضمد ُمـ ذيمره سمجرح أو شمٕمديؾ، إوؾمط واًمّمٖمػم

 .ف ذم اًمِمقاهدوًمٙمٜمف ٓ سم٠مس سم، واإلؾمٜم٤مد ومٞمف وٕمػ

(وهي زمـت سمسع ؽمـكم: دطمل هبا  أنَّ ايمـّبيّ : ضمديث فمائشة): ومويمه -18
(5)

. 

أظمرضمف اًمٌخ٤مري
(6)

إمم   ٧م ظمدجي٦م ىمٌؾ خمرج اًمٜمٌلشمقومٞم: قمـ أسمٞمف ىم٤مل، قمروة سمـ ُمـ ـمريؼ هِم٤مم 

صمؿ سمٜمك هب٤م وهل ، وٟمٙمح قم٤مئِم٦م وهل سمٜم٧م ؾم٧م ؾمٜملم، ومٚم٨ٌم ؾمٜمتلم أو ىمري٤ٌم ُمـ ذًمؽ، سمثالث ؾمٜملم اعمديٜم٦م

 .ؾمٜملم شمًع سمٜم٧م

واًمٚمٗمظ اًمذي ؾم٤مىمف اعمّمٜمػ ًمٚمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى
(7)

أن ، قمـ قم٤مئِم٦م، اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م إضمٚمح، قمـ ُمـ ـمريؼ 

 .ودظمؾ هب٤م وهل سمٜم٧م شمًع ؾمٜملم، لمشمزوضمٝم٤م وهل سمٜم٧م ؾم٧م ؾمٜم  اًمٜمٌل

                                 
 . (2/52جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد ) (1)

 (.341ت ) (2/418هتذي٥م اًمٙممل ذم أؾممء اًمرضم٤مل )( 2)

 (.341ت ) (127( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 3)

 (.5127ت ) (747شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص:  ( 4)

 (.3/392( اعمٖمٜمل )5)

( رىمؿ 5/56قم٤مئِم٦م وىمدوُمٝم٤م اعمديٜم٦م وسمٜم٤مئف هب٤م )  ( ذم صحٞمحف يمت٤مب ُمٜم٤مىم٥م إٟمّم٤مري، سم٤مب شمزوي٩م اًمٜمٌل6)

 (.5134( رىمؿ )7/17ٙم٤مح، سم٤مب شمزوي٩م إب اسمٜمتف ُمـ اإلُم٤مم )(. وذم يمت٤مب اًمٜم3896)

 (.5/169( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )7)
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 ٢مؾمٜم٤مده طمًـ.، وم (1)اًمٙمٜمدي اًمٙمقذم ))صدوق ؿمٞم٘مل(( يمم ىم٤مل اسمـ طمجر أضمٚمح سمـ قمٌد اهلل سمـ طمجٞم٦م و

(إذا زمؾغت اجلارية سمسعا همفي امرأة: ا ومايمتأَنَّ  فاروي فمـ)و: يمهووم  -19
(2)

. 

أظمرضمف اًمؽمُمذي ئِم٦م أصمر قم٤م
(3)

واًمٌٞمٝم٘مل 
(4)

وىمد ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م إذا سمٚمٖم٧م اجل٤مري٦م : وم٘م٤مل اًمؽمُمذي، ُمٕمٚم٘م٤م 

شمٕمٜمك : وىم٤مل. فشمومذيمر . . . اهلل قمٜمٝم٤م أهن٤م ىم٤مًم٧م ورويٜم٤م قمـ قم٤مئِم٦م ريض: وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل. شمًع ؾمٜملم ومٝمل اُمرأة

 .-واهلل أقمٚمؿ ومح٤مو٧م ومٝمك اُمرأة-

وىمد روى اإلُم٤مم أمحد سم٢مؾمٜم٤مده قمـ )): سمٚمٖم٧م اجل٤مري٦م شمًع ؾمٜملم إذا ومّمؾ، وىم٤مل اعمّمٜمػ ذم يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح

قمـ ، قمٛمرورواه اًم٘م٤ميض سم٢مؾمٜم٤مده قمـ اسمـ ، 《إذا سمٚمٖم٧م اجل٤مري٦م شمًع ؾمٜملم ومٝمل اُمرأة》: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م 

((سمٛمٕمٜم٤مه  اًمٜمٌل
 .اىـ(5)

 .تكم سم٠مـمراف اعمًٜمد احلٜمٌكمومل يذيمره اسمـ طمجر ذم إـمراف اعمًٜمد اعمٕم، مل أىمػ قمٚمٞمف ذم اعمًٜمد

سمٕم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م، صمؿ  واًمذي ئمٝمر واهلل أقمٚمؿ أن احلدي٨م روي سم٤معمٕمٜمك، وم٠مصٚمف ىمّم٦م سمٜم٤مء اًمٜمٌل 

 واهلل أقمٚمؿ., «إذا سمٚمٖم٧م اجل٤مري٦م شمًٕم٤م ومٝمل اُمرأة»روي سم٤معمٕمٜمك ومّم٤مر 

٤م و  صٌٝم٤من٠مظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم أظم٤ٌمر أوم قمٛمرطمدي٨م اسمـ أُم 
(6)

 :ذيؽ سمـ ُمـ ـمريؼ قمٌٞمد 

اسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼو
(7)

واسمـ اجلقزي ذم اًمتح٘مٞمؼ، 
(8)

اهلل  قمٌد سمـ ُمـ ـمريؼ أيب سمٙمر حمٛمد 

 :إؾممقمٞمؾ اًمًٚمٛمل سمـ قمـ حمٛمد، اًمِم٤مومٕمل

ُمٝمران  سمـ اعمٚمؽ قمٌدقمـ ، ذيؽ( قمـ ؾمٚمٞممن اسمـ سمٜم٧م ذطمٌٞمؾ اًمدُمِم٘مل سمـ )اًمًٚمٛمل وقمٌٞمد: يمالمه٤م

ىم٤مل  :ي٘مقل قمٛمرىم٤مل ؾمٛمٕم٧م اسمـ ، ىمرة اعمزين سمـ قمـ ُمٕم٤موي٦م، أؾمٚمؿ اًمٕمدوي سمـ ؾمٝمؾ قمـ، ٤مقملىمَ اًمرِّ 

                                 
 (.285ت ) (121شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص:  (1)

 (.3/392( اعمٖمٜمل )2)

 (.1119( رىمؿ )3/572( ذم اًمًٜمـ يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم إيمراه اًمٞمتٞمٛم٦م قمغم اًمتزوي٩م )3)

 .(319/ 1اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ) (4)

 .(414/ 9ٖمٜمل ) )اعم (5)

 .(2/243( شم٤مريخ أصٌٝم٤من )6)

 (.37/174( شم٤مريخ دُمِمؼ )7)

 (.2/267( اًمتح٘مٞمؼ ذم أطم٤مدي٨م اخلالف )8)
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 . .إذا أسمى فمعم اجلارية سمسع ؽمـكم همفي امرأة:  اهلل رؾمقل

 .ُمـ إؾمٜم٤مد اسمـ اجلقزي (ؾمٚمٞممن اسمـ سمٜم٧م ذطمٌٞمؾ)وؾم٘مط 

 .((هق جمٝمقل همػم ُمٕمروف: سمـ قمدياىم٤مل أسمق أمحد  ،اعمٚمؽ قمٌدذم إؾمٜم٤مده جم٤مهٞمؾ ُمٜمٝمؿ )): وىم٤مل اسمـ اجلقزي

ىم٤مقمل   ه٤مؿمؿ أسمق: هق، هذا اعمٚمؽ قمٌد)): اهل٤مدي قمٌدوىم٤مل اسمـ  ، يروي أطم٤مدي٨م ُمٜمٙمرة، -سم٤مًم٘م٤مف -اًمرِّ

د ومل  .سمؾ ىمد ؾم٘مط سمٞمٜمٝمم رءٌ ، إؾممقمٞمؾ اًمًٚمٛمل   سمـ يدريمف حمٛم 

٤م ىم٤مًم٧مواعم ورواه اإلُم٤مم . 《 إذا زمؾغت اجلارية سمسع ؽمـكم همفي امرأة》: ِمٝمقر ُم٤م ذيمره اًمٌخ٤مري  قمـ قم٤مئِم٦م أهن 

(1)اىـ((أمحد سم٢مؾمٜم٤مده قمٜمٝم٤م
. 

 .-واهلل أقمٚمؿ-. ومٞمٝمم وأمحد ومل أىمػ قمٚمٞمف، يمذا قمزاه إمم اًمٌخ٤مري

 :٤مقمل أسمق ه٤مؿمؿاًمرىم ُمٝمران سمـ اعمٚمؽ وقمٌد

((جمٝمقل)): ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ
(2)

((جمٝمقل ًمٞمس سمٛمٕمروف)): وىم٤مل اسمـ قمدي، 
(3)

: وىم٤مل أسمق قمكم اسمـ اًمًٙمـ، 

((ُمٜمٙمر احلدي٨م))
(4)

. 

 .-واهلل أقمٚمؿ–هبذا اإلؾمٜم٤مد  واهٍ وم٤محلدي٨م 

ت يعـي زمـ. وأيمؼقـاه طمؾػفا، ضػركا ؾمعرها شمالشمة ومرون: ومايمت،  فمطقة أمّ  رَوْت ): ومويمه -21

 .فمؾقه متػق.   اهلل رؽمول

 .وكاصقتفا، ومركقفا ;همضػركا ؾمعرها شمالشمة ومرون : وظمسؾم

ويمؾبخاري
(5)

 صمعؾـه شمم، نمسؾـه شمم، ؼضـهك، ومرون شمالشمة  اهلل صمعؾن رأس زمـت رؽمول: 

(6)(ومرون شمالشمة
. 

ٚمٌخ٤مرياًمٚمٗمظ إول ًم
(7)

، ىم٤مل طمدصمتٜم٤م طمٗمّم٦م، طم٤ًمن سمـ قمـ هِم٤مم، ؾمٕمٞمد سمـ وُيٞمك، ُمـ رواي٦م اًمثقري 

                                 
 (.2712(، رىمؿ )4/324( شمٜم٘مٞمح اًمتح٘مٞمؼ )1)

 (.5/371( اجلرح واًمتٕمديؾ )2)

 .(5/317( اًمٙم٤مُمؾ )3)

 (.5/274( ًم٤ًمن اعمٞمزان )4)

 .(393/ 3) اعمٖمٜمل (5)

 (.3/393( اعمٖمٜمل )6)

 =(، وسم٤مب يٚم٘مك ؿمٕمر اعمرأة ظمٚمٗمٝم٤م 1262( رىمؿ )2/75( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م جيٕمؾ ؿمٕمر اعمرأة صمالصم٦م ىمرون )7)
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 .سمف قمـ أم قمٓمٞم٦م 

قمـ أم ، قمـ طمٗمّم٦م سمٜم٧م ؾمػميـ، طم٤ًمن سمـ هِم٤مم قمـ، ه٤مرون سمـ ُمـ رواي٦م يزيد٠مظمرضمف وأُم٤م ًمٗمظ ُمًٚمؿ وم

قمٓمٞم٦م سمف
(1)

. 

ىم٤مل أيقب وؾمٛمٕم٧م ، قمـ اسمـ ضمري٩م، ُمـ رواي٦م اسمـ وه٥م -يمم ىم٤مل اعمّمٜمػ– ٚمٌخ٤مريًم واًمٚمٗمظ اًمث٤مًم٨م

(2)سمف ىم٤مًم٧م طمدصمتٜم٤م أم قمٓمٞم٦م ، طمٗمّم٦م سمٜم٧م ؾمػميـ
. 

ؽمؾقم أم ضمديث)ودم : ومويمه -21
(3)

ـبي فمن،  ة ;ومرونواضػرن ؾمعرها شمالشمة :  ايم وُمصَّ
(4)

، وومرككم، 

(5)(زمايمرصمال سمشبفـفا وٓ
. 

أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم
(6)

ل ذم اًمٙمؼمى٘مٝمواًمٌٞم، 
(7)

 :أيب ؾمٚمٞمؿ سمـ قمـ ًمٞم٨م، ُمـ ـمريؼ ؿمٞم٤ٌمن 

وأظمرضمف اًمٓمؼماين
(8)

رةهْ يب وَ أ سمـ قمـ ضمٜمٞمد، ؾمٚمٞممن سمـ اًمرطمٞمؿ قمٌدذم اًمٙمٌػم ُمـ ـمريؼ  -أيْم٤م– 
(9)

 :اًمتٞمٛمل 

ُم٤مًمؽ  سمـ أم أٟمس: قمـ أم ؾمٚمٞمؿ، قمـ طمٗمّم٦م، أيب سمِمػم سمـ اعمٚمؽ قمٌد( قمـ أيب وهرة سمـ وضمٜمٞمد، يمالمه٤م )ًمٞم٨م

                                 
 (.1263( رىمؿ )2/75) =

 (.939( رىمؿ )2/646( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ذم همًؾ اعمٞم٧م )1)

 (.1261( رىمؿ )2/75( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ٟم٘مض ؿمٕمر اعمرأة )2)

اؾمٛمٝم٤م ؾمٝمٚم٦م أو رُمٞمٚم٦م أو رُمٞمث٦م أو ُمٚمٞمٙم٦م أو  :ي٘م٤مل ظم٤مًمد إٟمّم٤مري٦م واًمدة أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ( أم ؾمٚمٞمؿ سمٜم٧م ُمٚمح٤من سمـ 3)

أٟمٞم٦ًم وهل اًمٖمٛمٞمّم٤مء أو اًمرُمٞمّم٤مء اؿمتٝمرت سمٙمٜمٞمتٝم٤م وهل أم أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، شمزوضمٝم٤م ذم اإلؾمالم أسمق ـمٚمح٦م زيد 

ومتداوي اجلرطمك، وشم٘مقم سم٤معمرى، وؿمٝمدت طمٜمٞمٜم٤م :   ٝمؾ، ويم٤من إؾمالُمف صداىمٝم٤م، يم٤مٟم٧م شمٖمزو ُمع اًمٜمٌلسمـ ؾم

 . ويم٤مٟم٧م ُمـ اًمّمح٤مسمٞم٤مت اًمٗم٤موالت ُم٤مشم٧م ذم ظمالوم٦م قمثمن :ُمٕمٝم٤م ظمٜمجر

  (.8737ت ) (1381شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: ، (3514/ 6ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ )اٟمٔمر: 

٦مُ  (4) ٦مُ  و، أاًمُ٘مّم  ٕيب هالل  : اًمِمٕمُر اًم ِذي ي٘مُع قمغم وضمف اعمرأة ُمـ ُُم٘مدِم رأؾِمٝم٤م. اًمتٚمخٞمص ذم ُمٕمروم٦م أؾممء إؿمٞم٤مءاًمٜم ّم 

  .(41)ص:  اًمٕمًٙمري

 (. 3/394( اعمٖمٜمل )5)

 (.312( رىمؿ )125-25/124( اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم )6)

 (.5-4/4اجلٜم٤مئز، سم٤مب ذم همًؾ اعمرأة ) ( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى، يمت٤مب7)

 (.312( رىمؿ )125-25/124( اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم )8)

 .(577/ 2إيممل اإليممل ٓسمـ ٟم٘مٓم٦م )اٟمٔمر:  -سمًٙمقن اهل٤مء– وهرة( 9)



                                                                                         55 

ح٤م رومٞم٘م٤م إن ومٚمٞمٛمًح سمٓمٜمٝم٤م ُمً: ومٞمٌدأوا سمٌٓمٜمٝم٤م: وم٠مرادوا أن يٖمًٚمقه٤م: إذا شمقومٞم٧م اعمرأة:  اهلل رؾمقلىم٤مل : ىم٤مًم٧م

٦م: واوٗمري ؿمٕمره٤م صمالصم٦م ىمرون، ويمٗمٜمٞمٝم٤م، صمؿ ـمٞمٌٞمٝم٤م: وومٞمف، احلدي٨م سمٓمقًمف . . . مل شمٙمـ طمٌغم ، وىمرٟملم، ىُمّم 

 .وهذا ًمٗمظ اًمٌٞمٝم٘مل. اًمخ . . . شمِمٌِِٝمٞمْٝم٤م سم٤مًمرضم٤مل وٓ

رواه أسمق قمٞمًك اًمؽمُمذي)): وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل
(1)

، فواطمًٜمل شمٓمٞمٞمٌ 》: ومزاد قمٜمد ىمقًمف، همٞمالن سمـ قمـ حمٛمقد، 

مجرهي٤مأو، ًخـُمشمٖمًٚمف سممء  وٓ
(2)

 .اىـ((ويم٠مٟمف ؾم٘مط ُمـ يمت٤مب ؿمٞمخل، 《ُم٤م شمٙمٗمٜمٞمٝم٤م سمًٌع إن ؿمئ٧م سمٕمد 

وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع
(3)

ُمدًمس : وهق، أيب ؾمٚمٞمؿ سمـ ًمٞم٨م: رواه اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم سم٢مؾمٜم٤مديـ ذم أطمدمه٤م)): 

 .اىـ ((ؼ وومٞمف سمٕمض يمالمصمِّ وىمد وُ ، ضمٜمٞمد: وذم أظمر. وًمٙمٜمف صم٘م٦م

 .ُمـ وٕمػ قٚمٓ خيْ  ـمري٘ملم ويمالمه٤م٤محلدي٨م ورد ُمـ وم 

صدوق اظمتٚمط ضمدا ))، أيٛمـ أسمٞمف واؾمؿ -ُمّمٖمر واًمٜمقن سم٤مًمزاي- زٟمٞمؿ سمـ ؾمٚمٞمؿ أيب سمـ ًمٞم٨م: ل ومٗمٞمفأُم٤م إوّ 

((ومؽمك: ومل يتٛمٞمز طمديثف
(4)

. 

 :خمتٚمػ ومٞمف أسمق طم٤مزمٟمٛمرة  ىمٞمؾ اسمـ أيبو، وهرة أيب سمـ اًمٕمالء سمـ ضمٞمٜمد: ٤مين ومٗمٞمفوأُم٤م اًمثّ 

                                 
ُمذي، وُم٤م رأي٧م أطمدا (: مل أضمده ذم يمت٤مب اًمؽم4/5( ىم٤مل اسمـ اًمؽميممين ذم اجلقهر اًمٜم٘مل ) اعمٓمٌقع ُمع اًمًٜمـ اًمٙمؼمى 1)

 .اىـهمػم اًمٌٌٝم٘مل قمزاه إًمٞمف. 

 .اىـ ((وذم اًم٤ٌمب قمـ أم ؾمٚمٞمؿ)):   اهلل وىم٤مل اًمؽمُمذي سمٕمد خترجيف طمدي٨م أم قمٓمٞم٦م ذم همًؾ إطمدى سمٜم٤مت رؾمقل

ـ  سمـ ( إمم اًمؽمُمذي قمـ حمٛمقد18326( رىمؿ )13/85) ((اًمتحٗم٦م))وقمزاه اعمزي ذم  ٤من، قم همٞمالن، قمـ أيب اًمٜمي، قمـ ؿمٌٞم

ـ طمٗمّم٦م سمٜم٧م ؾمػميـ، قمـ أم ؾمٚمٞمؿ. ومل يذيمر ُمقوٕمف. سمـ اعمٚمؽ أيب ؾمٚمٞمؿ، قمـ قمٌد سـم ًمٞم٨م  أيب سمِمػم، قم

ٟم٘مٚمتف ُمـ ه٤مُمش ٟمًخ٦م اًمِمٞمخ قممد اًمديـ اسمـ يمثػم ٟم٘مال ))(: وىم٤مل:13/85وشمٌٕمف اسمـ طمجر ذم اًمٜمٙم٧م اًمٔمراف )

 .اىـ ((قمـ اًمٌٞمٝم٘مل ومٚمٞمت٠مُمؾ

همٞمالن، قمـ أيب اًمٜمي،  سمـ ظمزيٛم٦م يمالمه٤م قمـ حمٛمقدإؾمح٤مق اًمّمٖم٤مين، واسمـ  سمـ حمٛمدل ورواه اًمٌٞمٝم٘مل ُمـ ـمري٘م

 قمـ ؿمٞم٤ٌمن...سم٢مؾمٜم٤مد اًمؽمُمذي يمم ذم اًمتخري٩م.

ْٕمر وٟمًجف،  :اًمَتجٛمػمُ ُمـ ( 2) همري٥م . اٟمٔمر: ي٘م٤مل: مَج َرِت اعمرأُة ؿمٕمره٤م، إذا مجٕمتف وقَمَ٘مَدشْمف ذم ىمٗم٤مه٤م ومل شمرؾمٚمفومتؾ اًمِم 

 ُم٤مدة: )مجر(. (616/ 2اًمّمح٤مح )، (386/ 3الم )احلدي٨م ًمٚم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾم

 (3/125( جمٛمع اًمزوائد )3)

 (5685( رىمؿ )818( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )صـ4)
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((ص٤مًمح احلدي٨م)) ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ
(1)

((يمقذم ٓ سم٠مس سمف)): وىم٤مل اًمٌزار، 
(2)

وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت 
(3)

 أقم٤مدهو. 

ٞمقظمف ُمٜمف قمـ ؿم ويروى ُم٤م ؾمٛمع، ىمٞمس اعمّمٚمقب أيب سمـ حمٛمد س قمـيم٤من يدًمّ )): وىم٤مل -أيْم٤م–ذم اعمجروطملم 

((اًم٘مٞمس يم٤من يْمع احلدي٨مأيب ن اسمـ ٕ: طمقال يمٚمٝم٤موم٤مؾمتحؼ جم٤مٟم٦ٌم طمديثف قمغم إ
(4)

ًملم )) وىم٤مل إزدي، 

((احلدي٨م
(5)

(6)اىـ((ـمقيؾ ُمٜمٙمر اعمٞم٧ّمًمف طمدي٨م ذم همًؾ )): وىم٤مل اًمذهٌل، 
 .واهلل أقمٚمؿ– ،ًمٕمٚمف يٕمٜمل هذا احلدي٨م. 

٤مين ذم اًمْمٕمٞمٗم٦م-يمم ؾمٌؼ–وطمٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمٜمٙم٤مرة اًمذهٌل ، احلدي٨م وٕمٞمػ نّ ئمٝمر أ واًمذي ًم وا
(7)

 .-رمحٝمم اهلل- 

ونص  ـُ فمالم سمَ  》: ومايمت فمائشة): ومويمه -22
(8)

 وٕنّ . ٓ سمرسضموا رأؽمه زماظمشط :يعـي: ومال 《 ؟مقتؽم 

(ذيمك يؼطع ؾمعره ويـتػه
(9)

. 

اعمّمٜمػ اًمرزاق ذم قمٌدأظمرضمف 
(10)

 :قمـ اًمثقري 

اًمِمٞم٤ٌمين احلًـ سمـ وحمٛمد
(11)

وأسمق يقؾمػ، 
(12)

 :قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م 

طمقن رأس أهن٤م رأت ىمقُم٤م يّن  ـ قم٤مئِم٦م قم اًمٜمخٕمل قمـ إسمراهٞمؿ، قمـ مح٤مدوأسمق طمٜمٞمٗم٦م( ، )اًمثقري يمالمه٤م

 .《؟ُمٞمتٙمؿ قمالم شمٜمّمقن》: وم٘م٤مًم٧م، ُمٞمتٝمؿ

                                 
 (.2192( رىمؿ )2/528( اجلرح واًمتٕمديؾ )1)

 (.1983( رىمؿ )2/498( ًم٤ًمن اعمٞمزان )2)

 (.7113( رىمؿ )6/151( اًمث٘م٤مت )3)

 (.181( رىمؿ )2/249( اعمجروطملم )4)

 (.1983( رىمؿ )2/498ٞمزان )( ًم٤ًمن اعم5)

 (.1579( رىمؿ )1/425( ُمٞمزان آقمتدال )6)

 (.5957( رىمؿ )12/897( اًمْمٕمٞمٗم٦م )7)

وم٠مرادت قم٤مئِم٦م أن اعمٞم٧م  ;ٞمَتف ُم٠مظمقذ ُمـ اًمٜم٤مصٞم٦م ي٘م٤مل: َٟمّمقت اًمرضمؾ أٟمُّمقه َٟمّْمقا إذا َُمَدْدَت ٟم٤مص ( شمٜمّمقن8)

(. وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل ذم 3/314ؽ سمٛمٜمزًم٦م إظمذ سم٤مًمٜم٤مصٞم٦م.) همري٥م احلدي٨م ٕيب قمٌٞمد )ُيت٤مج إمم شمنيح اًمرأس وذًم ٓ

طَمُف سمُِٛمِْمٍط َوٞمَِّ٘م٦ِم إؾمٜم٤من. 3/548اًمٙمؼمى ) طُمقَن ؿَمْٕمَرُه، ومٙم٠مهن٤م يمره٧م ذًمؽ إِذا َه   .اىـ(: شُمَنِّ

 (.3/394( اعمٖمٜمل )9)

 (6232( رىمؿ )3/437( )11)

 (2/25( أصم٤مر )11)

 (.382ىمؿ )( ر78( أصم٤مر )صـ12)
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سمق قمٌٞمد ذم اًمٖمري٥موأظمرضمف أ
(1)

 .قمـ إسمراهٞمؿ سمف، قمـ ُمٖمػمة، قمـ هِمٞمؿ 

 .؟ُمٞمتٙمؿ قمالم شمٜمّمقن: ٤م ىم٤مًم٧ماهلل قمٜمٝم٤م أهّن  قمـ قم٤مئِم٦م ريض يورو: ورواه اًمٌٞمٝم٘مل ُمٕمٚم٘م٤م وم٘م٤مل

((وهق ُمٜم٘مٓمع سملم إسمراهٞمؿ وقم٤مئِم٦م)): ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر
(2)

. 

  اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ أطمدا اًمٜمخٕمل إسمراهٞمؿُ  يٚمؼ مل)): اعمديٜمل وأسمق طم٤مشمؿ سمـ ىم٤مل قمكم وهق يمذًمؽ، وم٘مد

((صٖمػم وهق قمٚمٞمٝم٤م دظمؾ فوم٢مٟمّ ، ؿمٞمئ٤م ُمٜمٝم٤م يًٛمع ومل، قم٤مئِم٦م إٓ
(3)

. 

 .قم٤مئِم٦م  وم٤مٕصمر وٕمٞمػ ًمالٟم٘مٓم٤مع سملم اًمٜمخٕمل وأم اعم١مُمٜملم

(4)(فمؾقه متػق مشطـاها شمالشمة ومرون: ومايمت، فمطقة أم فمن روي): ومويمه -[ م]
. 

اًمِمٞمخ٤منأظمرضمف 
(5)

قمـ أم قمٓمٞم٦م ، قمـ طمٗمّم٦م سمٜم٧م ؾمػميـ، حمٛمد سمـ ؾمػميـُمـ ـمريؼ  -يمم قمزاه اعمّمٜمػ– 

 .ُمِمٓمٜم٤مه٤م صمالصم٦م ىمرون: ىم٤مًم٧م

وىمد ؾمٌؼ سم٠مًمٗم٤مظ أظمرى
(6)

. 

 ىماكت وإن، همنْن سمؽن صاحلًة همخغٌم سمؼدموَنا إيمقه، أرسفموا زماجلـازة  بيّ ومول ايمـّ ): فاظمصـّ  ومول -23

(فمؾقه متػق رومازمؽم فمن سمضعوكه همممر  صاحلة نمغم
(7)

. 

أظمرضم٤مه
(8)

 .ٟمحقه  أيب هريرةقمـ ، ُمـ طمدي٨م ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م 

 .وإن يؽ ؾمقى ذًمؽ ومنم شمْمٕمقٟمف قمـ رىم٤مسمٙمؿ، ومخػم شم٘مدُمقهن٤م: وًمٗمظ اًمٌخ٤مري 

                                 
 (..952( رىمؿ احلدي٨م )5/343( همري٥م احلدي٨م )1)

 (.1/231( اًمدراي٦م ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م اهلداي٦م )2)

 (.21( رىمؿ )9(. اعمراؾمٞمؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )صـ82( رىمؿ )311( اٟمٔمر: اًمٕمٚمؾ ٓسمـ اعمديٜمل )صـ3)

 (. 3/394( اعمٖمٜمل )4)

(، وُمًٚمؿ يمت٤مب اجلٜم٤مئز سم٤مب ذم 1254(، رىمؿ )2/74شمرا )( اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م يًتح٥م أن يٖمًؾ و5)

 (. 939( رىمؿ )2/647همًؾ اعمٞم٧م )

 .-21 -اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ ( 6)

 (.3/394( اعمٖمٜمل )7)

ع وُمًٚمؿ يمت٤مب اجلٜم٤مئز سم٤مب اإلها، (1315( رىمؿ )2/86يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب سم٤مب اًمنقم٦م سم٤مجلٜم٤مزة، )اًمٌخ٤مري،  (8)

 (.944( رىمؿ )2/651سم٤مجلٜم٤مزة )
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وإن يم٤مٟم٧م ، سمتٛمقه إمم اخلػمىمّر  وم٢من يم٤مٟم٧م ص٤محل٦م :وذم رواي٦م ًمف، شم٘مدُمقهن٤م قمٚمٞمف: ًمٕمٚمف ىم٤مل: وًمٗمظ ُمًٚمؿ

 .ؿا شمْمٕمقٟمف قمـ رىم٤مسمٙمهمػم ذًمؽ يم٤من ّذ 

وٓ سَمِدزم وا ، اْكبَِسطُوا هبا: ومال، اجلـازة سمبع إذا  اهلل رؽمول ىمان: ومال، هريرة أب فمن)و: ومويمه -24

َدزمِقْب
(1)

(((اظمسـد )) دم، أمحد رواه زمجـائزها ايمقفود 
(2)

. 

أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد
(3)

، قمروسم٦م أيب سمـ احلٙمٞمؿ ىم٤مئد ؾمٕمٞمد قمٌدطمدصمٜم٤م ، اًمّمٛمد قمٌد قمـ -ّمٜمػيمم قمزاه اعم-

 .ومذيمره :. . . إذا شمٌع ضمٜم٤مزة ىم٤مل  اهلل رؾمقليم٤من : ي٘مقل، ؾمٛمٕم٧م أسم٤م هريرة: ىم٤مل، اًمرمحـ إصؿ قمٌدطمدصمٜم٤م 

وقمزاه اعمت٘مل اهلٜمدي
(4)

 .ُمٜمّمقر ذم ؾمٜمٜمف سمـ إمم ؾمٕمٞمد 

((سمٍمي يؽمك)) ٦م ىم٤مل اًمدارىمٓمٜملأيب قمروسم سمـ احلٙمٞمؿ ىم٤مئد ؾمٕمٞمد قمٌدوذم اإلؾمٜم٤مد 
(5)

. 

 .وم٤محلدي٨م وٕمٞمػ ضمدا

ُد اًمٞمٝمقد، وم٠مهقمقا اعمٌَم ، إذا أٟم٤م ُم٧م  : ف ىم٤ملأٟمّ   احلّملم سمـ وضم٤مء قمـ قمٛمران ُدوا يَمَم هُتَقِّ َٓ هُتَقِّ َو
(6)

 

 .واًمٜمّم٤مرى

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم
(7)

ؾمالم ذم همري٥م احلدي٨م سمـ د اًم٘م٤مؾمؿٞموأسمق قمٌ، 
(8)

واسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت 
(9)

يمٚمٝمؿ  

 .سمف احلّملم سمـ قمـ قمٛمران، احلًـقمـ ، قمٚم٘مٛم٦م سمـ قمـ ؾمٚمٛم٦م، قمـ اسمـ قمٚمٞم٦م

 .احلّملم سمـ ـ قمٛمرانُم احلًـهمػم أٟمف اظمتٚمػ ذم ؾممع ، رضم٤مل اإلؾمٜم٤مد يمٚمٝمؿ صم٘م٤متو

                                 
اعمّم٤ٌمح  .ودب اجلٞمش دسمٞم٤ٌم أيْم٤م ؾم٤مروا ؾمػما ًمٞمٜم٤م، اًمّمٖمػم يدب دسمٞم٤ٌم : ي٘م٤مل: دب  ُمـ سم٤مب ضب َيِدّب  دب  ُمـ ( 1)

 .)د ب ب(ُم٤مدة:  (188/ 1اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمٌػم )

 (.395-3/394( اعمٖمٜمل )2)

 (.8761ح ) (367/ 14)  (3)

 (.15/598( يمٜمز اًمٕممل )4)

 (.312( رىمؿ )46( ؾم١مآت اًمؼمىم٤مين )صـ5)

سمٞم٥م وٟمحقه. )همري٥م احلدي٨م )( ىم٤مل أسمق قمٌٞمد: اًمتٝمقيد6) َوْيد، ُمثؾ اًمد   (.5/313: اعمٌم اًمر 

 (.11381(، رىمؿ )7/221( اعمّمٜمػ )7)

 (.931احلدي٨م )( رىمؿ 5/313( )8)

 احلّملم )ط/اطم٤ًمن قم٤ٌمس(. سمـ ( ذم شمرمج٦م قمٛمران7/11( )9)
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اعمديٜمل سمـ قمكم ىمد ٟمٗم٤مهو
(1)

أسمق طم٤مشمؿ اًمرازيو، 
(2)

وٟم٥ًم احل٤ميمؿ، 
(3)

 .ًمف إمم اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ٟمٗمٞمٝمم 

اًمٌزاروأصمٌتف 
(4)

اسمـ طم٤ٌمنو
(5)

.   

ورضمح اًمديمتقر ُم٤ٌمرك اهل٤مضمري ؾممقمف ُمٜمف واهلل أقمٚمؿ 
(6)

. 

 .واهلل أقمٚمؿ   احلّملم سمـ قمٛمران ومٌٜم٤مء قمٚمٞمف وم٤مٕصمر صم٤مسم٧م قمـ

أظمرضمف اسمـ أيب . 《وٓ شمدسمقا هب٤م دّب اًمٞمٝمقد، اٟمًٌٓمق سمجٜم٤مئزيمؿ》: ىمقًمف -رمحف اهلل-ضم٤مء قمـ إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕملو

ؿمٞم٦ٌم
(7)

 .سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمٜمف 

ايمرمحن فمبد زمن فمققـة فمن داود أزمو روى): ومويمه -25
(8)

أزمقه فمن، 
(9)

 أب زمن ىمـّا دم صمـازة فمثّمن : ومال. 

ايمعاص
(10)

كرمل   يمؼد رأيتـا مع ايمـبي: همؼال، ؽموؿمه همرهمع ;ةزمؽر أزمو همؾحؼـا، طمػقػا مشقا كؿًم همؽـا 

(رمال
(11)

. 

 :اًمرمحـ ُمـ وضمٝملم قمٌد سمـ ٚمػ ومٞمف قمغم قمٞمٞمٜم٦مهذا احلدي٨م اظمت

                                 
 (51): صـ اًمٕمٚمؾ ٓسمـ اعمديٜمل (1)

 (122 ) :صـ اعمراؾمٞمؾ (2)

 (4/567اعمًتدرك  (3)

 (:1/91( يمم ذم )ٟمّم٥م اًمراي٦م 4)

 (2/163(، )اعمجروطملم )1814( صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن احلدي٨م رىمؿ )5)

 (319ذم ؾممقمٝمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م )ص: اًمت٤مسمٕمقن اًمث٘م٤مت اعمتٙمٚمؿ  (6)

 (.7/222( اعمّمٜمػ )7)

، سمـ ضمقؿمـأسمق ُم٤مًمؽ اًمٌٍمي، اسمـ قمؿ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ رسمٞمٕم٦م ا، اجلقؿمٜمل قمٞمٞمٜم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ضمقؿمـ اًمٖمٓمٗم٤مين (8)

 .(5343ت ) (773شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: . ((صدوق))

 (.1138ت ) (221/ 5اجلرح واًمتٕمديؾ ) .((صم٘م٦م))ىم٤مل أسمق زرقم٦م:   قمٌد اًمرمحـ سمـ ضمقؿمـ اًمٖمٓمٗم٤مين (9)

قمغم اًمٓم٤مئػ، ومٚمؿ يزل   ، اؾمتٕمٛمٚمف رؾمقل اهللقمثمن سمـ أيب اًمٕم٤مص سمـ سمنم سمـ قمٌد سمـ دمه٤من أسمق قمٌد اهلل اًمث٘مٗمل( 11)

ووٓه ؾمٜم٦م   ريض اهلل قمٜمف، صمؿ قمزًمف قمٛمر وؾمٜمتلم ُمـ ظمالوم٦م قمٛمر ، وظمالوم٦م أيب سمٙمر  قمٚمٞمٝم٤م طمٞم٤مة رؾمقل اهلل

ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م. اٟمٔمر:  سم٤مًمٌٍمة هـ51ؾمٜم٦م ـ، وشمقذم مخس قمنمة قمغم قممن واًمٌحري

 (. 1772ت ) (1135/ 3آؾمتٞمٕم٤مب )، (4/1962)

 (.3/395( اعمٖمٜمل )11)
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يمٜم٤م ذم ضمٜم٤مزة : ىم٤مل: قمـ أسمٞمف، اًمرمحـ قمٌد سمـ قمـ قمٞمٞمٜم٦م، ّل ئِ َر ٛمَ ـُيٞمك اًم سمـ واًمرسمٞمع، ىم٤مل ؿمٕم٦ٌم: اًمقضمف إول

 .أب ايمعاص زمن فمثّمن

 .ؽمؿرة زمن ايمرمحن فمبديمٜم٧م ذم ضمٜم٤مزة ىم٤مل: ، قمـ أسمٞمف، قمـ قمٞمٞمٜم٦م، ىم٤مل مج٤مقم٦م: اًمقضمف اًمث٤مين

 :إول ايموصمههملما 

٠مظمرضمف أسمق داودوم
(1)

اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمىوُمـ ـمري٘مف – 
(2)

 : إسمراهٞمؿ سمـ قمـ ُمًٚمؿ -

واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اًمٕمٚمؾ
(3)

واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدركإسمراهٞمؿ: سمـ ُمًٚمؿقمـ  ُمٕمٚم٘م٤م 
(4)

  ف.ُمـ ـمري٘م 

وأظمرضمف يٕم٘مقب اًمٗمًقي
(5)

اعمَرئل ُيٞمك سمـ اًمرسمٞمعقمـ ، 
(6)

: 

أيب  سمـ ف يم٤من ذم ضمٜم٤مزة قمثمنأٟمّ ، قمـ أسمٞمف، اًمرمحـ قمٌد سمـ قمـ قمٞمٞمٜم٦م، قمـ ؿمٕم٦ٌم)ُمًٚمؿ، واًمرسمٞمع(  يمالمه٤م

  اهلل رؾمقلًم٘مد رأيتٜم٤م وٟمحـ ُمع : وم٘م٤مل، ومَٚمِح٘مٜم٤م أسمق سمٙمرة ومرومع ؾمقـمف ،ويمٜم٤م ٟمٛمٌم ُمِمٞم٤م ظمٗمٞمٗم٤م، اًمٕم٤مص

 .واًمٚمٗمظ ٕيب داود. ٟمرُُمؾ رُمال

ؾمٛمرة، أو  سمـ اًمرمحـ يمٜم٤م ذم ضمٜم٤مزة قمٌد»داين قمـ ؿمٕم٦ٌم ومرواه سم٤مًمِمؽ: وظم٤مًمٗمٝمم حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اعم

 .-سم٤مًمِمؽ– «أيب اًمٕم٤مص سمـ قمثمن

أظمرضمف اًمٓمح٤موي
(7)

 .قمـ ؿمٕم٦ٌم سمف ضمٕمٗمر اعمدائٜمل سمـ صمٜم٤م حمٛمد: ىم٤مل، ُمٕمٌد سمـ قمكمقمـ ، 

((صدوق ومٞمف ًملم)) اعمدائٜمل اًمٌزاز ضمٕمٗمر أسمق: هق ضمٕمٗمر سمـ وحمٛمد
(8)

. 

واًمرسمٞمع اعمرائل أوصمؼ ، إسمراهٞمؿ سمـ ُمًٚمؿ ٕنّ  :《أيب اًمٕم٤مص سمـ ضمٜم٤مزة قمثمن》ًمٗمظ : واًمراضمح قمـ ؿمٕم٦ٌم هق

 .-واهلل أقمٚمؿ-. ضمٕمٗمر اعمدائٜمل سمـ ُمـ حمٛمد

                                 
 (.3181(، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اإلهاع سم٤مجلٜم٤مزة رىمؿ )6/79( اًمًٜمـ )1)

 (.4/22ى يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اإلهاع ذم اعمٌم سم٤مجلٜم٤مزة )( اًمًٜمـ اًمٙمؼم2)

 .216( اًمٕمٚمؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ سمتح٘مٞمؼ قمكم اًمّمٞم٤مح رؾم٤مًم٦م ديمتقراة صـ3)

(4( )3/446.) 

 (.213-1/212( اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ )5)

)اًمت٘مري٥م  ((صدوق ًمف أوه٤مم))، روى ًمف اًمٌخ٤مري، وأسمق دواد ( هق: اسمـ ُم٘مًؿ إؿمٜم٤مين أسمق اًمٗمْمؾ اًمٌٍمي6)

 (.1931( رىمؿ )321صـ

 (.2733(، رىمؿ )1/477( ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر )7)

 (.5825( رىمؿ )833( اًمت٘مري٥م صـ )8)
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 :ايموصمه ايمثاين

أظمرضمف أسمق داود
(1)

 :احل٤مرث سمـ وظم٤مًمد، يقٟمس سمـ ُمـ ـمريؼ قمٞمًك، 

اًمٜم٤ًمئلو
(2)

 .وهِمٞمؿ، احل٤مرث سمـ ُمـ ـمريؼ ظم٤مًمد 

واًمٜم٤ًمئل
(3)

واسمـ طم٤ٌمن، -أيْم٤م- 
(4)

ويٕم٘مقب اًمٗمًقي، 
(5)

 .ُمـ ـمريؼ اسمـ قمٚمٞم٦م، 

وأسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز
(6)

. 

واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم
(7)

واسمـ ؾمٕمد، 
(8)

 .قمـ ويمٞمع 

أمحدو
(9)

 .ؾمٞمٕمد سمـ قمـ ُيٞمك، 

ذم اًمت٤مريخ اًمّمٖمػم واًمٌخ٤مري
(10)

واسمـ قم٤ًميمر، 
(11)

 .رونه٤م سمـ ُمـ ـمريؼ يزيد 

واًمٌزار
(12)

 .ُمـ ـمريؼ اسمـ أيب قمدي 

احل٤ميمؿو 
(13)

 .د اعم٘مرئييز سمـ اهلل قمٌدُمـ ـمريؼ  

                                 
 (.3181(، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اإلهاع سم٤مجلٜم٤مزة رىمؿ )6/79( اًمًٜمـ )1)

 (. 1913 -1912ح ) (42/ 4زة )( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمنقم٦م سم٤مجلٜم٤م2)

 (.1913ح ) (42/ 4( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمنقم٦م سم٤مجلٜم٤مزة )3)

 (.3143(، رىمؿ )3/316( صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن سمؽمشمٞم٥م اسمـ سمٚم٤ٌمن )4)

 (.1/214( اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ )5)

 (.924( رىمؿ )2/218( ذم ُمًٜمده )6)

 (.11359(، رىمؿ )7/215( اعمّمٜمػ )7)

 (.7/15( اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى )8)

 (.21411(، رىمؿ )34/41( اعمًٜمد )9)

 (.375( رىمؿ )1/671( اًمت٤مريخ اًمّمٖمػم اعمٓمٌقع سم٤مؾمؿ اًمت٤مريخ إوؾمط )11)

 (.34/418( شم٤مريخ دُمِمؼ )11)

 (.3681( رىمؿ )9/129( اًمٌحر اًمزظم٤مر )12)

ٕمٚمف ُمـ ُمًٜمد أيب ومج ((ؾمٛمرة سمـ اًمرمحـ قمـ قمٞمٞمٜم٦م، قمـ أسمٞمف، قمـ أيب سمٙمرة، ىم٤مل: ظمرضمٜم٤م ُمٕمف ذم ضمٜم٤مزة قمٌد))وقمٜمده:  

 .-واهلل أقمٚمؿ–. سمٙمرة 

 (.3/513( اعمًتدرك )13)
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 سمـ وُيٞمك، وويمٞمع، واًمٓمٞم٤مًمز، واسمـ قمٚمٞم٦م، وهِمٞمؿ، احل٤مرث سمـ وظم٤مًمد، يقٟمس سمـ قمٞمًك) قمنمهتؿ

: ىم٤مل: سمٞمفقمـ أ، اًمرمحـ قمٌد سمـ يزيد اعم٘مرئ( قمـ قمٞمٞمٜم٦م سمـ اهلل قمٌدو، واسمـ أيب قمدي، ه٤مرون سمـ ويزيد، ؾمٕمٞمد

ومجٕمؾ رضم٤مل ُمـ أهؾ ، وظمرج زي٤مد يٛمٌم سملم يدي اًمنير، ؾمٛمرة سمـ اًمرمحـ قمٌدؿمٝمدت ضمٜم٤مزة 》

ومٙم٤مٟمقا ، رويدا رويدا سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ: وي٘مقًمقن، وُمقاًمٞمٝمؿ يًت٘مٌٚمقن اًمنير ويٛمِمقن قمغم أقم٘م٤مهبؿ، اًمرمحـ قمٌد

ومٚمم رأى اًمذي يّمٜمٕمقن محؾ قمٚمٞمٝمؿ  ،يدسمقن دسمٞم٤ٌم طمتك إذا يمٜم٤م سمٌٕمض ـمريؼ اعمرسمد حل٘مٜم٤م أسمق سمٙمرة قمغم سمٖمٚم٦م

،  اهلل رؾمقلًم٘مد رأيتٜم٤م ُمع   ومقاًمذي أيمرم وضمف أيب اًم٘م٤مؾمؿ، ظمٚمقا: وىم٤مل، إًمٞمٝمؿ سم٤مًمًقط وأهقى، سمٌٖمٚمتف

 .واًمٚمٗمظ ًمٚمٜم٤ًمئل. 《وم٤مٟمًٌط اًم٘مقم، وإٟم٤م ًمٜمٙم٤مد ٟمرُمؾ هب٤م رُمال

ٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى وُمـ ـمريؼ اًمٓمٞم٤مًمز أظمرضمف اًٌم
(1)

، ؾمٕمٞمد سمـ وُيٞمك، إسمراهٞمؿ سمـ ؾويمذًمؽ رواه إؾممقمٞم)): ىم٤ملو، 

ـ قمٞمٞمٜم٦م، يقٟمس سمـ وقمٞمًك، احل٤مرث سمـ وظم٤مًمد، وويمٞمع  .اىـ ((أيب اًمٕم٤مص سمـ ذم ضمٜم٤مزة قمثمن: وم٘م٤مل، وظم٤مًمٗمٝمؿ ؿمٕم٦ٌم قم

 :ايمراصمح من ايموصمفكم

 :واًمٌخ٤مري، ورضمحٝم٤م أسمق طم٤مشمؿ، هق رواي٦م اجلمقم٦م

، وأسمق داُود اًمٓم ٞم٤َمًمّز ، َويمٞمعٌ و، روى هذا احْلدي٨م هِمٞمؿٌ : ومًٛمٕم٧ُم أيِب ي٘مقل: ىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ

ـْ قُمٞمَْٞمٜم٦َمَ ، ُْيٞمَك سمـ وؾمٕمدانُ  أيِب  سمـ سمدل قمثمنَ ، وَمَحَٛمَؾ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ أسمق سَمْٙمَرةَ : وىم٤مل ومِٞمف، قمـ َأسمٞمف، اًمّرمحـ قمٌد سمـ قَم

وهَذا َأصح، اًْمٕم٤مص
(2)

. 

((ُن وهؿٌ وقمثم. أيب اًمٕم٤مص سمـ قمـ أسمٞمف ضمٜم٤مزة قمثمن، قمـ قمٞمٞمٜم٦م، وىم٤مل ؿمٕم٦ٌم)): وىم٤مل اًمٌخ٤مري
(3)

. 

واًمٜمقوي ذم اخلالص٦م، واحل٤ميمؿ، صححف اسمـ طم٤ٌمنو، ضمسنواحلديث هبذا ايموصمه 
(4)

. 

                                 
 (.4/22( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اإلهاع ذم اعمٌم سم٤مجلٜم٤مزة )1)

 .216( اًمٕمٚمؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ سمتح٘مٞمؼ قمكم اًمّمٞم٤مح رؾم٤مًم٦م ديمتقراة صـ2)

 .(375( رىمؿ )1/671( اًمت٤مريخ اًمّمٖمػم اعمٓمٌقع سم٤مؾمؿ اًمت٤مريخ إوؾمط )3)

 (.3561( رىمؿ )2/996( ظمالص٦م إطمٙم٤مم ذم ُمٝممت اًمًٜمـ وىمققمد اإلؾمالم )4)
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خَمْضا ُُتَْخُض أكه مر فمؾقه زمجـازة :  ايمـبي فمن، ؽمعقد أزمو روى): ومويمه -26
(1)

: ايمسالم فمؾقه همؼال، 

(((اظمسـد)) من، صمـائزىمم دم زمايمؼصد فمؾقؽم
(2)

. 

ويمذًمؽ ذم اًمنمح اًمٙمٌػم، (روى أسمق ؾمٕمٞمد): يمذا ىم٤مل
(3)

 .ومل أىمػ قمغم رواي٦م أيب ؾمٕمٞمد، 

قمـ ، أظمؼمٟم٤م ًمٞم٨م، ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد طمدصمٜم٤م إؾممقمٞمؾ، واحلدي٨م ذم اعمًٜمد سمرواي٦م أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ريض اهلل

ق مُتَْخُض ضمٜم٤مزة   اهلل رؾمقلُمرت سم: أٟمف ىم٤مل، سمٞمفقمـ أ، أيب ُمقؾمك سمـ أيب سمردة خَمَْض اًمزِّ
(4)

وم٘م٤مل : ىم٤مل 

قمٚمٞمٙمؿ اًم٘مّمدَ :  اهلل رؾمقل
(5)

. 

وأظمرضمف اًمٓمٞم٤مًمز
(6)

واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، 
(7)

واًمروي٤مين ذم اعمًٜمد، 
(8)

واًمٓمح٤موي ذم ُمٕم٤مين أصم٤مر 
(9)

واخلٓمٞم٥م ذم ، 

شم٤مرخيف
(10)

 .قمٜمف ٟمحقه  قمـ أيب ُمقؾمك، قمـ أيب سمردة، ُمـ ـمرق قمـ ًمٞم٨م 

وأظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف
(11)

وأمحد 
(12)

قمـ : قمـ أيب ُمقؾمك، قمـ أيب سمردة، قمـ ًمٞم٨م ،ؿمٕم٦ٌميمالمه٤م ُمـ ـمريؼ  

 .ًمتٙمـ قمٚمٞمٙمؿ اًمًٙمٞمٜم٦مىم٤مل . أٟمف رأى ضمٜم٤مزة ينقمقن هب٤م  اًمٜمٌل

ىمد  وُمع وٕمٗمف واسمـ ُمٝمدي وهمػمهؿ، واسمـ ُمٕملم، أيب ؾمٚمٞمؿ شمريمف ُيٞمك اًم٘مٓم٤من سمـ وًمٞم٨م)): وىم٤مل اًمٌقصػمي

ورواه اإلُم٤مم أمحد . احلدي٨م . . . أهقمقا سم٤مجلٜم٤مزةاًمّمحٞمحلم وهمػممه٤م ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ُم٤م خي٤مًمٗمف  ورد ذم

((ذم ُمًٜمده ُمـ ـمريؼ اسمـ ُم٤مضمف
(13)

 .اىـ 
                                 

 ُم٤مدة: )خمض(. (191/ 3حترك حتريٙم٤م هيٕم٤م، يمم ُيرك ؾم٘م٤مء اًمٚمٌـ: ًمٞمخرج زسمده. اعمجٛمقع اعمٖمٞم٨م ) :أي( 1)

 (.3/395( اعمٖمٜمل )2)

 .(361/ 2( اًمنمح اًمٙمٌػم قمغم ُمتـ اعم٘مٜمع )3)

ّق ( 4)  . (443/ 2همري٥م احلدي٨م ًمٚمخٓم٤ميب )، يٛمخض ومٞمٝم٤م اًمٚمٌـ اًمتل جلرة: هق: ااًمزِّ

 (.19951( رىمؿ )7/914(. )19641( رىمؿ )32/411( اعمًٜمد )5)

 (، 524(، رىمؿ )421-/1( اعمًٜمد )6)

 (.11377(، رىمؿ )221-7/219( اعمّمٜمػ )7)

(8( )2/324 .) 

 (2741(، رىمؿ )1/479( )9)

 (.6137(، رىمؿ )11/321( )11)

 (.1479( رىمؿ )211-2/219( اًمًٜمـ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ؿمٝمقد اجلٜم٤مئز، )11)

 (.19695(، رىمؿ )32/469( اعمًٜمد )12)

 (.2/28( ُمّم٤ٌمح اًمزضم٤مضم٦م )13)
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((ومؽمك: صدوق اظمتٚمط ضمدا ومل يتٛمٞمز طمديثف))أيب ؾمٚمٞمؿ  سمـ وًمٞم٨م
(1)

. 

 .وم٤محلدي٨م وٕمٞمػ ًمْمٕمػ اًمٚمٞم٨م

يٛم٦م يمم ذم اًمتٙمٛمٞمؾ ذم اجلرح واًمتٕمديؾـ ظمزأظمرضمف اسم  وىمد روي ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد 
(2)

ـ   قم

ت قمغم : ىم٤مل قمـ اسـم ُمًٕمقد، قمـ أيب ُم٤مضمدة، قمـ أيقب، قم٤ٌمدة سمـ اعم١مُمـ قمٌدقمـ ، قمكم سمـ ٟمٍم   اهلل رؾمقلَُمر 

ق قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمَ٘مّْمد ذم َُمٌم ضمٜم٤مئزيمؿ دون اهلَْروًم٦م وم٢من يم٤من ظمػماً أقمجٚمتؿ :  اهلل رؾمقلوم٘م٤مل ، ضمٜم٤مزة متخض خمض اًمزِّ

ٓ أهؾ اًمٜم٤مر، ًمٞمفإ َٕم٦م وًمٞم٧ًم سمت٤مسمٕم٦م، وإن يم٤من ذاً ومال ُيٌٕمد اهلل إ ُمٝم٤م، إن اجلٜم٤مزة ُُمتٌ  ـ شَمَ٘مد   .ًمٞمس ُمٕمٝم٤م ُم

وأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم إوؾمط
(3)

 .قمكم سمف ٟمحقه سمـ ُمـ ـمريؼ ٟمٍم 

وُمـ ـمريؼ اسمـ ظمزيٛم٦م أظمرضمف اعمزي ذم هتذي٥م اًمٙممل
(4)

. 

 .أيتوأسمق ُم٤مضمد جمٝمقل وؾمت٠ميت شمرمجتف ذم احلدي٨م 

 .-أيْم٤م–وم٤محلدي٨م وٕمٞمػ هبذا اإلؾمٜم٤مد 

ببَ اخَل  دون ما: همؼال. فمن اظمًم زماجلـازة  ؽمليمـا كبقـا: ومال مسعود ازمن فمن): ومويمه -27
(5)

 رواه، (

(((جمفول وهو، صمدما أزمو يرويه)): وومال. وايمؼممذي، داود أزمو
(6)

. 

احلدي٨م أظمرضمف أسمق داود ذم اًمًٜمـ
(7)

 :ُمـ ـمريؼ ؿمٕم٦ٌم، 

اًمؽمُمذيو 
(8)

ؼمِّ جَ ٛمُ ـيمالمه٤م قمـ ُيٞمك اًم: ضمرير سمـ ُمـ ـمريؼ وه٥م 
(9)

 سمـ اهلل قمٌدقمـ ، قمـ أيب ُم٤مضمدة، 

                                 
 (5685( رىمؿ )818( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )صـ1)

ٕمٗم٤مء واعمجَ 2)  (.٤3/417مِهٞمؾ ٕيب اًمٗمداء اسمـ يمثػم )( اًمت ْٙمٛمٞمؾ ذم اجلَْرح واًمت ْٕمِديؾ وَُمْٕمِروم٦م اًمثَِّ٘م٤مت واًمْم 

 (.6121(، رىمؿ )6/137( اعمٕمجؿ إوؾمط )3)

 (.24/244( هتذي٥م اًمٙممل )4)

(، 251: ضب ُمـ اًمٕمدو، وهق أول اإلهاع ُمثؾ اًمرُمؾ )اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م ُم٤مدة ظم٥ٌم )صـ( اخلَـــ٥ٌَم5)

 (. 2/228صم٤مر: )ُمِم٤مرق إٟمقار قمغم صح٤مح أ

 (.3/395( اعمٖمٜمل )6)

 (.3182( رىمؿ )6/81( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اإلهاع سم٤مجلٜم٤مزة )7)

 (.1111(، رىمؿ )3/446( يمت٤مب اجلٜم٤مئز سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اعمٌم ظمٚمػ اجلٜم٤مزة )8)

 (.47/ 8شمقوٞمح اعمِمتٌف )، قمغم اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ. يٜمٔمر: شمٚمٞمٝم٤م راء ،سمْمؿ أوًمف، وومتح اجلٞمؿ ( 9)
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، شمٕمجؾ إًمٞمف: إن يٙمـ ظمػما، ُم٤م دون اخل٥ٌم: وم٘م٤مل، قمـ اعمٌم ُمع اجلٜم٤مزة  ىم٤مل ؾم٠مًمٜم٤م ٟمٌٞمٜم٤م  ُمًٕمقد

 .ع ًمٞمس ُمٕمٝم٤م ُمـ شم٘مدُمٝم٤مْتٌَ واجلٜم٤مزة ُمتٌققم٦م وٓ شمَ ، ومٌُْٕمدا ٕهؾ اًمٜم٤مر، وإن يٙمـ همػم ذًمؽ

 .واًمٚمٗمظ ٕيب داود

وإن ، وم٢من يم٤من ظمػما قمجٚمتٛمقه: وقمٜمده. قمـ اعمٌم ظمٚمػ اجلٜم٤مزة   اهلل رؾمقلؾم٠مًمٜم٤م : وقمٜمد اًمؽمُمذي

ُد إٓ أهؾ اًمٜم٤مر ٌَٕم   .يم٤من ذا ومال ُي

اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم وأظمرضمف
(1)

أمحدو ،
(2)

وأسمق يٕمكم، 
(3)

واًمٓمح٤موي، 
(4)

واًمٓمؼماين ذم إوؾمط 
(5)

واًمٌٞمٝم٘مل، 
(6)

 ،

واخلٓمٞم٥م ذم اعمتٗمؼ واعمٗمؽمق
(7)

واعمزي ذم هتذي٥م اًمٙممل 
(8)

اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد قمٌدواسمـ ، 
(9)

يمٚمٝمؿ ُمـ ـمرق قمـ  

 .قمـ أيب ُم٤مضمدة سمف ٟمحقه، ُيٞمك اجل٤مسمر

ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م . ُمـ هذا اًمقضمفإٓ  ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌدهذا طمدي٨م ٓ يٕمرف ُمـ طمدي٨م : وىم٤مل اًمؽمُمذي

 .يْمٕمػ طمدي٨م أيب ُم٤مضمد هلذا: إؾممقمٞمؾ سمـ حمٛمد

اهلل ىم٤مل  قمٌدقمـ ، قمـ أيب ُم٤مضمد، قمـ ُيٞمك إُم٤مم سمٜمل شمٞمؿ اهلل، ؾم٠مًم٧م حمٛمدا قمـ طمدي٨م ؿمٕم٦ٌم)): أيْم٤مىم٤مل و

ضمد ُمٜمٙمر احلدي٨م أسمق ُم٤م: وم٘م٤مل. احلدي٨م. . . وم٘م٤مل ُم٤م دون اخل٥ٌم ،قمـ اعمٌم ظمٚمػ اجلٜم٤مزة  اهلل رؾمقلؾم٠مًمٜم٤م 

((ٗمف ضمداووٕم  
(10)

. 

ٞمٝم٘مل  .((أسمق ُم٤مضمد جمٝمقل: وىمٞمؾ، وأسمق ُم٤مضمدة، اهلل اجل٤مسمر وٕمٞمػ قمٌد سـم ُيٞمك. ا طمدي٨م وٕمٞمػهذ)): وىم٤مل اًم

((ي٨موأن أسم٤م ُم٤مضمدة جمٝمقل ُمٜمٙمر احلد، واشمٗم٘مقا قمغم وٕمٗمف)): وىم٤مل اًمٜمقوي ذم اخلالص٦م
(11)

. 

                                 
 (.11354( رىمؿ )214-7/213ٜمػ )( اعمّم1)

 (. 4119( رىمؿ )7/183(، )3939( رىمؿ )7/54(، )3734( رىمؿ )6/279( اعمًٜمد )2)

 (.5414(، رىمؿ )9/278(، )5154( رىمؿ )9/87(، )5138(، رىمؿ )8/452( اعمًٜمد )3)

 (.2741( رىمؿ )1/479( ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر )4)

 (.2159(، رىمؿ )2/339( )5)

 (.2227(، رىمؿ )5/273( واعمٕمروم٦م )4/22ت٤مب اجلٜم٤مئز سم٤مب اإلهاع ذم اعمٌم سم٤مجلٜم٤مزة )( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى، يم6)

(7( )3/54.) 

 (.7596( رىمؿ اًمؽممج٦م )34/242( )8)

(9( )12/99.) 

 (.249( رىمؿ )145( شمرشمٞم٥م قمٚمؾ اًمؽمُمذي ٕيب ـم٤مًم٥م اًم٘م٤ميض )صـ11)

 (.3562( رىمؿ )2/997( )11)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                                                                                         53 

((وأيب ُم٤مضمدة، ٤مسمروهق طمدي٨م واه ٕضمؾ ُيٞمك اجل)): وىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ
(1)

. 

 .وضمٝم٤مًم٦م أيب ُم٤مضمدة، وم٤محلدي٨م وٕمٞمػ ًمْمٕمػ ُيٞمك اجل٤مسمر

 :أُم٤م ُيٞمك اجل٤مسمر

 إُم٤مم، احل٤مرث اًمٙمقذم أسمق، ياًمتٞمٛمل اًمٌٙمر، اعمجؼم أيْم٤م: وي٘م٤مل، اجل٤مسمر سمـ احل٤مرث اهلل قمٌد سمـ ُيٞمك: ومٝمق

 .قمْم٤مءيم٤من جيؼم إ، ُمًجد سمٜمل شمٞمؿ اهلل

((ًملم احلدي٨م)): ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمت٘مري٥م
(2)

. 

 . وأُم٤م أسمق ُم٤مضمدة

 .اسمـ ُم٤مضمد: وي٘م٤مل احلٜمٗمل اًمٕمجكم اًمٙمقذم: ومٝمق

((ٓ يٕمرف)): ىم٤مل أسمق داود
(3)

. 

((ي٨م ووٕمٗمف ضمداُمٜمٙمر احلد)): وىم٤مل اًمٌخ٤مري
(4)

. 

وىم٤مل اسمـ ، ٓ يٕمرف إٟمم يروى قمٜمف طمديث٤من قمـ اسمـ ُمًٕمقد، إن أسم٤م ُم٤مضمد رضمؾ جمٝمقل)): وىم٤مل اًمؽمُمذي

((ـم٤مئر ـم٤مر ومحدصمٜم٤م: ىم٤مل؟ ُمـ أسمق ُم٤مضمد هذا: ىمٞمؾ ًمٞمحٞمك: قمٞمٞمٜم٦م
(5)

. 

((جمٝمقل)): وىم٤مل احل٤مومظ
(6)

. 

ووٕمٗمف اعمّمٜمػ يمم ؾمٞم٠ميت، وم٤محلدي٨م وٕمٞمػ
(7)

 .واهلل أقمٚمؿ. 

(وٓ سمدزموا دزمقب ايمقفود، اكبسطوا هبا:  ايمـبي ومول): ومول اظمصـف -[م]
(8)

. 

وىمد ؾمٌؼ، وإسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل،  وصم٧ٌم ُمـ ىمقل قمٛمران سمـ احلّملم، طمدي٨م وٕمٞمػ ُمرومققم٤م
(9)

. 

                                 
 (.5/231( اًمٌدر اعمٜمػم )1)

 (.7581( رىمؿ )1159( )صـ2)

 (.6/81( اًمًٜمـ )3)

 (.249( رىمؿ )145( شمرشمٞم٥م قمٚمؾ اًمؽمُمذي ٕيب ـم٤مًم٥م اًم٘م٤ميض )صـ4)

 (.3/446( ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )5)

 (.8334( رىمؿ )119( اًمت٘مري٥م )صـ6)

 . (39اٟمٔمر ُم٤م ىمٌؾ احلدي٨م رىمؿ )( 7)

 (.3/395( اعمٖمٜمل )8)

 .-24 -اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ:  ( 9)



                                                                                         55 

مقؿوكة صمـازة دم، فمباس ازمن ومال): ومويمه -28
(1)

(《 همنَنا أمؽم، وارهمؼوا، ٓ سمزيمزيموا》 :
(2)

. 

أظمرضمف اًمٌخ٤مري
(3)

وُمًٚمؿ 
(4)

سمنف ُمٞمٛمقٟم٦مضمٜم٤مزة   ىم٤مل طميٟم٤م ُمع اسمـ قم٤ٌمسُمـ ـمريؼ قمٓم٤مء  
(5)

 ،

وم٢مٟمف يم٤من قمٜمد : واروم٘مقا: شمزًمزًمقه٤م وٓ: ومال شمزقمزقمقه٤م: وم٢مذا رومٕمتؿ ٟمٕمِمٝم٤م:  ًمٜمٌلهذه زوضم٦م ا: وم٘م٤مل اسمـ قم٤ٌمس

 .وٓ ي٘مًؿ ًمقاطمدة، يم٤من ي٘مًؿ ًمثمن، عٌ ًْ شمِ   اًمٜمٌل

 .أظمٓم٥م سمـ ىم٤مل قمٓم٤مء اًمتل ٓ ي٘مًؿ هل٤م صٗمٞم٦م سمٜم٧م طمٞمل: وزاد ُمًٚمؿ

ؿ ُمـ اسمـ ضمري٩م، اًمراوي قمـ قمٓم٤مء، وأُم٤م ىمقل قمٓم٤مء اًمتل ٓ ي٘مًؿ هل٤م صٗمٞم٦م، وم٘م٤مل اًمٕمٚممء هق وه)) ىم٤مل اًمٜمقوي:

((م اًمّمقاب ؾمقدة يمم ؾمٌؼ ذم إطم٤مدي٨موإٟمّ 
(6). 

(اجلـائز زماسمباع  اهلل أمركا رؽمول: ايمػماء ومال): ومويمه -29
(7)

. 

أظمرضمف اًمٌخ٤مري
(8)

وُمًٚمؿ، 
(9)

: ىم٤مل  قم٤مزب سمـ قمـ اًمؼماء، ُم٘مرن سمـ دؾمقي سمـ ُمٕم٤موي٦مُمـ ـمريؼ  

، وٟمٍم اعمٔمٚمقم، وإضم٤مسم٦م اًمداقمل، وقمٞم٤مدة اعمريض، أُمرٟم٤م سم٤مشم٤ٌمع اجلٜم٤مئز: وهن٤مٟم٤م قمـ ؾمٌع: سمًٌع  أُمرٟم٤م اًمٜمٌل

، واًمدي٤ٌمج، واحلرير، وظم٤مشمؿ اًمذه٥م، وهن٤مٟم٤م قمـ آٟمٞم٦م اًمٗمْم٦م، وشمِمٛمٞم٧م اًمٕم٤مـمس، ورد اًمًالم، وإسمرار اًم٘مًؿ

                                 
. ُمٞمٛمقٟم٦م  ، أم اعم١مُمٜملم، يم٤من اؾمٛمٝم٤م سمره ومًمه٤م اًمٜمٌلًم٤ٌمسم٦م اًمٗمْمؾ أم اهلالزم، أظم٧م طَمْزن سمـ ( هل: سمٜم٧م احل٤مرث1)

ٌع، وُم٤مشم٧م هب٤م ودومٜم٧م ؾمٜم٦م إطمدى ومخًلم قمغم اًمّمحٞمح. ويم٤مٟم٧م آظمر اُمرأة شمزوضمٝم٤م، وشمزوضمٝم٤م سمنف ؾمٜم٦م ؾم

 (.8688( رىمؿ )1373(، اًمت٘مري٥م )صـ11919( رىمؿ )225-14/221)اإلص٤مسم٦م 

 (.3/395( اعمٖمٜمل )2)

 (.5167( رىمؿ )7/3( يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب يمثرة اًمٜم٤ًمء )3)

 (.1465( رىمؿ )2/1186( صحٞمح ُمًٚمؿ يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب ضمقاز هٌتٝم٤م شمقسمتٝم٤م ًميهت٤م، )4)

ف (5) ٕم٦م واصمٜمل قمنم، شمزّوج سمف َهِ : سمٗمتح أّوًمف، ويمن صم٤مٟمٞمف، وآظمره وم٤مء، ُمقوع قمغم ؾمت٦ّم أُمٞم٤مل ُمـ ُمّٙم٦م، وىمٞمؾ: ؾمٌٕم٦م وشًم

ٞمالً ؿممل ُمٙم٦مٓ  زال ُمٕمرووم٤مً يم (12)سمٜم٧م احل٤مرث وهٜم٤مك سمٜمك هب٤م وهٜم٤مك شمقومّٞم٧م. وي٘مع ظم٤مًمٞم٤م قمغم سمٕمد  ، ُمٞمٛمقٟم٦م، اهلل رؾمقل

ٚمدان ) ٛمٞمف أهؾ ُمٙم٦م وادي اًمٜمقاري٦م. ُمٕمجؿ اًٌم صمري٦م ًم٤م( ُمٕم٤ممل ُمٙم٦م اًمت3/212ًي الدي )ص: ٕم٤مشمؼ ارخيٞم٦م وٕا  .(. 258ًٌم

 (.11/51ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ )( 6)

 (.396-3/395( اعمٖمٜمل )7)

 (.1239ىمؿ )( ر2/71( ذم صحٞمحف يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب إُمر سم٤مشم٤ٌمع اجلٜم٤مئز )8)

 (.2166( رىمؿ )13/1635( ذم صحٞمحف 9)
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واًم٘مز
(1)

واإلؾمتؼمق، 
(2)

 .واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري. 

اعمٞم٤مصمر: وزاد، وروى ُمًٚمؿ ٟمحقه سمت٘مديؿ وشم٠مظمػم
(3)

. 

(4)(《 إذا صؾقت همؼد ومضقت ايمذي فمؾقك》: شمازمت زمن زيد ومال): ومويمه -31
. 

قمٜمده ف اعمجزوُم٦م صحٞمح٦موشمٕمٚمٞم٘م٤مشم، أظمرضمف اًمٌخ٤مري ُمٕمٚم٘م٤م جمزوُم٤م سمف
(5)

. 

اًمرزاق قمٌد وأؾمٜمده
(6)

اسمـ طمزم ذم اعمحغموُمـ ـمري٘مف  -
(7)

  قمـ اًمثقري -

ُمٜمّمقر يمم ذم شمٖمٚمٞمؼ اًمتٕمٚمٞمؼ سمـ ؾمٕمٞمدو
(8)

 :قمـ أيب ُمٕم٤موي٦م، 

واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم
(9)

 .وويمٞمع، قمـ أيب ُمٕم٤موي٦م 

ٞمتؿ قمغم إذا صٚمّ : ىم٤مل ،صم٤مسم٧م سمـ قمـ زيد، قمـ أسمٞمف، ـ هِم٤ممقم، (اًمثقري، وأسمق ُمٕم٤موي٦م، وويمٞمع) صمالصمتٝمؿ

 .قا سمٞمٜمٝم٤م وسملم أهٚمٝم٤مومخٚمّ : اجلٜم٤مزة ىمْمٞمتؿ ُم٤م قمٚمٞمٙمؿ

 .وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح

اًمرزاق أظمرضمف قمٌدٟمحقه،  وروي قمـ اسمـ ُمًٕمقد 
: اسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل قمـ ُمٕمٛمر، قمـ أيب إؾمح٤مق، أن   (10)

                                 
ىم٤مل أسمق قمٌٞمد: صمٞم٤مب ي١مشمك هب٤م ُمـ ُمٍم ومٞمٝم٤م طمرير، وهق سمٗمتح اًم٘م٤مف ٟم٦ًٌم إمم سمالد ي٘م٤مل هل٤م: اًم٘مّس:  :اًم٘مز( 1)

 (.963/ 3)، واًمّمح٤مح (226/ 1). اٟمٔمر: همري٥م احلدي٨م -سمٙمن اًم٘م٤مف-وأصح٤مب احلدي٨م ي٘مقًمقن: اًمِ٘مّس 

(، 127. اٟمٔمر: شمٗمًػم همري٥م ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم )ص((اؾْمتْٗمَرهْ )): همٚمٞمظ اًمدي٤ٌمج. وم٤مرد ُمٕمرب، وأصٚمف اإلؾمتؼمق (2)

 .(15اعمٕمرب ًمٚمجقاًمٞم٘مل )ص

ومٝمق وصمػم أي وـمْل ًملم: وهل ُم٤م يقـم٠م سمف ذم سم٤مـمـ ُِمْٗمَٕمٚم٦م ُمـ اًمقصم٤مرة، ي٘م٤مل: وصمر وصم٤مرة  -سم٤مًمٙمن-: مجع ُمٞمثرة اعمٞم٤مصمر (3)

ج ُمـ طمرير أو دي٤ٌمج. ْ   اًمن 

 . (.151/ 5(، اًمٜمٝم٤مي٦م )127اٟمٔمر: شمٗمًػم همري٥م ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم )ص

 (.3/396( اعمٖمٜمل )4)

ُم٤م أُم٤م اعمقىمقوم٤مت وم٢مٟمف جيزم، سمم صح ُمٜمٝم٤م قمٜمده، وًمق مل يٌٚمغ ذـمف، ويٛمرض ))(.: 1/192( ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمٜمٙم٧م )5)

 .يم٤من ومٞمف وٕمػ واٟم٘مٓم٤مع(

 (.6526( رىمؿ )3/514( اعمّمٜمػ )6)

 (.5/155( اعمحغم )7)

(8( )2/481.) 

 (.11647(، رىمؿ )11/286( اعمّمٜمػ )9)

 (.6524( رىمؿ )3/514( اعمّمٜمػ )11)
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ت٠َْمِذهُنُؿْ  َٚمَٝم٤م، ومٙم٤من يٜمٍمف وٓومخٚمَِّٝم٤م وأه، ْمٞم٧ْم اًّمذي قمٚمٞمؽإِذا صٚم ٞم٧م قمغم ضمٜم٤مزةٍ وم٘مد ىم ًْ  .َي

َـ  وأسمق إؾمح٤مق ملوهذا إؾمٜم٤مد ُمٜم٘مٓمع  (ـه33أو  ـه32ٕن اسمـ ُمًٕمقد شمقذم ؾمٜم٦م ): ُمًٕمقد يدرك اسم
(1)

 ،

(ـه 32ؾمٜم٦م إؾمح٤مق وًمد ؾمٜم٦م ) وأسمق
(2)

. 

ومن ؾمفدها ضمتى ، من ؾمفد اجلـازة ضمتى يصقم همؾه ومغماط:  اهلل رؽمول ومول): ومويمه اظمصـف -31

(فمؾقه متػق. ايمعظقؿكم اجلبؾكم مثل: ومال؟ ايمؼغماؿمان وما: ومقل. سمدهمن ىمان يمه ومغماؿمان
(3)

. 

أظمرضم٤مه
(4)

ُمـ ؿمٝمد :  اهلل رؾمقلىم٤مل ىم٤مل   أسم٤م هريرة أن  : ىم٤مل، اًمرمحـ إقمرج قمٌدُمـ طمدي٨م  

 .ومذيمره، . . . طاجلٜم٤مزة طمتك يّمكم ومٚمف ىمػما

واؽمليموا اهلل يمه ، اؽمتغػروا يمه: وومال، أكه ىمان إذا دهمن مقتا وومف  ايمـبي فمن روي): ومويمه -32

(داود أزمو رواه همنكه أن يسلل  ،ايمتثبقت
(5)

. 

أظمرضمف
(6)

، سمحػم سمـ اهلل قمٌدقمـ ، [يقؾمػ اًمّمٜمٕم٤مين سمـ هِم٤مم]طمدصمٜم٤م ، ُمقؾمك اًمرازي سمـ قمـ إسمراهٞمؿ 

: وم٘م٤مل، وىمػ قمٚمٞمف اعمّٞم٧مإذا ومرغ ُمـ دومـ   قمٗم٤من ىم٤مل يم٤من اًمٜمٌك سمـ قمـ قمثمن، قمـ ه٤مٟمئ ُمقمم قمثمن

ري٤ًمن سمـ سمحػم): ىم٤مل أسمق داود. وم٢مٟمف أن ي٠ًمل ، وؾمٚمقا ًمف اًمتثٌٞم٧م، اؾمتٖمٗمروا ٕظمٞمٙمؿ
(7)

). 

أمحـــد ذم زوائـــد اًمزهـــد سمــــ اهلل قمٌـــدوأظمرضمـــف 
(8)

واًمٌـــزار 
(9)

واسمــــ اعمٜمـــذر ذم إوؾمـــط، 
(10)

 ،

                                 
 (.4976( رىمؿ )6/276( اإلص٤مسم٦م )1)

 (.4411(، رىمؿ )22/113( هتذي٥م اًمٙممل )2)

 (.3/396( اعمٖمٜمل )3)

(، وُمًٚمؿ يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ومْمؾ 1325(، رىمؿ )2/88يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُمـ اٟمتٔمر طمتك شمدومـ ) ( اًمٌخ٤مري4)

 (.945( رىمؿ )2/652اًمّمالة قمغم اجلٜم٤مزة واشم٤ٌمقمٝم٤م )

 (.3/396( اعمٖمٜمل )5)

 (. 3219( رىمؿ )6/123( اًمًٜمـ يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب آؾمتٖمٗم٤مر قمٜمد اًم٘مؼم ذم وىم٧م آٟمٍماف )6)

اإليممل ذم رومع -سمٗمتح اًمراء وؾمٙمقن اًمتحت٤مٟمٞم٦م سمٕمده٤م ُمٝمٛمٚم٦م-سمـ ري٤ًمن  -طمدة ويمن اعمٝمٛمٚم٦مسمٗمتح اعمق-سمحػم  (7)

 (.222ت ) (493ت٘مري٥م )ص: ، واًم(196/ 1آرشمٞم٤مب قمـ اعم١مشمٚمػ واعمختٚمػ ذم إؾممء واًمٙمٜمك وإٟم٤ًمب )

 (.129( )صـ8)

 .(445( رىمؿ )2/91( اًمٌحر اًمزظم٤مر )9)

 (. 3211(، رىمؿ )5/485( )11)
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واحل٤ميمؿ
(1)

واًمٌٞمٝم٘مل ،
(2)

واًمْمٞم٤مء ذم اعمخت٤مرة، 
(3)

 .يقؾمػ اًمّمٜمٕم٤مين سمف سمـ يمٚمٝمؿ ُمـ ـمرق قمـ هِم٤مم 

وهذان احلدي٨م ٓ يروي٤من )): سمٕمد إظمرج احلديثلم هبذا اإلؾمٜم٤مد: وىم٤مل وؾمٚمقا اهلل ًمف سم٤مًمث٤ٌمت: وًمٗمظ اًمٌزار

 .((وٓ ٟمٕمٚمؿ هلذا إؾمٜم٤مدا قمـ قمثمن إٓ هذا اإلؾمٜم٤مد، إٓ ُمـ طمدي٨م قمثمن  ٜمٌلقمـ اًم

 .اًمّمٜمٕم٤مين اًم٘م٤مص وائؾ أسمق َرْي٤ًمن اسمـ: هق سَمِحػم سمـ اهلل وقمٌد

((صم٘م٦م)): ُمٕملم سمـ قمـ ُيٞمك، ُمٜمّمقر سمـ ىم٤مل إؾمح٤مق
(4)

. 

سمحػم اًم٘م٤مص اًمذى روى  سمـ اهلل قمٌدوؾمئؾ قمـ  -اسمـ يقؾمػ يٕمٜمل-ؾمٛمٕم٧م هِم٤مُم٤م )): وىم٤مل اسمـ اعمديٜمل

((يم٤من يت٘مـ ُم٤م ؾمٛمع: قمـ ه٤مٟمئ ُمقمم قمثمن وم٘م٤مل
(5)

. 

وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت
(6)

، سمحػم اًمّمٜمٕم٤مئك سمـ اهلل قمٌداؾمٛمف : أسمق وائؾ اًم٘م٤مص: وىم٤مل ذم اعمجروطملم، 

 سمـ اًمرمحـ قمٌدقمٓمٞم٦م و سمـ حمٛمد سمـ وهذا يروى قمـ قمروة. ، ذاك صم٘م٦م ري٤ًمن سمـ سمحػمـ اسم اهلل قمٌدوًمٞمس هق 

((ٓ جيقز آطمتج٤مج سمف. يزيد اًمّمٜمٕم٤مٟمك اًمٕمج٤مئ٥م اًمتك يم٠مهن٤م ُمٕمٛمقًم٦م
(7)

. 

وهلذا ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمت٘مري٥م
(8)

 .((واوٓمرب ومٞمف يمالم اسمـ طم٤ٌمن، وصم٘مف اسمـ ُمٕملم)) 

يمم ذم اًمت٘مري٥م ((صدوق))، قمٗم٤من سمـ ُمقمم قمثمن، أسمق ؾمٕمٞمد، اًمؼمسمرى: ٤مٟمئ هقوه
(9)

. 

 .وم٤محلدي٨م طمًـ. وسم٤مىمل رضم٤مل اإلؾمٜم٤مد صم٘م٤مت

ذم إذيم٤مرـه ايمـووي ضمّس وىمد 
(10)

واسمـ طمجر، 
(11)

 .حف احل٤ميمؿ وواوم٘مف اًمذهٌلوصحّ  ،

                                 
 (.1/469ًتدرك )( اعم1)

 (.294(، واًمدقمقات )صـ5/333(، واعمٕمروم٦م )4/56( اًمٙمؼمى )2)

 (.1/222( اعمخت٤مرة )3)

 (.5/15( اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )4)

 ( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ.5)

 (.8828( رىمؿ )7/22( )6)

 (.2/25( اعمجروطملم )7)

 (.3239( رىمؿ 493( )صـ 8)

 (.7316( رىمؿ )1118( )صـ9)

 (.429( رىمؿ )187ر )صـ( إذيم٤م11)

 (.4/193( ذم يمت٤مسمف اًمٗمتقطم٤مت اًمرسم٤مٟمٞم٦م قمغم إذيم٤مر اًمٜمقوي٦م )1157( ٟم٘مٚمف اسمـ قمالن اعمتقرم )11)
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ل ايمبؼرة وطماُتتفاأكَّ  :فمؿر ازمن فمن روي): يمهومو -33 (1)(ه ىمان يؼرأ فمـده زمعد ايمدهمن أوَّ
. 

ذم اًمٙمٌػم ُمرومققم٤م أظمرضمف اًمٓمؼماين قمٜمف قمـ اًمٜمٌل وىمد روي ،  مل أضمده ُمـ ومٕمؾ اسمـ قمٛمر  
(2)

 ،

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م
(3)

 سمـ ُمقمم آل ؾمٕمد احلٚمٌل هنٞمؽ سمـ ٟم٤م أيقب، ْل تِّ ٚمُ ٤مسمْ اهلل اًمٌَ  قمٌد سمـ ُيٞمكيمالمه٤م ُمـ ـمريؼ  

إذا ُم٤مت ي٘مقل:   ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل قمٛمر سمـ اهلل ؾمٛمٕم٧م قمٌد، أيب رسم٤مح سمـ ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م قمٓم٤مء، أيب وىم٤مص

 .أطمديمؿ ومال حتًٌقه وأهقمقا سمف إمم ىمؼمه وًمٞم٘مرأ قمٜمد رأؾمف وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب وقمٜمد رضمٚمٞمف سمخ٤ممت٦م اًمٌ٘مرة ذم ىمؼمه

ٞمٝم٘مل:   ٓ هبذا اإلؾمٜم٤مد ومٞمم أقمٚمؿ))وىم٤مل اًم ـ قمٛمر، مل يٙمت٥م إ ـ اسم  .((ُمقىمقوم٤م قمٚمٞمف وىمد رويٜم٤م اًم٘مراءة اعمذيمقرة ومٞمف قم

((اهلل اًم٤ٌمسمٚمتل وهق وٕمٞمػ قمٌد سمـ رواه اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم وومٞمف ُيٞمك))٤مل اهلٞمثٛمل: وىم
(4)

 

يمم ذم اًمت٘مري٥م ((وٕمٞمػ)): اًم٤ٌمسمٚمتل اهلل قمٌد سمـ وُيٞمك
(5)

 

 :احلٚمٌل هنٞمؽ سمـ وومٞمف أيْم٤م أيقب

((ُمٜمٙمر احلدي٨م))، وىم٤مل أسمق زرقم٦م: ((وٕمٞمػ احلدي٨م))ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: 
(6)

، وىم٤مل أسمق اًمٗمتح إزدي: 

((ُمؽموك احلدي٨م))
(7)

((، وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت: وىم٤مل خيٓمئ
(8)

. 

 وم٤محلدي٨م هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ضمدا. 

 وًمف ـمرق أظمرى ٓ ختٚمق ُمـ وٕمػ.
 

 .كحوه ايمؾجالج زمن ايمعالء وصماء  فمن 

، ومْمٕمٜمل ذم اًمٚمحد،  إذا أٟم٤م ُم٧م  إيّن : ف ىم٤مل ًمٌٜمٞمفأٟم  ، قمـ أسمٞمفقمٌد اًمرمحـ سمـ اًمٕمالء سمـ اًمٚمجالج،   وم٘مد روى

                                 
 (.3/396( اعمٖمٜمل )1)

 (.13613( رىمؿ )12/341( )2)

 (.8854( رىمؿ )11/471( ؿمٕم٥م اإليمن )3)

 (.3/66( جمٛمع اًمزوائد )4)

اعمٜم٘مقـم٦م سمقاطمدة وؾمٙمقن اًم٤ٌمء اًمث٤مٟمٞم٦م ووؿ اًمالم ويمن اًمت٤مء اعمٜم٘مقـم٦م سمٜم٘مٓمتلم سمٗمتح اًم٤ٌمء اًم٤ٌمسمٚمتل وٌٓمف اًمًٛمٕم٤مين  (5)

  .قمٚمؿأٟمف ُمقوع سم٤مجلزيرة واهلل أُمـ ومقىمٝم٤م ذم أظمر ُمع اًمتِمديد، هذه اًمٜم٦ًٌم امم سم٤مسمٚم٧م وفمٜمل 

 (.7585( رىمؿ )1161)صـ ، اًمت٘مري٥م(8/ 2إٟم٤ًمب ًمٚمًٛمٕم٤مين )

 (.931( رىمؿ )2/259( اجلرح واًمتٕمديؾ )6)

 (.483( رىمؿ )133اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم ٓسمـ اجلقزي )صـ (7)

 (.6728( رىمؿ )6/61( )8)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ؾَمٜم ٤ماًمؽماب  قمكم   ـ  وؾُم ، اهلل رؾمقلوقمغم ؾمٜم٦م ، سمًؿ اهلل: وىمؾ
(1)

واىمرأ قمٜمد رأد سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب وأول اًمٌ٘مرة ، 

 .ي٘مقل ذًمؽ قمٛمر سمـ هللا قمٌدوم٢مين ؾمٛمٕم٧م ، وظم٤ممتتٝم٤م

اًمدوري ذم شم٤مريخ اسمـ ُمٕملمأظمرضمف 
(2)

ىم٤مل  ،إؾممقمٞمؾ احلٚمٌّل  سمـ ىم٤مل طمدصمٜم٤م ُمٌنم، طمدصمٜم٤م ُيٞمك: ىم٤مل، 

 .سمف، قمـ أسمٞمف، اًمٚمجالج سمـ اًمٕمالء سمـ اًمرمحـ قمٌدطمدصمٜمل 

اخلالل ذم إُمر سم٤معمٕمروف ضمفظمروُمـ ـمريؼ اًمدوري أ
(3)

٘مؼمواًم٘مراءة قمٜمد اًم، 
(4)

ذم اًمًٜمـ  اًمٌٞمٝم٘ملو، 

اًمٙمؼمى
(5)

اسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مرخيفو، 
(6)

. 

وأظمرضمف اخلالل
(7)

ُمقؾمك احلداد سمـ طمدصمٜمل قمكم: ىم٤مل، أمحد اًمقارق سمـ احلًـ قمـ -أيْم٤م– 
(8)

ويم٤من  - 

 ىمداُم٦م سمـ دوحمٛم طمٜمٌؾ سمـ يمٜم٧م ُمع أمحد: وم٠مظمؼمين ىم٤مل، -ويم٤من اسمـ مح٤مد اعم٘مريء يرؿمد إًمٞمف، صدوىم٤م

اجلقهري
(9)

ي٤م هذا إن اًم٘مراءة قمٜمد : وم٘م٤مل ًمف أمحد، ضمٚمس رضمؾ ضير ي٘مرأ قمٜمد اًم٘مؼم اعمٞم٧ّمومٚمم دومـ ، ذم ضمٜم٤مزة 

 ُم٤م شم٘مقل ذم ُمٌنم، اهلل قمٌد ي٤م أسم٤م: طمٜمٌؾ سمـ ىمداُم٦م ٕمحد سمـ حمٛمد ىم٤مل، ومٚمم ظمرضمٜم٤م ُمـ اعم٘م٤مسمر، اًم٘مؼم سمدقم٦م

وم٘م٤مل . سمف اًمٕمالء سمـ اًمرمحـ قمٌدقمـ  وم٠مظمؼمين ُمٌنم: ىم٤مل، ٟمٕمؿ: ىمٚم٧م؟ يمت٧ٌم قمٜمف ؿمٞمئ٤م: ىم٤مل، صم٘م٦م: ىم٤مل؟ احلٚمٌل

((. . . ارضمع وم٘مؾ ًمٚمرضمؾ ي٘مرأ: أمحد
(10)

. 

                                 
ـ  اًمؽّماَب  (1)  ُم٤مدة: )س ن ن(. (229/ 35شم٤مج اًمٕمروس )اٟمٔمر:  .ف قمغم وضمف إرض ص٤ٌم ؾمٝمال إذا صٌّ : ؾَم

 (، 5238(، رىمؿ )4/449( )شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم رواي٦م اًمدوري )2)

 (.123( )صـ 3)

 قع ُمع إُمر سم٤معمٕمروف.( اعمٓم87ٌ( )صـ 4)

(5( )4/56-57.) 

(6( )47/231.) 

 (.125-124( إُمر سم٤معمٕمروف )صـ7)

 مل أضمد هلم شمرمج٦م. احلداد ُمقؾمك سمـ ، وقمكماًمقارق أمحد سمـ ( احلًـ8)

 .((ومٞمف ًملم))(. 6234( رىمؿ )891ًمٌٖمدادي، ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمت٘مري٥م )صـ( هق إٟمّم٤مري أسمق ضمٕمٗمر ا9)

الل (: إن ذم صمٌقت هذه اًم٘مّم٦م قمـ أمحد ٟمٔمر، ٕن ؿمٞمخ اخل192( ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ذم أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز صـ 11)

ُمقؾمك احلداد مل  سمـ يمت٥م اًمرضم٤مل، ويمذًمؽ ؿمٞمخف قمكمن ُمـ مل أضمد شمرمج٦م ومٞمم قمٜمدي أ اًمقراق أمحد سمـ احلًـ

 اًمٔم٤مهر أن اًم٘م٤مئؾ هق اًمقارق هذا، وىمد قمروم٧م طم٤مًمف. أقمرومف، وإن ىمٞمؾ ذم هذا اًمًٜمد أٟمف يم٤من صدوىم٤م، وم٢منّ 

اًمث٤مين، إٟمف إن صم٧ٌم ذًمؽ قمٜمف وم٢مٟمف أظمص مم٤م رواه أسمق داود قمٜمف، ويٜمت٩م ُمـ اجلٛمع سملم اًمروايتلم قمٜمف أن ُمذهٌف 

 .اىـٜمد اًم٘مؼم إٓ قمٜمد اًمدومـ يمراه٦م اًم٘مراءة قم
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((صدوق)) ُمقٓهؿ اًمٙمٚمٌل إؾممقمٞمؾ أسمق: هق، احلٚمٌل إؾممقمٞمؾ سمـ وُمٌنم
(1)

. 

 .اًمٚمجالج اًمٖمٓمٗم٤مين سمـ اًمٕمالء سمـ اًمرمحـ قمٌدو

ذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت
 .يروى قمـ أسمٞمف روى قمٜمف ُمٌنم اًمٕم٤مُمري اًمِم٤مُمل: وىم٤مل (2)

((إؾممقمٞمؾ احلٚمٌل سمـ ُم٤م روى قمٜمف ؾمقى ُمٌنم)): وىم٤مل اًمذهٌل
(3)

. 

((ُم٘مٌقل)): وىم٤مل اسمـ طمجر
(4)

. 

 .اًمِم٤مُمك، ٗم٤مٟمك و ي٘م٤مل اًمٕم٤مُمرىٓمَ ٖمَ اًم، اًمٚمجالج سمـ اًمٕمالءسمقه أو

((صم٘م٦م))ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمت٘مري٥م 
(5)

. 

اًمٜمـقوي ذم اخلالصـ٦م فوم٤محلدي٨م طمًٜم
(6)

ووـٕمٗمف اًمِمـٞمخ إًمٌـ٤مين ذم أطمٙمـ٤مم اجلٜمـ٤مئز، 
(7)

: وهـق يمـذًمؽ، 

ــغم  ٕنّ  ــداره قم ــدُم ــرمحـ قمٌ ـــ اًم ــالء سم ـــ اًمٕم ــع ،اًمٚمجــالج سم ــقل إذا شمقسم ــق ُم٘مٌ ــلم احلــدي٨م ، وه وإٓ ومٚم

 .أقمٚمؿ هللاو ،قمٚمٞمف يت٤مسمع ومل

 ؟ايمؼراءة فمـد ايمؼبور هل هي مؽروهة أم ٓ سمؽره: مسئؾة

 :ومٞمٝم٤م صمالث رواي٤مت قمـ أمحد)): ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم

هل اًمرواي٦م  :ذًمؽ ٓ سم٠مس سمف وهل اظمتٞم٤مر اخلالل وص٤مطمٌف وأيمثر اعمت٠مظمريـ ُمـ أصح٤مسمف وىم٤مًمقا أن   :إضمداها 

 .اعمت٠مظمرة قمـ أمحد وىمقل مج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م

ذًمؽ ُمٙمروه طمتك اظمتٚمػ ه١مٓء هؾ شم٘مرأ اًمٗم٤محت٦م ذم صالة اجلٜم٤مزة إذا صغم قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٘مؼمة  أن   :يمثاكقةوا 

 .وومٞمف قمـ أمحد روايت٤من

 ،وقمـ سمٕمض اعمٝم٤مضمريـ،  قمٛمراًم٘مراءة قمٜمده وىم٧م اًمدومـ ٓ سم٠مس هب٤م يمم ٟم٘مؾ اسمـ  أن  : وايمثايمثة 

                                 
 (.6917(، رىمؿ )919( اًمت٘مري٥م )صـ1)

 (.1944( رىمؿ )7/91( اًمث٘م٤مت )2)

 (.4931( رىمؿ )4/315( اعمٞمزان )3)

 (.3975( رىمؿ )594( اًمت٘مري٥م )صـ4)

 (.5255( رىمؿ )762( اًمت٘مري٥م )صـ5)

 (.2/1128( اخلالص٦م )6)

 (.192( أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز )صـ 7)
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وم٢مٟمف مل يٜم٘مؾ قمـ أطمد ُمـ اًمًٚمػ ُمثؾ  :ومٝمذا ُمٙمروه :اًمذيـ يٜمت٤مسمقن اًم٘مؼم ًمٚم٘مراءة قمٜمدهاًم٘مراءة سمٕمد ذًمؽ ُمثؾ  وأُم٤م

 .ذًمؽ أصال

واًمذيـ يمرهق اًم٘مراءة قمٜمد اًم٘مؼم ، وهذه اًمرواي٦م ًمٕمٚمٝم٤م أىمقى ُمـ همػمه٤م عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمتقومٞمؼ سملم اًمدٓئؾ 

، ـ اًم٘مراءة ذم صالة اجلٜم٤مزة هٜم٤مكأمحد هنك قم نّ ٢موم، وإن مل ي٘مّمد اًم٘مراءة هٜم٤مك يمم شمٙمره اًمّمالة ،سمٕمْمٝمؿ يمرهٝم٤م

، وُمع هذا وم٤مًمٗمرق سملم ُم٤م يٗمٕمؾ وٛمٜم٤م وشمٌٕم٤م، اًم٘مراءة ذم اًمّمالة ًمٞمس اعم٘مّمقد هب٤م اًم٘مراءة قمٜمد اًم٘مؼم وُمٕمٚمقم أن  

ٌ وُم٤م يٗمٕمؾ ٕضمؾ اًم٘مؼم سمَ  ٤م يمم شم٘مدم واًمقىمقف اًمتل وىمٗمٝم٤م اًمٜم٤مس قمغم اًم٘مراءة قمٜمد ىمٌقرهؿ ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٗم٤مئدة أهّن  :لمِّ

وإن ىمدر أن اًم٘م٤مرئ ، وأهن٤م رزق حل٤مومظ اًم٘مرآن وسم٤مقمث٦م هلؿ قمغم طمٗمٔمف ودرؾمف وُمالزُمتف ،اًم٘مرآن شمٕملم قمغم طمٗمظ

اهلل ي١ميد  إن    وىمد ىم٤مل ،ومٝمق مم٤م ُيٗمظ سمف اًمديـ يمم ُيٗمظ سم٘مراءة اًمٙم٤مومر وضمٝم٤مد اًمٗم٤مضمر :ٓ يث٤مب قمغم ىمراءشمف

 .هذا اًمديـ سم٤مًمرضمؾ اًمٗم٤مضمر

 . ُمقوع آظمر وًمٞمس هذا هق اعم٘مّمقد هٜم٤موسمًط اًمٙمالم ذم اًمقىمقف وذوـمٝم٤م ىمد ذيمر ذم 

((وم٠مُم٤م ذيمر اهلل هٜم٤مك ومال يٙمره ًمٙمـ ىمّمد اًمٌ٘مٕم٦م ًمٚمذيمر هٜم٤مك سمدقم٦م ُمٙمروه٦م وم٢مٟمف ٟمقع ُمـ اخت٤مذه٤م قمٞمد 
(1)

 

(《همحدشمت كػيس زمغغم ما هو مػعول هبا: ما سَمبِْعت صمـازةً 》: معاذ زمن ؽمعد ومال): هومويم -34
(2)

. 

اسمـ  أظمرضمف  روي ُمثٚمف قمـ أؾمٞمد سمـ طمْمػموىمد ،  ُمٕم٤مذ سمـ مل أضمده ُمـ ىمقل ؾمٕمد

اعم٤ٌمرك ذم اًمزهد
(3)

، قمثمن سمـ قمٛمرو سمـ قمٌداهلل سمـ قمـ حمٛمد، ٦ميّ زِ همَ  سمـ مرةقمـ قمُ ، أيقب سمـ أظمؼمٟم٤م ُيٞمك: ىم٤مل 

ويم٤من ، طمْمػم ُمـ أوم٤موؾ اًمٜم٤مس سمـ يم٤من أؾمٞمد 》: أهن٤م يم٤مٟم٧م شم٘مقل قمـ قم٤مئِم٦م ، سمٜم٧م طمًلم وم٤مـمٛم٦مقمـ أُمف 

طملم  ُمـ أهؾ اجلٜم٦م وُم٤م ؿمٙمٙم٧م ذم ذًمؽ ًمٙمٜم٧م:  أيمقن يمم أيمقن قمغم أطمقال صمالث ُمـ أطمقازمأيّن  ًمق: ي٘مقل

ٜم٤مزة وُم٤م ؿمٝمدت ضم، وإذا ؿمٝمدت ضمٜم٤مزة  اهلل رؾمقلوإذا ؾمٛمٕم٧م ظمٓم٦ٌم ًم، وطملم أؾمٛمٕمف ي٘مرأ، أىمرأ اًم٘مرآن

َقى ُم٤م هق ُمٗمٕمقل هب٤م ًِ  .《وُم٤م هل ص٤مئرة إًمٞمف، ىمط ومحدصم٧م ٟمٗمز سمِ

وأظمرضمف أمحد
(4)

 .ُمـ ـمريؼ اسمـ اعم٤ٌمرك سمف 

                                 
 .( 491-489عمًت٘مٞمؿ ُمع شمٍمف يًػم )صـ ( اىمتْم٤مء اًمٍماط ا1)

 (.3/397( اعمٖمٜمل )2)

 (.243( رىمؿ )82( )صـ3)

 (.19193(، رىمؿ )31/439( اعمًٜمد )4)
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ورواه ىمقام اًمًٜم٦م إصٌٝم٤مين ذم اًمؽمهمٞم٥م
(1)

 .أيقب سمف سمـ ؼ ُيٞمكُمـ ـمري 

وأظمرضمف اًمٓمؼماين
(2)

واسمـ إقمرايب ذم ُمٕمجٛمف 
(3)

واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك، 
(4)

وقمٜمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م– 
(5)

- 

 .همزرة سمف سمـ أيقب )يمالمه٤م( قمـ قممرة سمـ وُيٞمك، ُمـ ـمرق قمـ اسمـ هلٞمٕم٦م

أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م وُمـ ـمريؼ اًمٓمؼماين أظمرضمف
(6)

اًمْمٞم٤مء ذم اعمخت٤مرةو 
(7)

. 

 .((صحٞمح)): وواوم٘مف اًمذهٌل سم٘مقًمف، ((صحٞمح اإلؾمٜم٤مد و مل خيرضم٤مه)): وىم٤مل احل٤ميمؿ

((ورضم٤مًمف وصم٘مقا، رواه اًمٓمؼماين وأمحد سمٜمحقه)): وىم٤مل اهلٞمثٛمل
(8)

. 

اًمٖم٤موم٘مل أيقب سمـ ُيٞمكو
(9)

ىم٤منصدو هَمِزي ٦م سمـ قممرةو، 
(10)

 سمـ قمثمن سمـ قمٛمرو سمـ قمٌداهلل سمـ حمٛمدو، 

ْم٤م وومٞمف يمالم يًػمأي صدوق قمٗم٤من أُمػم اعم١مُمٜملم
(11)

. 

 .-إن ؿم٤مء اهلل–وم٤مٕصمر طمًـ 

؟ اجلـازة عُ بَ تْ وأكت سمَ  أسمضحُك : همؼال، دم صمـازة ُك َح  يْض َؾف رصماًل ايمسَّ  ورأى زمعُض ): ومويمه -35

(اأزمًد  َك تُ ؿْ ىمؾّ  ٓ
(12)

. 

يمم ضم٤مء قمٜمد اإلُم٤مم أمحد ذم اًمزهد  ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد ورد ذًمؽ  قمـ
(13)

، طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من: ىم٤مل 

                                 
 (.678( رىمؿ )1/393( )1)

 (.558( رىمؿ )1/215( اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم )2)

 (.2249( رىمؿ )3/1145( )3)

(4( )3/288.) 

 (.8835( رىمؿ 11/461( )5)

 (.881( رىمؿ )1/261( ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م )6)

 (. 1471( رىمؿ )4/275( )7)

 (.9/311( جمٛمع اًمزوائد )8)

 .((صدوق رسمم أظمٓم٠م))(: 7511( رىمؿ )1149( ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمت٘مري٥م )صـ9)

 .((ٓ سم٠مس سمف))(: 4858( رىمؿ )317( ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمت٘مري٥م )صـ11)

 (.6138( رىمؿ )864(، واًمت٘مري٥م )صـ7/417(، واًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن )416( اٟمٔمر: شم٤مريخ اًمث٘م٤مت ًمٚمٕمجكم )صـ11)

 (.3/397( اعمٖمٜمل )12)

 (.894( رىمؿ )297( )صـ13)
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: وم٘م٤مل، ضمٜم٤مزة ذم يْمحؽ رضمال اهلل أسمٍم قمٌد»، ؾمٛمٕمف ُمـ ؿمٞمخ ُمـ سمٜمل قمٌس، محٞمد سمـ رمحـاًم قمٌدطمدصمٜم٤م 

 .ششمْمحؽ ذم ضمٜم٤مزة ٓ أيمٚمٛمؽ أسمدا

اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد قمٌدورواه اسمـ 
(1)

 .قمـ ؾمٗمٞم٤من سمف، اًمقًمٞمد سمـ ُمـ ـمريؼ اًمٕم٤ٌمس 

ورواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م
(2)

واخلٓمٞم٥م ذم شمٚمخٞمص اعمتِم٤مسمف 
(3)

طمدصمٜمل ، إؾمح٤مق سمـ طمٜمٌؾُمـ ـمريؼ  

قمـ سمٕمض أصح٤مسمف ، اهلل قمٌد سمـ يدسمرقمـ  ؾمٛمٕم٧م أيب ذيمر: اًمرمحـ اًمرواد ىم٤مل قمٌد سمـ ٟم٤م محٞمد، اهلل قمٌد أسمق

 .ومذيمره. . . رضمال يْمحؽ ُمًٕمقد  سمـ اهلل قمٌدىم٤مل رأى 

ٞمٝم٘مل ، (اهلل قمٌد سـم سمريد): مل يذيمر: إؾمٜم٤مد أمحد واسـم قمٌد اًمؼم ذم و محٞمد  سـم اًمرمحـ ٕمٌدؿمٞمخ٤م ًم ذيمرهوذم إؾمٜم٤مد اًم

 .اًمرواد

ذيمره اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اجلرح واًمتٕمديؾ، ويمٞمع أظم٧م اسمـ سمحر أسمق اهلل قمٌد سمـ وسمريد
(4)

مل يذيمر ومٞمف ضمرطم٤م و، 

 .((اهلل هذا هق أسمق سمحر قمٌد سمـ يدسمر)): وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل. وٓ شمٕمديال

 .ف ذم قمداد اعمجٝمقًملمومٙم٠مٟم  

 .واًمراوي قمـ اسمـ ُمًٕمقد ُمٌٝمؿ ٓ يٕمرف، اهلل قمٌد سمـ وم٤مٕصمر وٕمٞمػ جلٝم٤مًم٦م سمريد

ورواه ويمٞمع ذم اًمزهد
(5)

رأى رضمال  أن اسمـ ُمًٕمقد، قمـ أيب سمحر اًمٕمٌز، سمٕمض أؿمٞم٤مظمٜم٤م ىم٤مل طمدصمٜم٤م 

 .ومذيمره. . . يْمحؽ

واهلل –يمم ئمٝمر ُمـ رواي٦م أمحد   وسملم اسمـ ُمًٕمقد، وومٞمف اٟم٘مٓم٤مع سملم أيب سمحر، ومٞمف ؿمٞمخ ويمٞمع ُمٌٝمؿو

 .أقمٚمؿ

 .مجٞمع ـمرىمفأن إصمر وٕمٞمػ ُمـ يمال  واحلاصل:

  طمدي٨م أيب هريرة أظمرج صمؿ ((سم٢مؾمٜم٤مد همػم ىمقي  قمـ اًمٜمٌل وىمد روي ذم ذًمؽ)): وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل

 سمـ اًمًالم قمٌدُمـ ـمريؼ . وقمٜمد اجلٜم٤مزة، اًمِ٘مْرد رؤي٦م قمٜمد َُمْقـمِٜملَْم  ذم اًمْمح٤مك يٙمره يم٤من  اهلل رؾمقلأن  

قمـ ، قمـ أسمٞمف، كَمّ قمُ  سمـ قمـ ُمقؾمك، ضمٕمٗمر إٟمّم٤مري سمـ احلٛمٞمد قمٌدقمـ ، طمدصمٜم٤م اسمـ أيب ومديؽ، قم٤مصؿ اًمرازي

                                 
(1( )4/87.) 

 (.8832( رىمؿ )11/469-461( )2)

 (.845( رىمؿ اًمؽممج٦م )1/516( شمٚمخٞمص اعمتِم٤مسمف ذم اًمرؾمؿ )3)

 (.1696( رىمؿ )2/426( اجلرح واًمتٕمديؾ )4)

 (.211( رىمؿ )461( )صـ5)
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 .سمف  أيب هريرة

 ضمٞمؿ سمٕمده٤م اًمٜمقن وؾمٙمقن اعمٝمٛمٚم٦م اهل٤مء سمٙمن -٤مينجَ ًٜمْ ٝمِ ـاًم اجلٕمٗمل اًمرازي قم٤مصؿ سمـ اًمًالم قمٌدومٞمف و 

 اًمت٘مري٥ميمم ذمُم٘مٌقل  -ازياًمر
(1)

. 

  فمؿر وازمن، وفمثّمن، وفمؿر، زمؽر أب فمن ذيمك روي، اجلـازة أمام يؽون أن يمؾّميش ايمػضقؾة): ومويمه ،

(فمؿغم زمن وفمبقد، أؽمقد وأب، ومتادة وأب، ايمززمغم وازمن، فمقم زمن واحلسن، هريرة وأب
(2)

. 

ىمري٤ٌم ؾمٞم٠ميتوفمثّمن ، وفمؿر، أشمر أب زمؽر -[م]
(3)

. 

 . فمؿرأشمر ازمن  -36

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ 
(4)

، قمـ ؾم٤ممل، اًمرمحـ اًمًٚمٛمل قمٌدقمـ طمّملم اسمـ ، قمـ أيب إطمقص 

 .شيٛمٌم أُم٤مم اجلٜم٤مزة قمٛمررأي٧م اسمـ »: ىم٤مل

ـ أيب اجلٕمد اًمٖمٓمٗم٤مين ـ ؾم٤ممل قمٌد سـم يذيمر حلّملم  ٟمف مل: وؾم٤ممل ًمٕمٚمف اسم ـ رواي٦م قم  .واهلل أقمٚمؿ. قمٛمر سـم اهلل قمٌد سـم اًمرمح

 .وهذا إؾمٜم٤مد رضم٤مًمف صم٘م٤مت ُمـ رضم٤مل اًمّمحٞمحلم

ورواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم اعمٕمروم٦م
(5)

يمالمه٤م قمـ ، إؾمح٤مق اًمّمٖم٤مين سمـ وحمٛمد، اًمقه٤مب قمٌد سمـ ُمـ ـمريؼ حمٛمد 

 ،《. . . يٛمٌم أُم٤مم اجلٜم٤مزة قمٛمرن اسمـ يم٤م》: ىم٤مل، ؾم٤ممل قمـ، قمـ اًمزهري، ىم٤مل أظمؼمٟم٤م اسمـ ضمري٩م، قمقن سمـ ضمٕمٗمر

 .《. . .يم٤من قمٛمرأن اسمـ 》وذم طمدي٨م اًمّمٖم٤مين : ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘ملو

اًمرزاق قمٌدورواه 
(6)

 .《ةأسم٤مه يم٤من يٛمٌم سملم يدي اجلٜم٤مز أن  》: ٤مل أظمؼمين ؾم٤مملىم، قمـ اًمزهري، قمـ ُمٕمٛمر 

اًمرزاق أظمرضمف اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط قمٌدوُمـ ـمريؼ 
(7)

 

 .واهلل أقمٚمؿ  قمٛمرإصمر صحٞمح قمـ اسمـ و، صم٘م٤مت موم٤مإلؾمٜم٤مدان رضم٤مهل

                                 
 .41719ؿ )( رىم618( اًمت٘مري٥م )صـ1)

 (.3/397( اعمٖمٜمل )2)

 .-41 -اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ ( 3)

 (.11337( رىمؿ )7/219( )4)

 (.7487-7486( رىمؿ )5/269( )5)

 (.6259( رىمؿ )3/444( اعمّمٜمػ )6)

 (.3138( رىمؿ )5/382( )7)
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وٛمـ أصم٤مر إظمرى قمٛمروؾمٞم٠ميت ومٕمؾ اسمـ 
(1)

. 

 .وازمن ايمززمغم  فمقمزمن  واحلسن، أشمر أب هريرة -37

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم
(2)

ُمِمٞم٧م ُمع 》 ىم٤مل، قمـ أيب طم٤مزم، أظمؼمٟم٤م أسمق ُم٤مًمؽ: ىم٤مل، ه٤مرون سمـ قمـ يزيد 

 .《 اجلٜم٤مزة أُم٤مم اًمزسمػم واسمـ، هريرة وأيب، قمكم سمـ احلًـ

وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل
(3)

هؾ طمٗمٔم٧م 》 :ىمٚم٧م ٕيب طم٤مزم: ىم٤مل، ـم٤مرق أيب ُم٤مًمؽ إؿمجٕمل سمـ ُمـ ـمريؼ ؾمٕمد 

واسمـ اًمزسمػم يٛمِمقن ، قمكم سمـ وطمًـ، قمٛمر سمـ اهلل قمٌدٟمٕمؿ رأي٧م : ىم٤مل؟ ضمٜم٤مزة ُمِمك ُمٕمٝم٤م ىمقم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء أُم٤مُمف

 .《أُم٤مُمٝم٤م طمتك ووٕم٧م 

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌمو 
(4)

 :قمـ ُمًٕمر، قمـ ويمٞمع 

وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل
(5)

 :صمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم، ضمرير سمـ ُمـ ـمريؼ وه٥م 

، رأي٧م أسم٤م هريرة: ىم٤مل، قمـ أيب طم٤مزم ؾمٚممن إؿمجٕمل، صم٤مسم٧م سمـ يمالمه٤م )ُمًٕمر وؿمٕم٦ٌم( قمـ قمدي

 .يٛمِمٞم٤من أُم٤م اجلٜم٤مزة قمكم  سمـ واحلًـ

ف اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمطوُمـ ـمريؼ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم أظمرضم
(6)

 

 .ًمٕمٚمف شمّمحٞمػو. (أسمق طم٤مزم): سمدل (أسمق طم٤مشمؿ): وذم اعمّمٜمػ

 .-واهلل أقمٚمؿ–. وهذه إؾم٤مٟمٞمد ضمٞم٤مد

 . أؽمقد وأب، ومتادة أبأشمر  -38

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 
(7)

واسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط 
(8)

واًمٓمح٤موي ذم ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر 
(9)

ٝم٘ملاًمٌٞمو 
(10)

ُمـ  

                                 
 (.38، 37اٟمٔمر إصمريـ )( 1)

 (.11345( رىمؿ )7/211( اعمّمٜمػ )2)

 (.4/24( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )3)

 (.11338( رىمؿ )7/319( اعمّمٜمػ )4)

 (.4/24( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )5)

 (.3141( رىمؿ )5/382( إوؾمط )6)

 (.11339( رىمؿ )7/218( اعمّمٜمػ )7)

 (.3142( رىمؿ )5/382( إوؾمط )8)

 (.2753( رىمؿ )1/481( ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر )9)

 (.4/24( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )11)
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ؾمٞمد وأسم٤م أ، قمٛمرواسمـ ، وأسم٤م ىمت٤مدة، رأي٧م أسم٤م هريرة: ىم٤مل، ص٤مًمح ُمقمم اًمتقأُم٦مقمـ ، ـمرق قمـ اسمـ أيب ذئ٥م

  .اجلٜم٤مزة يٛمِمقن أُم٤مم

أيب ٓ سم٠مس سمرواي٦م اًم٘مدُم٤مء قمٜمف يم٤مسمـ : ىم٤مل اسمـ قمدى، صدوق اظمتٚمط)) ص٤مًمح ُمقمم اًمتقأُم٦م، هذا إؾمٜم٤مد طمًـ

يمم ذم اًمت٘مري٥م ((ذئ٥م و اسمـ ضمري٩م
(1)

 .وهذا ُمـ رواي٦م اسمـ أيب ذئ٥م قمٜمف، 

عُ بَ تْ سمَ  وٓ، مْتُبوفمة اجلـازة: ومال هأكّ   بيّ ايمـّ  فمن  مسعود وى ازمنُ ر): ومويمه -[م]
(2)

 يمقس، 

: ومال؟ من أزمو ماصمد، ومقل يمقحقى، وهو جمفول، وضمديث ازمن مسعود يرويه أما ماصمد، سمؼدمفا من مـفا

((ديثهذا احل ؽمؿعت حمؿد زمن إؽمّمفمقل ُيَضعِّف: ومال ايمؼممذي، ؿمائر ؿمار
(3)

)
(4)

. 

أظمرضمف أسمق داود
(5)

واًمؽمُمذي، 
(6)

اسمـ ُم٤مضمفو، 
(7)

وأمحد، 
(8)

وأسمق يٕمغم، 
(9)

واًمٓمؼماين ذم إوؾمط، 
(10)

 

اًمٌٞمٝم٘مل
(11)

واًمٌٖمقي ذم ذح اًمًٜم٦م، 
(12)

قمـ اسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل ، قمـ أيب ُم٤مضمدة، يمٚمٝمؿ ُمـ ـمرق قمـ ُيٞمك اجل٤مسمر، 

ؾ إًمٞمف: إن يٙمـ ظمػما، ٥ٌمُم٤م دون اخل: وم٘م٤مل، قمـ اعمٌم ُمع اجلٜم٤مزة  ؾم٠مًْمٜم٤م ٟمٌٞمٜم٤م ، ومٌُْٕمدا، وإن يٙمـ همػم ذًمؽ، شمٕمج 

 .وًمٞمس ُمٜمٝم٤م ُمـ شم٘مدُمٝم٤م، اجلٜم٤مزة ُمتٌققم٦م وٓ شمتٌع، ٕهؾ اًمٜم٤مر

 .ًمٞمس ُمٜم٤م: وًمٗمظ اًمٓمؼماين، ًمٞمس ُمٕمٝم٤م: اسمـ ُم٤مضمفوًمٗمظ أيب داود و

                                 
 (2892( رىمؿ )448( اًمت٘مري٥م )صـ1)

قمغم اًمٜمٝمل أي ٓ شمتٌع اًمٜم٤مس هل ومال ٟمٙمقن قم٘مٞمٌٝمؿ ، قمغم اًمٜمٗمل وسمًٙمقهن٤م -سمٗمتح اًمت٤مء واًم٤ٌمء وسمرومع اًمٕملم- ٓ شمتٌع:( 2)

 .(78/ 4حتٗم٦م إطمقذي ) وهق شمٍميح سمم قمٚمؿ وٛمٜم٤م )ًمٞمس ُمٜمٝم٤م ُمـ شم٘مدُمٝم٤م(

 (.1111ح ) (323/ 2ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )يٜمٔمر ىمقل اسمـ ُمٕملم واًمؽمُمذي ذم ( 3)

 (.398، 3/397اعمٖمٜمل )( 4)

 (.3182( رىمؿ )6/81( ذم اًمًٜمـ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز سم٤مب اإلهاع سم٤مجلٜم٤مزة، )5)

 (.1111( رىمؿ )3/446( ذم اًمًٜمـ يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اعمٌم ظمٚمػ اجلٜم٤مزة )6)

 (.1484( رىمؿ )2/211( ذم اًمًٜمـ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اعمٌم أُم٤مم اجلٜم٤مزة، )7)

 (.3978( رىمؿ )7/887(، )3939( رىمؿ )7/54(، )3734( رىمؿ )6/279( ذم اعمًٜمد )8)

 (.5138( رىمؿ )8/453( ذم اعمًٜمد )9)

 (.7536( رىمؿ )7/294(، )2159(، رىمؿ )2/338( )11)

 (..7516(، رىمؿ )5/373(، وذم اعمٕمروم٦م )25، 4/22( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )11)

(12( )5/334.) 
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 .اعمّمٜمػ سم٠ميب ُم٤مضمد وهق جمٝمقلأقمٚمف واحلدي٨م 

يمم ؾمٌؼوٕمػ ُيٞمك اجل٤مسمر: وومٞمف قمٚم٦م أظمرى وهل
(1)

. 

اَمفا:  ومال فمقمر ): ومويمه -39 ىمػضل اظمؽتوزمة فمعم ، همضل اظمايش طمؾف اجلـازة فمعم اظمايش وُمدَّ

، مل يذىمره أصحاب ايمسـن]يعـي هذا احلديث[  واحلديث أطمر،   اهلل رؽمولؽمؿعته من ، ايمتطوع

(ضعقف: وومايموا
(2)

. 

 (5)الكامل ابن عدي يفو ، - (4)كما يف املطالب العالية–وابن راىويو يف مسنده  (3)الرزاق عبدأخرجو  

ي يف مسند موالديل – (7)ومن طريقو ابن اجلوزي– (6)شاىني يف ناسخ احلديث ومنسوخو وابن
ر ح  ز   بن يزيد عن عبيد اهلل بن مطرح أيب املهلب كلهم من طريق؛  معلقا عن أيب الشيخ (8)الفردوس
املاشي خلف اجلنازة على املاشي  فضلقال  يزيد عن القاسم عن أيب امامة عن علي   بن عن علي

 . مريني وال لاللةغري مرة وال اهلل رسولكفضل صالة مكتوبة على التطوع مسعتو من   مامهاأ
 .ورواه سمٕمْمٝمؿ أـمقل ُمـ هذا، واًمٚمٗمظ ٓسمـ قمدي

ر طْم زَ  سمـ اهلل ٦م رواي٤مشمف قمـ قمٌٞمد ُم٤م ذيمرت وقم٤مُمّ ح ًمف همػمرِ وُمٓم  )): وم٘م٤مل، يزيدسمـ  حرِ ف اسمـ قمدي سمٛمٓم  وأقمٚم  

 .((لمِّ ػ قمغم طمديثف سمَ واًمْمٕمْ 

ول ومٗمٞمف آ)): وىم٤مل اسـم اجلقزي طم٤مدي٨م ُم٤م يث٧ٌم أُم٤م ٕا  ((ًمٞمس سمث٘م٦م))وم٤مت ُمٜمٝم٤م ُمٓمرح ىم٤مل ُيٞمك ًمٞمس ذم هذه ٕا

صم٤ٌمت وإذا روي قمـ قمكم سـم وأُم٤م قمٌٞمد اهلل)): ىم٤مل اسـم طم٤ٌمن يزيد أشمك  سـم زطمر وم٢مٟمف يروي اعمقوققم٤مت قمـ ٕا

يزيد واًم٘م٤مؾمؿ مل يٙمـ ُمـ ذًمؽ اخلؼم إٓ مم٤م  سـم زطمر وقمكم سـم سم٤مًمٓم٤مُم٤مت وإذا اضمتٛمع ذم إؾمٜم٤مد طمدي٨م قمٌٞمد اهلل

((قمٛمٚم٧م أيدهيؿ
(9)

. 

                                 
 .-27 -اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ: ( 1)

 (.398، 3/397اعمٖمٜمل )( 2)

 (.6267( ح )3/447اعمّمٜمػ )( 3)

 (.815ح ) (5/269( اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م )4)

 (.1931ح ) (6/448( اًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي )5)

 .(331( ح )292 ( ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف )ص6)

 (.1512ح ) (٦2/417م ذم إطم٤مدي٨م اًمقاهٞم٦م )اًمٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم(، 882ح ) (2/12( اًمتح٘مٞمؼ ذم ُم٤ًمئؾ اخلالف )7)

 (. 2221ح ) (2116اًمٖمرائ٥م اعمٚمت٘مٓم٦م ُمـ ُمًٜمد اًمٗمردوس ٓسمـ طمجر )ص: يمم ذم  (8)

 .(2/419( اًمٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦م ذم إطم٤مدي٨م اًمقاهٞم٦م )9)
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ٗمفإمم إؾمح٤مق ووٕمّ  اًمٌقصػمي وقمزاه
(1)

. 

 اًمِم٤مم ٟمزل اًمٙمقذم اعمٝمٚم٥م أسمق يزيد سمـ -سمْمؿ أوًمف وشمِمديد صم٤مٟمٞمف ُمٗمتقطم٤م ويمن صم٤مًمثف صمؿ ُمٝمٛمٚم٦م-وُمٓمرح 

((وٕمٞمػ)) إؾمدي هق ي٘م٤مل
(2)

. 

اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد قمٌدوًملّم إؾمٜم٤مده اسمـ ، ٤مء واهلٚمٙمكوم٤مإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ُمًٚمًؾ سم٤مًمْمٕمٗم
(3)

. 

 :ومل يٍمح سمرومٕمف  أيب ـم٤مًم٥مسمـ  قمـ قمكم وضمٝملم آظمريـوىمد روي ُمـ 

أظمرج اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم: إول ايموصمه
(4)

 :ومْمٞمؾسمـ  قمـ حمٛمد 

أمحد ذم ُم٤ًمئؾ أسمٞمفسمـ  اهلل قمٌدو
(5)

 :قمـ هِمٞمؿ، قمـ أسمٞمف 

: ىم٤مل، قمـ اسمـ أسمزى، أيب ًمٞمغم سمـ اًمرمحـ قمٌدقمـ ، أيب زي٤مد سمـ يزيد وهِمٞمؿ( قمـ، ومْمٞمؾسمـ  يمالمه٤م )حمٛمد

، ىم٤مل ومجئ٧م إمم قمكم وم٘مٚم٧م ًمف اعمٌم ظمٚمٗمٝم٤م أومْمؾ، وقمٛمر أُم٤مُمٝم٤م وقمكم يٛمٌم ظمٚمٗمٝم٤م، وأسمق سمٙمر، يمٜم٧م ذم ضمٜم٤مزة

ًم٘مد قمٚمم أن اعمٌم ظمٚمٗمٝم٤م أومْمؾ : وم٘م٤مل زم: ىم٤مل، وهذان يٛمِمٞم٤من أُم٤مُمٝم٤م، أراك متٌم ظمٚمٗمٝم٤موم٢مين ، أو اعمٌم أُم٤مُمٝم٤م

 .وًمٙمٜمٝمم يًػمان ُمٞمنان ُي٤ٌمن أن يٞمنا قمغم اًمٜم٤مس، ُمثؾ صالة اجلمقم٦م قمغم اًمٗمذ، ُمـ أُم٤مُمٝم٤م

 .اًمرمحـ يمم ضم٤مء ذم اًمروي٤مت إظمرى قمٌدواسمـ أسمزى هق 

 ُمقمم، اًمٙمقذم اهلل أسمق قمٌد، قٓهؿُم، اهل٤مؿمٛمك اًم٘مرؿمك زي٤مدأيب  سمـ يزيدو : قأيب زي٤مد هسمـ  ويزيد

((و يم٤من ؿمٞمٕمٞم٤م، وٕمٞمػ يمؼم ومتٖمػم و ص٤مر يتٚم٘مـ وٕمٞمػ)) ـ ٟمقومؾسم سمـ احل٤مرث اهلل قمٌد
(6)

 

 .سمزىأسمـ  اًمرمحـ سمـ قمٌد شم٤مسمٕمف ؾمٕمٞمد، أيب زي٤مد قمٚمٞمف ُمت٤مسمٕم٦م ىم٤مسةسمـ  وىمد شمقسمع يزيد

قاًمرزا قمٌدأظمرضمف 
(7)

 :قمـ اًمثقري 

                                 
 .(2/482( إحت٤مف اخلػمة اعمٝمرة سمزوائد اعم٤ًمٟمٞمد اًمٕمنمة )1)

 (.6714ت ) (948( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 2)

 .(12/96( اًمتٛمٝمٞمد )3)

 (.11353( ح )6/212اعمّمٜمػ )( 4)

 .(766)( ح 2/486اهلل ) ُم٤ًمئؾ اإلُم٤مم أمحد رواي٦م اسمٜمف قمٌد( 5)

 (.7717ت ) (1175( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 6)

 (.6263ح ) (3/445ّمٜمػ )اعم( 7)
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واًمٌزار ذم ُمًٜمده
(1)

واًمٌٞمٝم٘مل 
(2)

 :ُمـ ـمريؼ ؿمٕم٦ٌم 

واسمـ إقمرايب ذم ُمٕمجٛمف
(3)

 :رزيؼسمـ  ُمـ ـمريؼ قممر 

واًمٓمح٤موي ذم ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر
(4)

 :ُمـ ـمريؼ أيب إطمقص 

واًمدارىمٓمٜمل ذم اًمٕمٚمؾ
(5)

 :ُمٕمٚم٘م٤م قمـ أيب محزة اًمًٙمري 

سمـ  قمروةومروة  قمـ أيبوأسمق محزة اًمًٙمري( ، وأسمق إطمقص، رزيؼسمـ  مروقم، وؿمٕم٦ٌم، مخًتٝمؿ )اًمثقري

يم٤مٟم٤م  أسم٤م سمٙمر وقمٛمر  أن  : قمـ أسمٞمف، أسمزى سمـ اًمرمحـ قمٌدسمـ  ؾمٕمٞمدىم٤مل ؾمٛمٕم٧م زائدة ُيدث قمـ  ،احل٤مرث

إهنم : إهنم يٛمِمٞم٤من أُم٤مُمٝم٤م وم٘م٤مل:  يٛمِمك ظمٚمٗمٝم٤م وم٘مٞمؾ ًمٕمكم  ويم٤من قمكم، يٛمِمٞم٤من أُم٤مم اجلٜم٤مزة

أُم٤مُمٝم٤م يمٗمْمؾ صالة اًمرضمؾ رم مج٤مقم٦م قمغم صالشمف ومذا وًمٙمٜمٝمم ؾمٝمالن  ٌمظمٚمٗمٝم٤م أومْمؾ ُمـ اعم اعمٌم يٕمٚممن أنّ 

 .يًٝمالن ًمٚمٜم٤مس

 .ظمراش( ًمٕمٚمف شمّمحٞمػسمـ  ( سمدل )زائدةراشظم سمـ زيد): وقمٜمد اسمـ إقمرايب

 سمـ يروى قمـ ؾمٕمٞمد، ظمراش اًمٙمٜمدى سمـ وىمٞمؾ اسمـ أوس، زائدة هذا هق اسمـ ظمراش)): ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل

 .((أسمزى سمـ ـاًمرمح قمٌد

اًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم أوس اًمٙمٜمدي ذيمرهسمـ  وىمٞمؾ زائدة، ظمراشسمـ  وزائدة
(6)

اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم و 

اجلرح
(7)

وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت، ومل يذيمرا ومٞمف ضمرطم٤م وٓ شمٕمديال، 
(8)

ًمف ، يٕمتؼم سمف)): ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل، 

((ذم اجلٜم٤مئز، قمـ قمكم، قمـ أسمٞمف، طمدي٨م قمـ اسمـ أسمزى
(9)

. 

                                 
 (.497ح ) (2/136( ُمًٜمد اًمٌزار )1)

 .(4/25اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ) (2)

 (.816ح ) (1/413) ( ُمٕمجؿ اسمـ إقمرايب3)

 (.2762ح ) (1/483ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر ) (4)

 (.4/12قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل )( 5)

 (.1437ت ) (3/432( اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم )6)

 (.2773ت ) (3/612) ( اجلرح واًمتٕمديؾ7)

 (.8117ت ) (6/339( اًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن )8)

 .(151)ؾم١مآت اًمؼمىم٤مين ًمٚمدارىمٓمٜمل رىمؿ ( 9)
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 .وهذا اإلؾمٜم٤مد ٓ سم٠مس سمف ذم اعمت٤مسمٕم٤مت

: ومروة اهلٛمداين ىم٤مل قمـ أيبومرواه ، وظم٤مًمٗمٝمؿ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م، هٙمذا رواه اًمثقري وهمػمه قمـ أيب ومروة هبذا اإلؾمٜم٤مد

، أيب ـم٤مًم٥م يٛمٌم ظمٚمػ اجلٜم٤مزة سمـ أٟمف رأى قمكم: ُيدث قمـ أسمٞمف، أسمزى سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ ؾمٛمٕم٧م ؾمٕمٞمد

اعمٌم ، يرمحٝمم اهلل إهنم يم٤مٟم٤م ؾمٝمٚملم يًٝمالن ًمٚمٜم٤مس: ٟم٤م يٛمِمٞم٤من أُم٤مُمٝم٤م ىم٤مل قمكمإن أسم٤م سمٙمر وقمٛمر يم٤م: وم٘مٞمؾ ًمف

 .ظمٚمٗمٝم٤م أومْمؾ ُمـ اعمٌم أُم٤مُمٝم٤م

 .ومٚمؿ أىمػ قمٚمٞمٝم٤م ُمًٜمدا، وذيمر اًمدارىمٓمٜمل رواي٤مت أظمرى قمـ أيب ومروة، ظمراشسمـ  ومٚمؿ يذيمر زائدة

 .ٞمٝمؿ صح٤محوأؾم٤مٟمٞمدهؿ إًم، ٗمظوأطم، ٕهنؿ أيمثر: اًمّثقري وؿمٕم٦ٌم وُمـ شم٤مسمٕمٝمم أصحرواي٦م  أن   وٓ ؿمؽ  

صمرم قمـ أمحد أٟمف شمٙمٚمؿ ذم  ،إؾمٜم٤مده طمًـ)): وطمًٜمف اسـم طمجر وم٘م٤مل وهق ُمقىمقف ًمف طمٙمؿ اعمرومقع ًمٙمـ طمٙمك ٕا

((إؾمٜم٤مده
(1)

صمرم،  ظمتالف قمغم أيب ومروة واهلل أقمٚمؿ، ومل أىمػ قمغم طمٙم٤مي٦م ٕا ـ أضمؾ ٓا  .وًمٕمؾ يمالم أمحد ُم

((ِمك أُم٤مُمٝم٤م أصحهذا احلدي٨م وأصم٤مر رم اعم)): وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل
(2)

. 

أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد: ايموصمه ايمثاين
(3)

وُمـ ـمري٘مف اسمـ سمنمان ذم أُم٤مًمٞمف– 
(4)

واًمْمٞم٤مء ذم اعمخت٤مرة، 
(5)

 - ،

واحل٤مرث ذم ُمًٜمده يمم ذم سمٖم٦م اًم٤ٌمطم٨م
(6)

واًمٓمح٤موي ذم ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر 
(7)

قمـ ، قمٓم٤مء سمـ يٕمغم ُمـ ـمريؼ 

؟ وذم ٟمٗمًؽ ُم٤م ومٞمٝم٤م احلًـأشمٕمقد : وم٘م٤مل ًمف قمكم، قمكم سمـ احلًـقم٤مد ، طمري٨م سمـ أن قمٛمرو، ي٤ًمر سمـ اهلل قمٌد

أُم٤م إن ذًمؽ ٓ يٛمٜمٕمٜم٤م أن ٟم١مدي إًمٞمؽ : ىم٤مل قمكم. إٟمؽ ًم٧ًم سمريب ومتٍمف ىمٚمٌل طمٞم٨م ؿمئ٧م: وم٘م٤مل ًمف قمٛمرو

٨م اهلل ًمف ؾمٌٕملم أًمػ ُمٚمؽ يّمٚمقن ُم٤م ُمـ ُمًٚمؿ قم٤مد أظم٤مه إٓ اسمتٕم: ي٘مقل  اهلل رؾمقلؾمٛمٕم٧م ، اًمٜمّمٞمح٦م

يمٞمػ : ىم٤مل ًمف قمٛمرو وُمـ أي ؾم٤مقم٤مت اًمٚمٞمؾ يم٤من طمتك يّمٌح، يم٤من طمتك يٛمز، قمٚمٞمف ُمـ أي ؾم٤مقم٤مت اًمٜمٝم٤مر

يمٗمْمؾ صالة ، إن ومْمؾ اعمٌم ظمٚمٗمٝم٤م قمغم سملم يدهي٤م)): وم٘م٤مل قمكم؟ سملم يدهي٤م أو ظمٚمٗمٝم٤م: شم٘مقل ذم اعمٌم ُمع اجلٜم٤مزة

                                 
 .(3/183( ومتح اًم٤ٌمري )1)

 .(4/25( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )2)

 (.754ح ) (2/151ُمًٜمد أمحد ) (3)

 (.124ح ) (2/71)( أُم٤مزم اسمـ سمنمان 4)

 (.699ح ) (2/321ٕطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة )ا( 5)

 (.249ح ) (1/352( سمٖمٞم٦م اًم٤ٌمطم٨م قمـ زوائد ُمًٜمد احل٤مرث )6)

 (.2761ح ) (1/482( ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر )7)
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إهنم يمره٤م : ىم٤مل قمكم. وم٢مين رأي٧م أسم٤م سمٙمر وقمٛمر يٛمِمٞم٤من أُم٤مم اجلٜم٤مزة: قمٛمروىم٤مل )) اعمٙمتقسم٦م ذم مج٤مقم٦م قمغم اًمقطمدة

 .أن ُيرضم٤م اًمٜم٤مس

((جمٝمقل)): ي٤ًمر أسمق مه٤مم اًمٙمقذم ىم٤مل اسمـ اعمديٜملسمـ  اهلل قمٌدهمػم ، ورضم٤مل اإلؾمٜم٤مد صم٘م٤مت
(1)

وذيمره اسمـ ، 

طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت
(2)

((جمٝمقل)): وىم٤مل اسمـ طمجر. 
(3)

. 

 . ومل يّمح رومٕمف إمم اًمٜمٌل،  قمكمُمـ ىمقل  ٤مطمًٜم صمريٙمقن إ يـ اًمٓمري٘ملموهبذ

 .واهلل أقمٚمؿ

(. . . .صمـازة سمبع من: ايمصحقح احلديث دم ومال): ومويمه -41
(4)

. 

أظمرضمف اًمٌخ٤مري
(5)

ـُ : ىم٤مل، ُمـ ـمريؼ ٟم٤مومع  ث اسم ُمـ شَمٌَِع ضمٜم٤مزة : ي٘مقل  أن أسم٤م هريرة قمٛمرطُمدِّ

ىَم٧ْم ، أيمثر أسمق هريرة قمٚمٞمٜم٤م: وم٘م٤مل ومٚمف ىمػماط   اهلل رؾمقلؾمٛمٕم٧م : وىم٤مًم٧م، أسم٤م هريرة -يٕمٜمل قم٤مئِم٦م-ومّمد 

 .ًم٘مد ومّرـمٜم٤م ذم ىمراريط يمثػمة  قمٛمروم٘م٤مل اسمـ ، ي٘مقًمف

 وفمؿَر يؿشون أمام اجلـازة، وأزما زمؽرٍ   َـّبِيَّ رأيُت ايم: ومال،  فمؿر ازمنُ  روى): ومويمه -41

(وايمؼممذي، داود أزمو رواه
(6)

. 

 .واظمتٚمػ قمٜمف ذم وصٚمف وإرؾم٤مًمف، هذا احلدي٨م رواه اًمزهري

 احلًـسمـ  واًمٕم٤ٌمس، وائؾسمـ  وسمٙمر، اعمٕمتٛمرسمـ  وُمٜمّمقر، ؾمٕمدسمـ  دوزي٤م، واسمـ ضمري٩م، ومرواه اسمـ قمٞمٞمٜم٦م

سمـ  وُيٞمك، قم٘م٦ٌمسمـ  وُمقؾمك، أيب قمتٞمؼسمـ  وحمٛمد، أيب محزةسمـ  وؿمٕمٞم٥م، وصٛمّمقم اًمزسمٞمدي، اخليي

قمـ أسمٞمف ، قمٛمرسمـ  اهلل سمـ قمٌد قمـ ؾم٤ممل ًمزهري(قمٜمف )ا، ظم٤مًمدسمـ  وقم٘مٞمؾ، وهِم٤مم اًمدؾمتقائل، ؾمٕمٞمد إٟمّم٤مري

 .واظمتٚمػ قمغم سمٕمْمٝمؿ ذم وصٚمف وإرؾم٤مًمف يمم ؾمٞم٠ميت، ٟمحقه

                                 
 (.4716ت ) (2/527( ُمٞمزان آقمتدال )1)

 (.3817ت ) (5/51) ( اًمث٘م٤مت2)

 (.3718ت ) (559( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 3)

 (.3/397اعمٖمٜمل )( 4)

 (.1323( رىمؿ )2/87( ذم اًمّمحٞمح، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ومْمؾ اشم٤ٌمع اجلٜم٤مئز، )5)

 (.398-3/397اعمٖمٜمل )( 6)
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 .قمـ اًمزهري ُمرؾمال، يزيدسمـ  ويقٟمس، وُمٕمٛمر، ُم٤مًمؽورواه 

َواية املوُصولة عن الّزْهري: أّوًل   .الرِّ
 .فمققـةزمن  رواية ؽمػقان -1

أسمق داودأظمرضمٝم٤م 
(1)

واًمٜم٤ًمئل، 
(2)

واًمؽمُمذي، 
(3)

واسمـ ُم٤مضمف، 
(4)

وأسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز، 
(5)

واحلٛمٞمدي ذم ، 

ُمًٜمده
(6)

وقمٜمف اًمٗمًقي ذم اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ– 
(7)

فئوأسمق ُمًٝمر ذم ضمز، -
(8)

واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، 
(9)

وأمحد، 
(10)

 ،

واًمٌزار
(11)

وأسمق سمٙمر اعمروزي ذم ُمًٜمد أيب سمٙمر، 
(12)

وأسمق يٕمغم 
(13)

واًمروي٤مين ذم ُمًٜمده، 
(14)

واسمـ اعمٜمذر ذم ، 

إوؾمط
(15)

واًمٓمح٤موي ذم ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر 
(16)

وأسمق قمٛمرو اًمًٛمرىمٜمدي ذم اًمٗمقائد اعمٜمت٘م٤مة، 
(17)

 

                                 
 .(3179ح ) (5/89) ذم اًمًٜمـ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اعمٌم أُم٤مم اجلٜم٤مزة( 1)

( 2182ح ) (2/429اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )(، 1944ح ) (4/56) اعمجتٌك، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُمٙم٤من اعمٌم ُمـ اجلٜم٤مزة (2)

 (.2183ح )

 (.1118( )1117ح ) (2/321) ذم اًمًٜمـ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اعمٌم أُم٤مم اجلٜم٤مزة( 3)

 (.1482ح ) (2/458) زةباب ما جاء في المشي أمام الجناذم اًمًٜمـ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، ( 4)

 (.1926ح ) (3/358( ُمًٜمد أيب داود )5)

 (.619ح ) (1/513( )6)

(7( )2/731). 

 (.8ح ) (28( )ص: 8)

 (.11336ح ) (219-6/218) ّمٜمػاعم( 9)

 (.4539ح ) (8/137( ُمًٜمد أمحد )11)

 (.5999ح ) (12/251( ُمًٜمد اًمٌزار )11)

 (.142ح ) (211( )ص: 12)

 (.5532ح ) (9/398)(، 5482ح ) (9/368) (5421ح ) (9/297( )13)

 (.1388ح ) (2/397( )14)

 (.3135ح ) (5/381) ( 15)

 (.2742ح ) (1/479( )16)

 (.9ح ) (37( )ص: 17)
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طم٤ٌمن واسمـ
(1)

واًمٓمؼماين ذم إوؾمط، 
(2)

واًمدارىمٓمٜمل، 
(3)

واسمـ ؿم٤مهلم ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ 
(4)

وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم  

احلٚمٞم٦م
(5)

واًمٌٞمٝم٘مل، 
(6)

ٞمؾ ذم اإلرؿم٤مدواخلٚم، 
(7)

واسمـ طمزم ذم اعمحغم، 
(8)

اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد قمٌدواسمـ  
(9)

واًمٌٖمقي  

ذم ذح اًمًٜم٦م
(10)

واسمـ اجلقزي ذم اًمتح٘مٞمؼ 
(11)

واسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ، 
(12)

واًمراومٕمل ذم اًمتدويـ ذم  

أظم٤ٌمر ىمزويـ
(13)

ي٧ُم رأ: ىم٤مل، قمـ ؾم٤مملِ قمـ أسمٞمف، قمـ اًمزهريِّ ، قُمٞمٞمٜم٦مَ  سمـ ؾمٗمٞم٤منُ يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ  

 .وأسم٤م سمٙمر وقمٛمَر َيٛمِمقن أُم٤مَم اجلٜم٤مزة  اهلل رؾمقل

ـَ قمٞمٞمٜم٦م  اًمٜم٤ًمئل   ؿَ ه  ووَ  ومٞمف اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ظم٤مًمٗمف ُم٤مًمؽ رواه  ؿَ هِ هذا احلدي٨م ظمٓم٠م وَ )): وصٚمف وم٘م٤مل قمغماسم

 ((قمـ اًمزهري ُمرؾمال

رواه )دي٨م هذا احل ٕنّ : واًمّمقاب ُمرؾمؾ وإٟمم أشمك هذا قمٜمدي واهلل أقمٚمؿ، وهذا أيْم٤م ظمٓم٠م)): يْم٤موىم٤مل أ 

وأسمق سمٙمر وقمٛمر يٛمِمقن أُم٤مم   ويم٤من اًمٜمٌل): ىم٤مل (اًمزهري قمـ ؾم٤ممل قمـ أسمٞمف أٟمف يم٤من يٛمٌم أُم٤مم اجلٜم٤مزة

 ُم٤مًمٌؽ : احلٗم٤مظ قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب صمالصم٦مٌ : ىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك (إٟمم هق ُمـ ىمقل اًمزهري  يم٤من اًمٜمٌل: اجلٜم٤مزة وىم٤مل

ـُ  وُمٕمٛمرٌ  وذيمر : اًمرمحـ قمٌدىم٤مل ًمٜم٤م أسمق ، وشمريمٜم٤م ىمقل أظمر ،قمٞمٞمٜم٦م وم٢مذا اضمتٛمع اصمٜم٤من قمغم ىمقل أظمذٟم٤م سمف واسم

                                 
 (.11124ت ) (7/477اًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن )( 3147، 3146، 3145ح ) (7/317) ذم صحٞمحف (1)

 (.6196ح ) (6/167( )2)

 (.1819ح ) (2/429( ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل )3)

 (.327ح ) (286( )ص: 4)

(5( )7/318). 

 .(2/16) اًمًٜمـ اًمّمٖمػم(، 7483ح ) (5/268ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر )، (4/23( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )6)

(7( )1/351). 

(8( )3/393). 

(9( )12/86). 

 (.1488ح ) (5/332( ذح اًمًٜم٦م ًمٚمٌٖمقي )11)

 (.878ح ) (2/11( اًمتح٘مٞمؼ ذم ُم٤ًمئؾ اخلالف )11)

 .(7/211ٓسمـ قم٤ًميمر )( شم٤مريخ دُمِمؼ 12)

 .(4/55( اًمتدويـ ذم أظم٤ٌمر ىمزويـ )13)
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 .((اعم٤ٌمرك هذا اًمٙمالم قمٜمد هذا احلدي٨م اسمـ

قمٞمٞمٜم٦م ووهؿ ومٞمف أيْم٤م ومحٛمؾ يمالم اًمزهري قمغم احلدي٨م  سمـ هٙمذا ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من)): وىم٤مل أسمق اًم٘م٤مؾمؿ احلٜم٤مئل

ويم٤من : ىم٤مل اًمزهري (يم٤من يٛمٌم أُم٤مم اجلٜم٤مزة: قمٛمرقمـ اًمزهري قمـ ؾم٤ممل أن اسمـ )وضمٕمٚمف يمٚمف ُمًٜمدا واعمحٗمقظ 

ؾمٕمد قمـ  سمـ هٙمذا رواه اًمٚمٞم٨م. ، وهل اًمًٜم٦م يٛمٌم أُم٤مُمٝم٤م واخلٚمٗم٤مء سمٕمد أسمق سمٙمر وقمٛمر   اهلل رؾمقل

((ومٚمخص يمالم اًمزهري ُمـ احلدي٨م، يقٟمس إيكم قمـ اًمزهري
(1)

. 

وم٘مد ، واؾمت٘مر قمٚمٞمف، وم٠مس قمغم وصٚمف ،وصمٌتف، وًمٙمـ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ٟمقفمر ذم وصٚمف، واحلٜم٤مئلهٙمذا ىم٤مل اًمٜم٤ًمئل 

ُمٕمٛمرا واسمـ ضمري٩م  إن   !ي٤م أسم٤م حمٛمد: اعمديٜمل سمـ قمكم   ًٗمٞم٤من[يٕمٜمل ًم] وم٘م٤مل ًمف): ذم ُمًٜمد أيب سمٙمر ًمٚمٛمروزيضم٤مء 

 .(قمـ ؾم٤ممل قمـ أسمٞمف، ؾمٛمٕمتف ُمـ ومٞمف يٕمٞمده ويٌديف، اًمزهري طمدصمٜمٞمف، اؾمٙم٧م: وم٘م٤مل، خي٤مًمٗم٤مٟمؽ ومٞمف

سمٕمض اًمٜم٤مس ٓ ي٘مقًمف  وم٢من  : ىمٞمؾ ًمف، ٓ أطمٗمٔمف: ىم٤مل؟ وقمثمن: ٞمفوم٘مٞمؾ ًمًٗمٞم٤من وم): وضم٤مء قمٜمد اسمـ طم٤ٌمن

وم٢من اسمـ ضمري٩م ي٘مقًمف يمم شم٘مقًمف ويزيد : وىمٞمؾ ًمف، طمدصمٜم٤مه اًمزهري همػم ُمرة أؿمٝمد ًمؽ قمٚمٞمف: وم٘م٤مل؟ قمـ ؾم٤ممل إٓ

أسم٤م  ي٤م): واًمٌٞمٝم٘مل وومٞمف، واًمٌزار، ( ويمذا قمٜمد احلٛمٞمدي ذم ُمًٜمدهمل أؾمٛمٕمف ذيمر قمثمن: قمثمن وم٘م٤مل ؾمٗمٞم٤من: ومٞمف

ىَمُٝمَم وىم٤مل ًمٕمٚمف ىمد ىم٤مًمف هق ك يمٜم٧م ومل أيمتٌف ًمذًمؽ إٟمّ ، حمٛمد إن ُمٕمٛمرا واسمـ ضمري٩م ي٘مقٓن ومٞمف وقمثمن ىم٤مل وَمَّمد 

 .(أُمٞمؾ إذ ذاك إمم اًمِمٞمٕم٦م

 .يمم ؾمٞم٠ميت، ومل يٜمٗمرد سمف اسمـ قمٞمٞمٜم٦م سمؾ شم٤مسمٕمف صم٘م٤مت ُمـ أصح٤مب اًمزهري

 .رواية ازمن صمريج -2

 :اطمتؾف ايمرواة فمـه همقفا

 سمـ طمدصمٜمل ؾم٤ممل: ىم٤مل اسمـ ؿمٝم٤مب، ىم٤مل اسمـ ضمري٩م: سمٙمر اًمؼمؾم٤مين ىم٤مٓسمـ  وحمٛمد، اًمرزاق قمٌدومرواه *  

، وقمٛمر، وأسمق سمٙمر  اهلل رؾمقل يم٤من يم٤من يٛمٌم سملم يدي اجلٜم٤مزة وىمد ، قمٛمر سمـ اهلل قمٌدأن ، اهلل قمٌد

 .وقمثمن يٛمِمقن أُم٤مُمٝم٤م

أظمرضمٝم٤م أمحد
(2)

ـ ـمري٘مف اخلٓمٞم٥م ذم –  اًمٗمّمؾ ًمٚمقصؾوُم
(3)

ـ -  ـ  اًمرزاق وحمٛمد قمٌدقم  .سمف: سمٙمر اًمؼمؾم٤مينسم

                                 
 .(1/565( ومقائد احلٜم٤مئل )1)

 (.4939ح ) (9/9ًٜمد )اعم( 2)

 .(1/334( اًمٗمّمؾ ًمٚمقصؾ اعمدرج ذم اًمٜم٘مؾ )3)
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ومدل قمغم أن )): ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل سمٕمد أن أورد روايتٝم٤م، اًمقصؾ واإلرؾم٤مل: وهذه اًمرواي٦م حتتٛمؾ اًمقضمٝم٤من

((وأن اًمث٤مين ُمـ يمالم اًمزهري، ُمقىمقف قمٛمرطمدي٨م اسمـ 
(1)

. 

ٞمؾوأسمق قم٤مص، ظم٤مًمد سـم ورواه ُمًٚمؿ*  ـ قمٚمٞم٦م، ـم٤مرق سـم وُمقؾمك، ؿ اًمٜم ـ ضمري٩م، قمقن سـم وضمٕمٗمر، واسم ـ اسم  :قم

اًمِم٤مومٕمل ذم ُمًٜمده روى
(2)

وُمـ ـمري٘مف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اعمٕمروم٦م-
(3)

 :ظم٤مًمدسمـ  قمـ ُمًٚمؿ – 

وأسمق يٕمغم
(4)

 :ُمـ ـمريؼ أيب قم٤مصؿ اًمٜمٌٞمؾ 

واخلٓمٞم٥م
(5)

 :ـم٤مرقسمـ  ُمـ ـمريؼ ُمقؾمك 

ذم ضمزء طمديثف اخلٚمدي حمٛمد سمـ وضمٕمٗمر
(6)

 :قمٚمٞم٦مسمـ  ُمـ ـمريؼ إؾممقمٞمؾ 

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اعمٕمروم٦م
(7)

واخلٓمٞم٥م ذم اًمٗمّمؾ ًمٚمقصؾ، 
(8)

اًمؼم قمٌدواسمـ ، 
(9)

 :قمقنسمـ  ُمـ ـمريؼ ضمٕمٗمر 

، قمـ اسمـ ضمري٩م قمقن(سمـ  وضمٕمٗمر، واسمـ قمٚمٞم٦م، ـم٤مرقسمـ  وُمقؾمك، وأسمق قم٤مصؿ، ظم٤مًمدسمـ  )ُمًٚمؿمجٞمٕمٝمؿ 

 يم٤مٟمقا يٛمِمقن أُم٤مم اجلٜم٤مزةوأسم٤م سمٙمر وقمٛمر وقمثمن   اًمٜمٌل أن  : أسمٞمفقمـ ، قمـ ؾم٤ممل، قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب

 .وسطمقا سم٤مًمقصؾ

ورواه٤م اًمؽمُمذي
(10)

 .ُمٕمٚم٘م٤م قمـ اسمـ ضمري٩م سمف 

، قمـ اسمـ ضمري٩م، نقمق سمـ ورواه أيْم٤م ضمٕمٗمر): وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل، (وقمثمن : أفمٜمف ىم٤ملوقمٜمد اًمٌٞمٝم٘مل سم٤مًمِمؽ )

 .(وومٞمف ذيمر قمثمن ُمـ همػم ؿمؽ، ُمقصقٓ

 .قمـ اًمزهري سمف، ُمـ أصح٤مب اسمـ ضمري٩م ٛم٦ًمواه ه١مٓء اخلهٙمذا ر

                                 
 .(12/282( قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل )1)

 (.577ح ) (2/86( ُمًٜمد اًمِم٤مومٕمل )2)

 (.7484ح ) (5/269( ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر )3)

 (.5519ح ) (9/391) ذم ُمًٜمده (4)

 .(1/334( اًمٗمّمؾ ًمٚمقصؾ اعمدرج ذم اًمٜم٘مؾ )5)

ـ  ٟمّمػم اخلقاص اخلٚمدي سـم حمٛمد سـم ضمٕمٗمرطمدي٨م  (6)   (.63) ح (298جمٛمقع ومٞمف قمنمة أضمزاء طمديثٞم٦م )ص: اعمٓمٌقع وٛم

 .(5/269)ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ ( 7)

  (.31ح ) (1/331( اًمٗمّمؾ ًمٚمقصؾ اعمدرج ذم اًمٜم٘مؾ )8)

 .(12/91) ( اًمتٛمٝمٞمد9)

 (.1119ح ) (3/321( ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )11)
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قمـ اسمـ ، قمـ ؾم٤ممل، قمـ اًمزهري، ؾمٕمدسمـ  قمـ زي٤مد، قمـ اسمـ ضمري٩م حمٛمد اعمّمٞميصسمـ  ورواه طمج٤مج* 

 .وقمثمن يٛمِمقن أُم٤مُمٝم٤م، وقمٛمر، وأسمق سمٙمر،  اهلل رؾمقلوىمد يم٤من ، أٟمف يم٤من يٛمٌم سملم يدي اجلٜم٤مزة: قمٛمر

ضمف اإلُم٤مم أمحدأظمر
(1)

وُمـ ـمري٘مف اًمٓمؼماين– 
(2)

واخلٓمٞم٥م ذم اًمٗمّمؾ ًمٚمقصؾ، 
(3)

- 

اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد قمٌدواسمـ 
(4)

واخلٓمٞم٥م ذم اًمٗمّمؾ ًمٚمقصؾ، 
(5)

 :ؾمٕمٞمد اعمّمٞميص سمـ قؾمػيُمـ ـمريؼ  

 .سمف حمٛمد قمـ اسمـ ضمري٩م سمـ طمج٤مجقمـ  ؾمٕمٞمد اعمّمٞميص( سمـ ويقؾمػ، يمالمه٤م )اإلُم٤مم أمحد

 .ح سمقصٚمفومل يٍّم ، ؾمٕمد( سمـ )زي٤مد: ومزاد ذم اإلؾمٜم٤مد

((ومدل قمغم أن اعمًٜمد ُمٜمف ُمـ يمالم اًمزهري)): ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل
(6)

. 

واًم٘مقل ، ؾمٕمدسمـ  ومل يذيمر زي٤مد، قمـ اًمزهري، قمـ اسمـ ضمري٩م، قمقنسمـ  رواه ضمٕمٗمر)): اًمؼم قمٌدىم٤مل اسمـ 

سمـ  ه قمـ زي٤مدإٟمم روا، ُمـ اسمـ ؿمٝم٤مب، ومل يًٛمٕمف اسمـ ضمري٩م، وهق ُمـ أصم٧ٌم اًمٜم٤مس ذم اسمـ ضمري٩م، ىمقل طمج٤مج

((ؾمٕمد قمٜمف يمم ىم٤مل طمج٤مج
(7)

. 

شمّم٤مل واإلرؾم٤مل)): وىم٤مل اخلٓمٞم٥م وهق . صمؿ أورد هذه اًمرواي٦م ((وىمد رواه قمدة قمـ اًمزهري قمغم وضمقه حتتٛمؾ ا

ـ  أن يٙمقن وُيتٛمؾ اًمزهريُيتٛمؾ أن يٙمقن ىمقل  . . .  اهلل رؾمقلويم٤من : ٕن ىمقًمف، يمذًمؽ  .قمٛمرىمقل اسم

زيدسمـ  قمـ رسم٤مح قمـ اسمـ ضمري٩م ذيمره٤م اًمدارىمٓمٜمل ُمٕمٚم٘م٤م، زيدسمـ  وشم٤مسمٕمف قمٚمٞمف رسم٤مح
(8)

. 

ومروى )): ذيمره اًمدارىمٓمٜمل ذم اًمٕمٚمؾ وم٘م٤مل، وروي قمـ طمج٤مج اعمّمٞميص رواي٦م أظمرى سح ومٞمٝم٤م سم٤مًمقصؾ

 سمـ قمـ زي٤مد، قمـ اسمـ ضمري٩م، قمـ طمج٤مج، مجٞمٕم٤م، ص٤مًمح سمـ وأمحد، خمٚمد اخلٗم٤مف سم٠مٟمٓم٤ميمٞم٦م سمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر

 .. . . وقمٛمر، وأسم٤م سمٙمر،  رأي٧م اًمٜمٌل: قمـ أسمٞمف، قمـ ؾم٤ممل، قمـ اًمزهري، ؾمٕمد

                                 
 (.  4941ح ) (9/9( ُمًٜمد أمحد ط اًمرؾم٤مًم٦م )1)

  (.13133ح ) (12/286( اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم )2)

 . (1/332( اًمٗمّمؾ ًمٚمقصؾ اعمدرج ذم اًمٜم٘مؾ )3)

 .(12/89( اًمتٛمٝمٞمد )4)

 .(1/332( اًمٗمّمؾ ًمٚمقصؾ اعمدرج ذم اًمٜم٘مؾ )5)

 .(12/282قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل ) (6)

 (.12/91اًمتٛمٝمٞمد )( 7)

 .(12/282( قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل )8)
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 صمؿ   ((وطمدث سمف ُمـ يمت٤مسمف ظمالف هذا، احلج٤مج إٟمم طمدث هبذا ُمـ طمٗمٔمف يمذًمؽ إن  : وي٘م٤مل)): صمؿ أقمٚمف سم٘مقًمف

 .ؾمٕمد اعمّمٞميصسمـ  ويقؾمػ، ذيمر رواي٦م اإلُم٤مم أمحد

 :سمٕمٚمتلم ٧مأقمٚمورواي٦م اسمـ ضمري٩م هذه 

سمدًمٞمؾ ، قمـ اًمزهري، وًمٞمس ُمـ طمدي٨م اسمـ ضمري٩م، ؾمٕمد قمـ اًمزهريسمـ  احلدي٨م طمدي٨م زي٤مد ن  أ: إولم

 .اًمؼم قمٌدورضمحٝم٤م اسمـ ، رواي٦م طمج٤مج اعمّمٞميص

 ومٞمحتٛمؾ أٟمف ؾمٛمع ُمٜمف، اسمـ ضمري٩م سح سم٤مًمتحدي٨م قمـ اًمزهري يمم ذم رواي٦م أمحد أن  : وجي٤مب قمٜمف

 .صمؿ ؾمٛمع ُمٜمف ُم٤ٌمذة، سم٤مًمقاؾمٓم٦م

((وأرى اسمـ ضمري٩م أظمذه قمـ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م)): وىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك، أظمذه قمـ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م أّن اسمـ ضمري٩م: ايمثاكقة
(1)

. 

ومل يتٌلم زم وضمف ىمقل اسمـ ، وٓ شمٕمتؼم ُمت٤مسمٕم٦م ًمروايتف، شمرضمع رواي٦م اسمـ ضمري٩م إمم رواي٦م اسمـ قمٞمٞمٜم٦مومٌٜم٤مًء قمٚمٞمف 

 .ف ذم رواي٦م طمج٤مج اعمّمٞميصعمجٞمئ، اًمؼم ًمٙم٤من أىمرب قمٌدؾمٕمد يمم ىم٤مل اسمـ سمـ  وًمق ىم٤مل أظمذه ُمـ زي٤مد، اعم٤ٌمرك

 .وائلزمن  وزمؽر، ومـصور، ؽمعدزمن  رواية زياد -3

أظمرضمٝم٤م اًمٜم٤ًمئل
وُمـ ـمري٘مف اسمـ طمزم ذم اعمحغم-(2)

اًمؽمُمذيو - (3)
(4)

واسمـ إقمرايب ذم ُمٕمجٛمف، 
(5)

 ،

واًمٓمؼماين ذم إوؾمط
(6)

واخلٚمٞمكم ذم اإلرؿم٤مد، 
(7)

واًمٌٞمٝم٘مل 
(8)

، قمـ ُمٜمّمقر، ُيٞمكسمـ  يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ مه٤مم 

رأي٧م : ىم٤مل، قمـ أسمٞمف، اهلل قمٌد سمـ قمـ ؾم٤ممل، يمٚمٝمؿ يذيمر أٟمف ؾمٛمٕمف ُمـ اًمزهري، وؾمٗمٞم٤من، وزي٤مد، وسمٙمر اًمٙمقذم

 .وقمٛمر يٛمِمقن أُم٤مم اجلٜم٤مزة، وأسم٤م سمٙمر،  اًمٜمٌل

، وؾمٗمٞم٤من، وسمٙمر، وُمٜمّمقر، قمـ زي٤مد وهق اسمـ ؾمٕمد، ُيٞمك هذا احلدي٨م سمـ وروى مه٤مم)): وىم٤مل اًمؽمُمذي

                                 
 .(2/321( ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )1)

 (.1945ح ) (4/56) ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُمٙم٤من اعمٌم ُمـ اجلٜم٤مزة( ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل2)

 .(165-5/164اعمحغم ) (3)

 (.1118ح ) (2/321) ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اعمٌم أُم٤مم اجلٜم٤مزة( ؾمٜمـ اًمؽمُمذي4)

 (. 771ح ) (1/399( ُمٕمجؿ اسمـ إقمرايب )5)

 (.6196ح ) (6/167( اعمٕمجؿ إوؾمط )6)

 .(2/817( اإلرؿم٤مد ذم ُمٕمروم٦م قمٚممء احلدي٨م ًمٚمخٚمٞمكم )7)

 .(4/24( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )8)
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 .((قمٞمٞمٜم٦م روى قمٜمف مه٤مم سمـ وإٟمم هق ؾمٗمٞم٤من، ٞمفقمـ أسم، قمـ ؾم٤ممل، قمـ اًمزهري

 .((واًمّمقاب ُمرؾمؾ ،وهذا أيْم٤م ظمٓم٠م)): وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل

ي٨م أن ظمؼم مه٤مم هذا ظمٓم٠م وًمٙمٜم٤م ومل خيػ قمٚمٞمٜم٤م ىمقل مجٝمقر أصح٤مب احلد)): وشمٕم٘مٌف اسمـ طمزم سم٘مقًمف

((ٟمٚمتٗم٧م إمم دقمقى اخلٓم٠م ذم رواي٦م اًمث٘م٦م إٓ سمٌٞم٤من ٓ يِمؽ ومٞمف ٓ
(1)

. 

وم٢من مه٤مُم٤م ىمد رواه قمـ ه١مٓء قمـ اًمزهري ويٌٕمد . وذم هذا ٟمٔمر ٓ خيٗمك)): ٞمؿ ُمتٕم٘م٤ٌم اًمؽمُمذيوىم٤مل اسمـ اًم٘م

ؾمٕمٞمد ُمع شمثٌتف وإشم٘م٤مٟمف يرويف يمذًمؽ  سمـ أن يٙمقٟمقا يمٚمٝمؿ دًمًقه قمـ ؾمٗمٞم٤من ومل يًٛمٕمقه ُمـ اًمزهري وهذا ُيٞمك

اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ُمٍما  وىمد يم٤من؟ ومألي رء ُيٙمؿ ًمٚمٛمرؾمٚملم قمغم اًمقاصٚملم، قم٘م٦ٌم سمـ قمـ اًمزهري ويمذًمؽ ُمقؾمك

((يٕمٞمده ويٌديف، ومًٛمٕمتف ُمـ ومٞمف. اًمزهري طمدصمٜمٞمف ُمرارا: وٟمقفمر ومٞمف وم٘م٤مل، قمغم وصٚمف
(2)

. 

واحلٗم٤مظ ،  قمـ اًمٜمٌل، قمٞمٞمٜم٦م سمـ وذم هذا احلدي٨م يمالم يمثػم ٕن هذا يتٗمرد سمف ؾمٗمٞم٤من)): وىم٤مل اخلٚمٞمكم

واسمـ ضمري٩م ، إن ُمٕمٛمرا: وىمٞمؾ ًمف، ٦مطميت اسمـ قمٞمٞمٜم: اًمرسمٞمع ىم٤مل سمـ اؾمت٘مّمقا قمغم ؾمٗمٞم٤من ذم هذا طمتك أن محٞمد

ٜمداه وم٘م٤مل اًمزهري ديف ُمرارا أًم٧ًم أطمّمٞمف، يٕمٞمده، طمدصمٜمٞمف ؾمٛمٕمتف ُمـ ومٞمف: خي٤مًمٗم٤مٟمؽ ومٞمف وٓ ًي ـ ، قمـ ؾم٤ممل، وٌي قم

ـ : طمٜمٌؾ سـم قمـ اًمزهري يمذًمؽ ىم٤مل أمحد، قمـ اسـم ضمري٩م، حمٛمد سـم ورواه طمج٤مج، أسمٞمف إٟمم أضمده ُمـ طمدي٨م اسم

ٛمع اسـم ضمري٩م هذا، قمٞمٞمٜم٦م وقمٜمد ، وهذا مه٤مم أىمدم ُمـ اسـم قمٞمٞمٜم٦م جيٛمع سملم ه١مٓء قمـ اًمزهري، ُمـ اًمزهري ومل ًي

ـ طمدي٨م سمٙمر ٜمدا دًمس سمف وُم ـ رواه ُم ـ طمدي٨م مه٤مم قمٜمف سـم احلٗم٤مظ أن يمؾ ُم ٓ ُم ٓ يٕمرف إ  .((وائؾ 

 ،اخلرضمي احلسنزمن  رواية ايمعباس – 4

أظمرضمٝم٤م اًمٓمؼماين
(3)

 :احلراينظم٤مًمد سمـ  قمـ قمٛمرو، 

واسمـ قمدي
(4)

اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد قمٌدواسمـ ، 
(5)

واخلٓمٞم٥م ذم شمٚمخٞمص اعمتِم٤مسمف 
(6)

ؾمٚمٛم٦م سمـ  حمٛمد ُمـ ـمريؼ 

 :احلراين

                                 
 (.5/165اعمحغم ) (1)

 .(316 - 4/315) ( هتذي٥م اًمًٜمـ2)

  (.13134ح ) (12/286( اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين )3)

  (.1185ح ) (5/5ٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي )( اًم4)

 .(12/94( اًمتٛمٝمٞمد )5)

 . (1/517( شمٚمخٞمص اعمتِم٤مسمف ذم اًمرؾمؿ )6)
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 أنّ : قمـ أسمٞمف، قمـ ؾم٤ممل، قمـ اًمزهري، احلًـ سمـ اًمٕم٤ٌمسؾمٚمٛم٦م( قمـ سمـ  وحمٛمد، ظم٤مًمدسمـ  يمالمه٤م )قمٛمرو

 يٛمِمقن أُم٤مم اجلٜم٤مزة وقمٛمر يم٤مٟمقا، وأسم٤م سمٙمر،  اًمٜمٌل

ُمل اجلزري احلًـ سمـ وقم٤ٌمس  ((جمٝمقل)): ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ، اخِلْيَ
(1)

ٓ )): وىم٤مل أسمق قمروسم٦م احلراين، 

((رء
(2)

((أيمثره٤م ُمًت٘مٞمٛم٦ميروي قمـ اًمزهري ٟمًخ٦م )): وىم٤مل وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت، 
(3)

: ىم٤مل اسمـ قمدي 

 .((واًمٕم٤ٌمس هذا همػم ُم٤م ذيمرت ُمـ احلدي٨م مم٤م خي٤مًمٗمف اًمث٘م٤مت ومٞمف))

 .وومٞمف وٕمٌػ  

 .زمقديوم ايمزّ ُص ؿْ رواية َص  -5

أظمرضمف اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت
(4)

واسمـ اعم٘مرئ ذم ُمٕمجٛمف 
(5)

 قصٛمّمقم أظم طمدصمٜم٤ماًمقًمٞمد  سمـ سم٘مٞم٦مُمـ ـمريؼ  

وأسمق سمٙمر   اهلل رؾمقلأٟمف يم٤من يٛمٌم أُم٤مم اجلٜم٤مزة ىم٤مل يم٤من  قمٛمرسمـ اقمـ  سمٞمدي ىم٤مل صمٜم٤م اًمزهري قمـ ؾم٤مملاًمزّ 

 .وقمٛمر يٛمِمقن أُم٤مم اجلٜم٤مزة

 .((ًمف طمديث٤من هذا واطمد وأظمر قمّم٤مسمت٤من ُمـ أُمتل يدظمٚمقن اجلٜم٦م احلدي٨م): وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن

 .وهق يدًمس شمدًمٞمس اًمتًقي٦م، ـ ؿمٞمخفومل يٍمح سم٤مًمًمع إٓ ُم، اًمقًمٞمدسمـ  سم٘مٞم٦م، إومم: ومٞمف قمٚمت٤من

 سمـ أسمق سمٙمر: هق -سمٛمٝمٛمٚمتلم إومم ُمٗمتقطم٦م واًمث٤مٟمٞم٦م ُمْمٛمقُم٦م سمٞمٜمٝمم ُمٞمؿ ؾم٤ميمٜم٦م -قم ُّم ٛمْ َص : اًمث٤مٟمٞم٦م

((جمٝمقل احل٤مل)) ُمر اًمزسمٞمدي سمْمؿ اًمزاي ُمِمٝمقر سمٙمٜمٞمتف واؾمٛمف صٛمّمقمقم٤م سمـ اًمقًمٞمد
(6)

. 

 .وهذه اًمرواي٦م وٕمٞمٗم٦م

 أب محزة زمن ؾمعقب رواية -6

أظمرضمٝم٤م اسمـ طم٤ٌمن
(7)

أيب  سمـ طمدصمٜم٤م ؿمٕمٞم٥م: ىم٤مل، طمدصمٜم٤م أيب: ىم٤مل، ؾمٕمٞمد سمـ قمثمن سمـ ُمـ ـمريؼ قمٛمرو 

وإن : ىم٤مل، يم٤من يٛمٌم سملم يدي اجلٜم٤مزة قمٛمر سمـ اهلل قمٌدأن ، اهلل قمٌد سمـ قمـ ؾم٤ممل، قمـ اًمزهري، محزة

 .وقمثمن، وقمٛمر، وأسم٤م سمٙمر، يم٤من يٛمٌم سملم يدهي٤م  اهلل رؾمقل

                                 
 (.1181ت ) (6/215( اجلرح واًمتٕمديؾ )1)

 (.4161ت ) (2/383( ُمٞمزان آقمتدال )2)

 (.11148ت ) (7/276( اًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن )3)

  (.8678ت ) (6/478اًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن ) (4)

  (.783ح ) (241اعم٘مرئ )ص:  ُمٕمجؿ اسمـ (5)

 (.7995ت ) (1119( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 6)

 .(3148ح ) (321/ 7صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن ) (7)
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 .ويمذًمؽ اًمًٜم٦م: ىم٤مل اًمزهري

ُيتٛمؾ أن  . . .  اهلل رؾمقل)وإن : وم٘مقًمف، وًمٙمـ ًمٞمس ومٞمف اًمتٍميح سم٤مًمقصؾ، وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح

 .يٙمقن ُمـ ىمقل ؾم٤ممل

 .فمؼبة زمن وموؽمى، ايمتقؿي أب فمتقق زمن اهلل فمبد زمن حمؿدروايتا  -7

أظمرج اًمٓمؼماين
(1)

اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد قمٌدواسمـ  
(2)

، أيب قمتٞمؼاسمـ قمـ ، سمالل سمـ يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ ؾمٚمٞممن 

ىمد يم٤من : وىم٤مل، يم٤من يٛمٌم أُم٤مم اجلٜم٤مزة قمٛمر سمـ اهلل قمٌدأن ، قمـ ؾم٤ممل، قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب، قم٘م٦ٌم سمـ وُمقؾمك

 .وقمثمن، وقمٛمر، وأسمق سمٙمر، يٛمٌم سملم يدهي٤م،  اهلل رؾمقل

 .ًمٞمس ومٞمف اًمتٍميح سم٤مًمقصؾيمذًمؽ  ، وإؾمٜم٤مده صحٞمح

 .ؽمعقد إكصاري زمن رواية حيقى -8 

اًمتٛمٝمٞمداًمؼم ذم  قمٌدأظمرضمٝم٤م اسمـ 
(3)

، اعمدين أيب أويسسـم  سمٙمر أيب قمـ أظمٞمف، أيب أويسسـم  ُمـ ـمريؼ إؾممقمٞمؾ 

 قمٛمرسمـ  اهلل قمٌد أنّ »، قمٛمرسمـ  اهلل سمـ قمٌد قمـ ؾم٤ممل، قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب، ؾمٕمٞمدسمـ  قمـ ُيٞمك، سماللسمـ  قمـ ؾمٚمٞممن

 .شنوأسمق سمٙمر وقمٛمر وقمثم، يٛمٌم سملم يدهي٤م  اهلل رؾمقلىمد يم٤من : وىم٤مل، يم٤من يٛمٌم أُم٤مم اجلٜم٤مزة

 .ورضم٤مل إؾمٜم٤مده صم٘م٤مت

ـ  طمدي٨م ُيٞمك)): ؾمٕمٞمدسـم  وُيٞمك، قم٘م٦ٌم سـم وُمقؾمك، أيب قمتٞمؼاسـم : اًمؼم سمٕمد أن أورد رواي٦م قمٌدوىم٤مل اسـم  سم

ـ ، قمـ ؾم٤مملفم٤مهره ُمرؾمؾ قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب ذم هذا احلدي٨م ، أيب قمتٞمؼسمـ  وحمٛمد، قم٘م٦ٌمسمـ  وُمقؾمك، ؾمٕمٞمد أو قم

وأسمق   اهلل رؾمقلىم٤مل وىمد يم٤من ، يم٤من يٛمٌم أُم٤مم اجلٜم٤مزة قمٛمر سمـ اهلل قمٌد إٓ أٟمف ي٘مقل قمـ ؾم٤ممل أنّ ، اسمـ ؿمٝم٤مب

عم٤مًمؽ ذم  ليمم ىم٤م–واسمـ ؿمٝم٤مب ، سمٙمر وقمٛمر وقمثمن يٛمِمقن أُم٤مُمٝم٤م وم٤مٕهمٚم٥م اًمٔم٤مهر قمٜمدي أن ؾم٤معم٤م ي٘مقل ذًمؽ

ـ ، وىمد ُيتٛمؾ أن يٙمقن ىمقًمف -طمديثف قمـ اسـم ؿمٝم٤مب ((ُمًٜمدا ومٞمٙمقن قمٛمر)ىم٤مل( يٕمٜمل اسم
(4)

 

 .رواية هشام ايمدؽمتوائي -9 

اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد قمٌداسـم  أظمرضمٝم٤م
(5)

، قمـ اًمزهري، ىم٤مل طمدصمٜم٤م هِم٤مم اًمدؾمتقائل، راؿمدسـم  ُمـ ـمريؼ وه٥م اهلل 

                                 
 (.13136ح ) (12/286) ( اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم1)

(2 )(12/88.) 

(3 )(12/88.) 

 (.12/89اًمتٛمٝمٞمد )( 4)

 (.12/91اًمتٛمٝمٞمد )( 5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ـ ؾم٤ممل ـ ، قم ـ اسم  .وأسمق سمٙمر وقمٛمر وقمثمن  اهلل رؾمقلُمِمك أُم٤مُمٝم٤م : وي٘مقل، أٟمف يم٤من يٛمٌم أُم٤مم اجلٜم٤مزة، قمٛمرقم

((حمٚمف اًمّمدق)): ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ، راؿمد أسمق زرقم٦م اعم١مذنسمـ  ووه٥م اهلل
(1)

همٛمزه ؾمٕمٞمد اسمـ أيب ُمريؿو، 
(2)

 ،

((راؿمد سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٜم٤ًمئل يرى وه٥م اهلل سمـ مل يٙمـ أمحد ))يقٟمس سمـ وىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد
(3)

ذيمره اسمـ طم٤ٌمن و. 

((خيٓمئ)) ، وىم٤مل:ذم اًمث٘م٤مت
(4)

. 

 .وهق ُمـ اعمٙمثريـ، وىمد شمٗمرد سمف قمـ هِم٤مم اًمدؾمتقائل

، ؾمٕمٞمد سمـ وم٤ٌمن سمروايتف أن رواي٦م ُيٞمك، قمـ اًمزهري، وىمد رواه هِم٤مم اًمدؾمتقائل)): اًمؼم قمٌدوىم٤مل اسمـ 

قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب يمٚمٝم٤م ُمًٜمدة ُمتّمٚم٦م قمـ  -هلذا احلدي٨م–ؾمٕمد  سمـ وزي٤مد أيب قمتٞمؼ سمـ وحمٛمد، قم٘م٦ٌم سمـ وُمقؾمك

((وأيب سمٙمر وقمٛمر وقمثمن إن ؿم٤مء اهلل  ؾم٤ممل قمـ اًمٜمٌل
(5)

. 

 .طمايمدزمن  رواية فمؼقل -11

أظمرضمف أمحد
(6)

واًمٓمح٤موي 
(7)

 ؾمٕمد سمـ قمـ اًمٚمٞم٨م 

واًمٓمح٤موي
(8)

اًمٗمّمؾ ًمٚمقصؾواخلٓمٞم٥م ذم  
(9)

 ،أيقب اعمٍمي سمـ ُيٞمكُمـ ـمريؼ  

 سمـ اهلل قمٌد سمـ أن ؾم٤ممل، قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب، ظم٤مًمد سمـ قم٘مٞمؾ أيقب( قمـسمـ  وُيٞمك، ؾمٕمدسمـ  يمالمه٤م )اًمٚمٞم٨م

وأسمق ، يم٤من يٛمٌم سملم يدهي٤م   اهلل رؾمقل وأنّ ، يم٤من يٛمٌم سملم يدي اجلٜم٤مزة قمٛمر سمـ اهلل قمٌد أظمؼمه أنّ ، قمٛمر

 .وقمثمن ، سمٙمر وقمٛمر

إٟمم هق يمم ، أصؾ طمدي٨م ؾم٤ممل اًمذي رويٜم٤مه ذم أول هذا اًم٤ٌمب أنّ )): وىم٤مل اًمٓمح٤موي، ًمقصؾومل يٍمح سم٤م

                                 
 .(9/27( اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )1)

 (.6916ت ) (2/727ٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء )( اعم2)

 (.834ت ) (6/235( ًم٤ًمن اعمٞمزان )3)

 (.16151ت ) (9/228( اًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن )4)

 (.12/91اًمتٛمٝمٞمد )( 5)

 (.6253ح ) (11/369( ُمًٜمد أمحد )6)

 (.2745ح ) (1/481( ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر )7)

 .(1/336( اًمٗمّمؾ ًمٚمقصؾ اعمدرج ذم اًمٜم٘مؾ )8)

(9) (1/335 - 336) . 
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ٓ يمم رواه اسمـ . قمـ ؾم٤ممل ُمقىمقوم٤م، قمـ اًمزهري، ويقٟمسأو يمم رواه قم٘مٞمؾ ، قمـ اًمزهري ُمقىمقوم٤م ،رواه ُم٤مًمؽ

((قمـ اًمزهري قمـ ؾم٤ممل قمـ أسمٞمف ُمرومققم٤م، قمٞمٞمٜم٦م
(1)

 .ُمرؾمال قمـ ؾم٤ممل ومجٕمٚمف، 

وىمد روي ُمـ وضمف آظمر قمٜمف ُمٍمطم٤م سمقصٚمف أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجٛملم اًمٙمٌػم وإوؾمط 
(2)

ُمـ ـمريؼ  

وأسم٤م سمٙمر وقمٛمر   رأي٧م اًمٜمٌل: قمـ أسمٞمف ىم٤مل، قمـ ؾم٤ممل، قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب، ويقٟمس، قمـ قم٘مٞمؾ، اسمـ هلٞمٕم٦م

 يٛمِمقن أُم٤مم اجلٜم٤مزة

 .((مل يّمؾ هذا احلدي٨م قمـ يقٟمس إٓ اسمـ هلٞمٕم٦م)) :وىم٤مل اًمٓمؼماين

، سم٤مًمقصؾ وم٘مد شمٗمرد هب٤م اسمـ هلٞمٕم٦م رواي٦م اعمٍمطم٦ماًموأُم٤م ، أيقب اعمٍميسمـ  واًمراضمح قمٜمف رواي٦م اًمٚمٞم٨م وُيٞمك

 .وهق ممـ ٓ يتحٛمؾ شمٗمرده

َواية املرسلة عن الّزْهري: ثانًيا  .الرِّ
 .رواية مايمك -1

أظمرضمٝم٤م ذم اعمقـم٠م
(3)

. يم٤مٟمقا يٛمِمقن أُم٤مم اجلٜم٤مزة، وأسم٤م سمٙمر وقمٛمر  اهلل رؾمقلأن : قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب 

 .قمٛمر سمـ اهلل قمٌدؿ ضمرا وواخلٚمٗم٤مء هٚم  

اًمٓمح٤موي ذم ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر وُمـ ـمري٘مف أظمرضمف 
(4)

واخلٓمٞم٥م ذم اًمٗمّمؾ ًمٚمقصؾ، 
(5)

اًمؼم  قمٌدواسمـ ، 

ذم اًمتٛمٝمٞمد
(6)

. 

هٙمذا هذا احلدي٨م ذم اعمقـم٠م ُمرؾمؾ قمٜمد )): اًمؼم قمٌد٤مل اسمـ ىم، وىمد روي قمـ ُم٤مًمؽ ُمقصقٓ وٓ يّمح

قمقف سمـ  اهلل قمٌدو، ص٤مًمح اًمقطم٤مفملسمـ  ُيٞمك: وىمد وصٚمف قمـ ُم٤مًمؽ ىمقم ُمٜمٝمؿ، اًمرواة قمـ ُم٤مًمؽ ًمٚمٛمقـم٠م

((ؾم٤ممل اًم٘مزازسمـ  وطم٤مشمؿ، اخلراز
(7)

((اًمّمحٞمح ومٞمف قمـ ُم٤مًمؽ اإلرؾم٤مل)): صمؿ أورد رواي٤مهتؿ وىم٤مل. 
(8)

. 

                                 
 .(1/484( ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر )1)

 (.6363ح ) (6/263اعمٕمجؿ إوؾمط ) (13135ح ) (12/286( اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين )2)

 (. 763ح ) (2/315ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ ) (3)

 (.2748ح ) (1/481ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر ) (4)

 .(1/337( اًمٗمّمؾ ًمٚمقصؾ اعمدرج ذم اًمٜم٘مؾ )5)

 (.12/83اًمتٛمٝمٞمد )( 6)

 (.12/83د )اًمتٛمٝمٞم( 7)

 (.12/85اًمتٛمٝمٞمد )( 8)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .رواية معؿر -2

اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ قمٌد٤م أظمرضمٝم
(1)

: 

واخلٓمٞم٥م ذم اًمٗمّمؾ ًمٚمقصؾ
(2)

 :أيب قمروسم٦مسمـ  ُمـ ـمريؼ ؾمٕمٞمد 

وأسمق سمٙمر وقمٛمر   اهلل رؾمقليم٤من : ىم٤مل، قمـ اًمزهري، قمـ ُمٕمٛمر واسمـ ايب قمروسم٦م(، اًمرزاق قمٌديمالمه٤م )

 .لم يدي اجلٜم٤مزةأظمؼمين ؾم٤ممل أن أسم٤مه يم٤من يٛمٌم سم: وأظمؼمين اًمزهري ىم٤مل: ىم٤مل ُمٕمٛمر، يٛمِمقن سملم يدي اجلٜم٤مزة

اًمؽمُمذياًمرزاق أظمرضمٝم٤م  قمٌدوُمـ ـمريؼ 
(3)

واخلٓمٞم٥م ذم اًمٗمّمؾ ًمٚمقصؾ، 
(4)

. 

ُمِمك   أن اًمٜمٌل قمٛمرقمـ اسمـ ، قمـ ؾم٤ممل، قمـ اًمزهري، اًمٞممن اًمٕمجكم ومرواه قمـ ُمٕمٛمرسمـ  وظم٤مًمٗمٝمم ُيٞمك

داًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞم قمٌدأظمرضمف اسمـ . وأسمق سمٙمر وقمٛمر، أُم٤مم اجلٜم٤مزة
(5)

قمـ ، قممر اعمقصكمسمـ  ُمـ ـمريؼ حمٛمد 

يَم٤مَن يَمثػَِم احْلَِدي٨ِم يمثػم اًمٖمٚمط ٓ ُيت٩م سمف إذا )): ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد، اًمٞممن اًمٕمجكمسمـ  وُيل. اًمٞممن سمفسمـ  ُيٞمك

((ظمقًمػ
(6)

 .وىمد ظمقًمػ ذم إؾمٜم٤مده، 

، وآٟم٘مٓم٤مع، وروي ُمٜم٘مٓمٕم٤م، ُمٜمٝمم ُمقصقٓ، وم٘مد روي قمـ يمؾ واطمد ويقٟمس، وأُم٤م ُمٕمٛمر )): وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل

((قمٜمٝمم أيمثر
(7)

. 

ـ ، قمـ اًمزهري، وهمػم واطمد، ؾمٕمد سـم وزي٤مد، رواه اسـم ضمري٩م، هٙمذا قمٛمرطمدي٨م اسـم )): ل اًمؽمُمذيوىم٤م قم

ـ ، وُم٤مًمؽ، ديزي سـم ويقٟمس، وروى ُمٕمٛمر، ٟمحق طمدي٨م اسـم قمٞمٞمٜم٦م، قمـ أسمٞمف، ؾم٤ممل وهمػم واطمد ُمـ احلٗم٤مظ قم

 .((وأهؾ احلدي٨م يمٚمٝمؿ يرون أن احلدي٨م اعمرؾمؾ ذم ذًمؽ أصح. . . . يم٤من يٛمٌم أُم٤مم اجلٜم٤مزة  أن اًمٜمٌل، اًمزهري

 .إفمعم زمن فمبد رواية يوكس -3

أصم٤مر أظمرضمف اًمٓمح٤موي ذم ذح ُمٕم٤مين
(8)

 :ُمـ ـمريؼ اسمـ وه٥م 

                                 
 (.6259ح ) (3/444ّمٜمػ )اعم( 1)

(2) (1/337) . 

 (.1119ح ) (2/321) ذم اًمًٜمـ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اعمٌم أُم٤مم اجلٜم٤مزة (3)

 .(1/336( اًمٗمّمؾ ًمٚمقصؾ اعمدرج ذم اًمٜم٘مؾ )4)

 (.12/87اًمتٛمٝمٞمد )( 5)

 .(6/363( اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى )6)

  .(5/271ًٜمـ وأصم٤مر )ُمٕمروم٦م اًم( 7)

  (.2743ح ) (1/479ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر ) (8)
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واخلٓمٞم٥م ذم اًمٗمّمؾ ًمٚمقصؾ
(1)

 ،ؾمٕمٞمد احلٌٓملسمـ  ُمـ ـمريؼ ؿمٌٞم٥م 

واًمدارىمٓمٜمل ذم اًمٕمٚمؾ
(2)

 :ُمؼمور سمـ اًم٘م٤مؾمؿُمٕمٚم٘م٤م قمـ  

أن ، قمـ ؾم٤ممل، قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب، يقٟمسُمؼمور( قمـ يقٟمس سمـ  واًم٘م٤مؾمؿ، وؿمٌٞم٥م، صمالصمتٝمؿ )اسمـ وه٥م

 سمـ ٛمريٗمٕمؾ ذًمؽ وأسمق سمٙمر وقم  اهلل رؾمقلويم٤من : ىم٤مل، يم٤من يٛمٌم أُم٤مم اجلٜم٤مزة  قمٛمر سمـ اهلل قمٌد

 .((ومْمٌط قمـ يقٟمس)): وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل. قمٗم٤من  سمـ اخلٓم٤مب وقمثمن

، يٗمٕمؾ ذًمؽ  اهلل رؾمقلويم٤من ، أٟمف يم٤من يٛمٌم أُم٤مم اجلٜم٤مزةقمـ ؾم٤ممل : وؾم٤مق اًمدارىمٓمٜمل ًمٗمظ اسمـ وه٥م

 .((وم٤مطمتٛمؾ ذًمؽ أن يٙمقن ُمـ يمالم اًمزهري)): وىم٤مل. ((وقمثمن، وقمٛمر، وأسمق سمٙمر

وىمد ُمِمك ، أٟمف يم٤من يٛمٌم: قمـ أسمٞمف، قمـ ؾم٤ممل: اًمزهري ىمقل ُمـ ىم٤مل واًمّمحٞمح قمـ)): وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل

وم٢من هذا اًم٘مقل وهؿ ُمـ ، قمٛمرواًمزهري وإن يم٤من ًم٘مل اسمـ )): وىم٤مل أيْم٤م. ((وقمٛمر، وأسمق سمٙمر،  اهلل رؾمقل

((وهق اًمّمقاب، قمٛمرأٟمف رأى اسمـ : قمـ ؾم٤ممل، ٕن احلٗم٤مظ رووه قمـ اًمزهري: راويف
(3)

. 

 .وقمـ يقٟمس رواي٦م أظمرى ؾمت٠ميت ذم احلدي٨م أيت 

 .أوموال ايمـؼاد دم ايمؼمصمقح زمكم ايموصل واإلرؽمال

 .اظمتٚمػ أىمقال اًمٜم٘م٤مد ذم اًمؽمضمٞمح سملم اًمقصؾ واإلرؾم٤مل 

 .واخلٓمٞم٥م اإلرؾم٤مل، واًمٓمح٤موي، واًمٜم٤ًمئل، واًمؽمُمذي، اًمٌخ٤مرياإلُم٤مم أمحد وومرضمح 

، إٟمم هق قمـ اًمزهري ُمرؾمؾ . . . .  اهلل رؾمقل وإنّ : ىم٤مل أيب هذا احلدي٨م)): دأمحسمـ  اهلل قمٌدىم٤مل 

((وطمدي٨م اسمـ قمٞمٞمٜم٦م يم٠مٟمف وهؿ، قمٛمروطمدي٨م ؾم٤ممل ومٕمؾ اسمـ 
(4)

. 

((وأسم٤م سمٙمر وقمٛمر يم٤مٟمقا يٛمِمقن أُم٤م اجلٜم٤مزة  اًمّمحٞمح قمـ اًمزهري أن اًمٜمٌل)): ىم٤مل اًمٌخ٤مري
(5)

. 

أن ، وهمػم واطمد ُمـ احلٗم٤مظ قمـ اًمزهري، وُم٤مًمؽ، يزيد سمـ ويقٟمس، وروى ُمٕمٛمر)): وىم٤مل اًمؽمُمذي

                                 
 .(1/335( اًمٗمّمؾ ًمٚمقصؾ اعمدرج ذم اًمٜم٘مؾ )1)

  .(12/284قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل ) (2)

 .(12/286( قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل )3)

 (.13133ح ) (12/286( اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين )4)

 (.247رىمؿ ) (144( اًمٕمٚمؾ اًمٙمٌػم ًمٚمؽمُمذي )ص: 5)
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صمؿ ٟم٘مؾ  ((وأهؾ احلدي٨م يمٚمٝمؿ يرون أن احلدي٨م اعمرؾمؾ ذم ذًمؽ أصح، يم٤من يٛمٌم أُم٤مم اجلٜم٤مزة  اًمٜمٌل

((سمـ قمٞمٞمٜم٦مطمدي٨م اًمزهري ذم هذا ُمرؾمؾ أصح ُمـ طمدي٨م ا)): ىمقًمف اعم٤ٌمركسم٢مؾمٜم٤مده قمـ اسمـ 
(1)

. 

((واًمّمقاب ُمرؾمؾ، هذا ظمٓم٠م)): سمٕمد ُم٤م أورده ُمقصقٓ: وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل
(2)

. 

ومرواه ُم٤مًمؽ قمـ . ظم٤مًمػ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ذم إؾمٜم٤مد هذا احلدي٨م يمؾ أصح٤مب اًمزهري همػمه)): وىم٤مل اًمٓمح٤موي

قمـ ، قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب، ويقٟمسرواه قم٘مٞمؾ  صمؿّ  ،وم٘مٓمٕمف، يٛمٌم أُم٤مم اجلٜم٤مزة  اهلل رؾمقليم٤من : ىم٤مل، اًمزهري

وإن ، هذا ُمٕمٜم٤مه يٛمِمقن أُم٤مم اجلٜم٤مزة وأسمق سمٙمر وقمٛمر وقمثمن   اهلل رؾمقليم٤من : ىم٤مل، ؾم٤ممل

، يٛمٌم أُم٤مم اجلٜم٤مزة  قمٛمر سمـ اهلل قمٌديم٤من : إٟمم هق قمـ ؾم٤ممل ىم٤مل، ٕن أصؾ طمديثف، يٙمـ ًمٗمٔمف يمذًمؽ مل

إٟمم ، ومّم٤مر هذا اًمٙمالم يمٚمف ذم هذا احلدي٨م. وأسمق سمٙمر وقمٛمر وقمثمن   اهلل رؾمقلويمذًمؽ يم٤من 

((ومّم٤مر طمديث٤م ُمٜم٘مٓمٕم٤م،  قمٛمرٓ ُمـ اسمـ ، هق ُمـ ؾم٤ممل
(3)

. 

وىمد ُمِمك ، ف يم٤من يٛمٌمأٟمّ : قمـ أسمٞمف، قمـ ؾم٤ممل: واًمّمحٞمح قمـ اًمزهري ىمقل ُمـ ىم٤مل)): وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل

((وقمٛمر، ٙمروأسمق سم،  اهلل رؾمقل
(4)

. 

وذًمؽ أن  ، وأيب سمٙمر وقمٛمر وقمثمن  وإٟم م أدرج ومٞمف ذيمر اًمٜمٌل ،واحلدي٨م ًمٞمس سمٛمًٜمد)): وىم٤مل اخلٓمٞم٥م

  اهلل رؾمقلؿ ي٘مقل اًمزهري وىمد ُمِمك يم٤من يٛمٌم أُم٤مم اجلٜم٤مزة صمّ  قمٛمراسمـ  أنّ : اًمزهري يم٤من يرويف قمـ ؾم٤ممل

((ُمٝم٤موأسمق سمٙمر وقمٛمر وقمثمن أُم٤م
(5)

. 

 .ورضمح سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمقصؾ سمٜم٤مء قمغم أٟمف زي٤مدة صم٘م٦م

ذيمره اسمـ طمجر ذم اًمتٚمخٞمص ،واسمـ اعمٜمذر، ُمٜمٝمؿ اسمـ طمزم يمم ؾمٌؼ قمٜمف ذم رواي٦م مه٤مم
(6)

. 

، يزيد وم٘مٞمؾ قمـ يمؾ واطمد ُمٜمٝمم قمـ اًمزهري ُمقصقٓسمـ  ويقٟمس، اظمتٚمػ ومٞمف قمغم قم٘مٞمؾ)): ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل

                                 
 (.1119ح ) (2/321ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )( 1)

 (.1945ح ) (4/56ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل ) (2)

 (.2748ح ) (1/481( ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر )3)

 .(12/286قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل )( 4)

 .(1/331اًمٗمّمؾ ًمٚمقصؾ اعمدرج ذم اًمٜم٘مؾ ) (5)

 .(3/1179( اًمتٚمخٞمص احلٌػم )6)
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((طمج٦م صم٘م٦م ، قمٞمٞمٜم٦مسمـ  ؾمٗمٞم٤من: وُمـ وصٚمف واؾمت٘مر قمغم وصٚمف ومل خيتٚمػ قمٚمٞمف ومٞمف وهق، وىمٞمؾ ُمرؾمال
(1)

. 

 سمـ وائؾ وزي٤مد سمـ وىمد روي هذا احلدي٨م ُمرؾمال ووصٚمف ؾمٗمٞم٤من وشم٤مسمٕمف ُمٜمّمقر وسمٙمر)): وىم٤مل أيْم٤م

، ٜمفظم٤مًمد ذم سمٕمض اًمرواي٤مت قم سمـ ويمذًمؽ روي قمـ قم٘مٞمؾ، ويمٚمٝمؿ صم٘م٤مت، ؾمٕمد ُمـ رواي٦م هِم٤مم قمٜمٝمؿ

ص٤مًمح وهمػمهؿ قمـ اًمزهري  سمـ وزُمٕم٦م، أيب محزة ذم إطمدى اًمروايتلم قمٜمف واسمـ أظمل اًمزهري سمـ وؿمٕمٞم٥م

(( قمـ ؾم٤ممل قمـ أسمٞمف قمـ اًمٜمٌل
(2)

. 

ٞمٝم٘مل شمرضمٞمح اعمقصقل عم٤موا، وهق صم٘م٦م طم٤مومظ إُم٤مم، ًمذي وصٚمف ؾمٗمٞم٤منا)): وىم٤مل اًمٜمقوي (ذيمرٟم٤مه ظمتٞم٤مر اًٌم
(3)

. 

قمـ ه١مٓء قمـ اًمزهري ويٌٕمد أن يٙمقٟمقا يمٚمٝمؿ دًمًقه قمـ ؾمٗمٞم٤من  إن مه٤مُم٤م ىمد رواه)): وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

 سمـ ؾمٕمٞمد ُمع شمثٌتف وإشم٘م٤مٟمف يرويف يمذًمؽ قمـ اًمزهري ويمذًمؽ ُمقؾمك سمـ يًٛمٕمقه ُمـ اًمزهري وهذا ُيٞمك ومل

: وٟمقفمر ومٞمف وم٘م٤مل، وىمد يم٤من اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ُمٍما قمغم وصٚمف؟ ومألي رء ُيٙمؿ ًمٚمٛمرؾمٚملم قمغم اًمقاصٚملم، قم٘م٦ٌم

((يٕمٞمده ويٌديف، ومًٛمٕمتف ُمـ ومٞمف. رااًمزهري طمدصمٜمٞمف ُمرا
(4)

. 

: ومتٌلم ُمـ هذا اًمتخري٩م أٟمف اشمٗمؼ قمغم رواي٦م احلدي٨م ُمًٜمدا ُمرومققم٤م مج٤مقم٦م ُمـ اًمث٘م٤مت هؿ)): وىم٤مل إًم٤ٌمين

ظم٤مًمد  سمـ وائؾ واسمـ أظمك اًمزهرى وقم٘مٞمؾ سمـ وسمٙمر، ؾمٕمد سمـ وزي٤مد، اعمٕمتٛمر سمـ وُمٜمّمقر، قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من

، وؾم٤مئر اًمٕمنمة ُمٜمٝمؿ ُمـ مل يٍمح سم٤مًمرومع يمٞمقٟمس، إؾم٤مٟمٞمد سمذًمؽ إًمٞمٝمؿه١مٓء يمٚمٝمؿ سطمقا سم٤مًمرومع وصح٧م 

ورضمٕمٜم٤م إمم اًمًت٦م إوًملم يم٤من ومٞمٝمؿ ُم٤م يدومع ىمقل أى ، ذا شمريمٜم٤م ه١مٓء٢موم، وُمٜمٝمؿ ُمـ مل يث٧ٌم اًمًٜمد سمذًمؽ إًمٞمف

وإُم٤مُمٝمؿ رم  ٓ ؾمٞمم، ىم٤مئؾ رم شمقهٞمؿ رواي٦م ؾمٗمٞم٤من اعمًٜمدة اعمرومققم٦م ٕن اشمٗم٤مىمٝمؿ قمغم ذًمؽ ظمٓم٠م مم٤م ٓ يٙم٤مد ي٘مع

اؾمت٘مر : وم٘م٤مل،. . . طمٞمٜمم روضمع رم ذًمؽ، اسمـ قمٞمٞمٜم٦م يم٤من يرويف رواي٦م اًمٕم٤مرف اعمتث٧ٌم ومٞمم يروى لذًمؽ أقمٜم

((قمـ ؾم٤ممل قمـ أسمٞمف، ؾمٛمٕمتف ُمـ ومٞمف يٕمٞمده ويٌديف، اًمزهرى طمدصمٜمٞمف
(5)

. 

، ـ قمٞمٞمٜم٦مٕن رواي٤مت اًمقصؾ مل شمًٚمؿ ُمٜمٝم٤م إٓ رواي٦م اسم، طمج٦م ُمـ رضمح اإلرؾم٤مل أىمقى واًمذي ئمٝمر أن  

                                 
 (.4/24اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )( 1)

 .(2/418تٍم ظمالومٞم٤مت اًمٌٞمٝم٘مل )خم( 2)

 .(2/999( ظمالص٦م إطمٙم٤مم )3)

 .(316 - 4/315) ( هتذي٥م اًمًٜمـ4)

 (.739ح ) (3/186إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ) (5)
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رواي٦م اسمـ ضمري٩م أقمؾ سم٠مٟمف  ((قمٞمٞمٜم٦مسمـ  ومل خيتٚمػ قمٚمٞمف ومٞمف وهق ؾمٗمٞم٤من، ُمـ وصٚمف واؾمت٘مر وصٚمف)): ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل

سمـ  وُمٜمّمقر وسمٙمر، ؾمٕمدسمـ  ورواي٦م زي٤مد، ؾمٕمد ومل يًٛمع ُمـ اًمزهريسمـ  أو ُمـ زي٤مد، أظمذه ُمـ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م

وصٛمّمقم اًمزسمٞمدي وٕمػ ، اخليُمل احلًـسمـ  اًمٕم٤ٌمسروايتل وذم ، وظمٓم ٠َمه اًمٜم٤ًمئل، وائؾ شمٗمرد هب٤م مه٤مم

وقم٘مٞمؾ ، ؾمٕمٞمد إٟمّم٤مريسمـ  وُيٞمك، قم٘م٦ٌمسمـ  ُمقؾمكو، أيب قمتٞمؼسمـ  وحمٛمد، وأُم٤م رواي٦م ؿمٕمٞم٥م، جلٝم٤مًم٦م طم٤مهلم

 .راؿمد وهق خيٓمئسمـ  وه٥م اهللوأُم٤م رواي٦م هِم٤مم اًمدؾمتقائل وم٘مد شمٗمرد هب٤م ، ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م اًمتٍميح سم٤مًمقصؾ

، وىمد صم٧ٌم قمـ مجع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أهنؿ يٛمِمقن أُم٤مم اجلٜم٤مزة، أٟمف ُمرؾمؾ ُمٕمتْمد سمٗمٕمؾ اًمّمح٤مسم٦م وايمراصمح

م اًمٜم٤مس أُم٤مم اجلٜم٤مزةسمـ  قمٛمرويم٤من   .اخلٓم٤مب يَ٘مدِّ

وم٠مظمرج ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م
(1)

وقمٜمف اًمِم٤مومٕمل ذم اعمًٜمد– 
(2)

وم٦مواًمٌٞمٝم٘مل ذم اعمٕمر، 
(3)

قمـ ، اعمٜمٙمدر سمـ قمـ حمٛمد -

ذم ضمٜم٤مزة زيٜم٥م ، اخلٓم٤مب ي٘مدم اًمٜم٤مس أُم٤مم اجلٜم٤مزة سمـ قمٛمرأٟمف أظمؼمه أٟمف رأى )): اهلدير سمـ اهلل قمٌد سمـ رسمٞمٕم٦م

 .((سمٜم٧م ضمحش

 :ووٌٓم٧م يمٚمٛم٦م )ي٘مدم( ُمـ وضمٝملم

 .أي يت٘مدم، _سمٗمتح أوًمف وؾمٙمقن اًم٘م٤مف ووؿ اًمدال -يْ٘مُدمُ : إول

ُمـ اًمت٘مديؿ -سمْمؿ أوًمف وومتح اًم٘م٤مف ويمن اًمدال اعمِمددة-، مُ دِّ ٘مَ يُ : ايمثاكقة
(4)

. 

ُم٤م ي١ميده وم٠مظمرضمف ذم إوؾمطروى اسمـ اعمٜمذر ٕن : ىمربواًمْمٌط اًمث٤مين هق إ
(5)

قمـ ، اًمرزاق قمٌد قمـ 

 سمـ قمٛمررأي٧م : اهلدير ىم٤مل سمـ اهلل قمٌد سمـ أظمؼمين ؿمٞمخ ًمٜم٤م ي٘م٤مل ًمف رسمٞمٕم٦م: ىم٤مل، اعمٜمٙمدر سمـ قمـ حمٛمد، اًمثقري

 .ييب اًمٜم٤مس ي٘مدُمٝمؿ أُم٤مم ضمٜم٤مزة زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش اخلٓم٤مب

 .واإلؾمٜم٤مد صحٞمح

قمٛمػم سمـ  وقمٌٞمد، وأيب أؾمٞمد، وأيب ىمت٤مدة، واسمـ اًمزسمػم، قمكمسمـ  واحلًـ، وأيب هريرة، قمٛمروصم٧ٌم قمـ اسمـ 

أهنؿ يم٤مٟمقا يٛمِمقن أُم٤مم اجلٜم٤مزة
(6)

. 

                                 
 (.764ح ) (2/316قـم٠م )اعم (1)

 (.578ح ) (2/87( ُمًٜمد اًمِم٤مومٕمل )2)

 (.7511ح ) (5/271( ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر )3)

 .(2/79( ذح اًمزرىم٤مين قمغم اعمقـم٠م )4)

 (.3137)ح  (5/382( إوؾمط )5)

 . (41-39ؾمٌؼ طمديثٝمؿ سم٤مٕرىم٤مم )( 6)
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واعمرؾمؾ إذا اقمتْمد سم٘مقل اًمّمح٤ميب ص٤مر )): ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، وهبذه أصم٤مر يٙمقن احلدي٨م طمج٦م

((طمج٦م سم٤مٓشمٗم٤مق
(1)

. 

(ماصمه ازمن رواه، كحوه أكس وفمن): ومويمه -42
(2)

. 

أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف
(3)

واًمؽمُمذي -يمم قمزاه اعمّمٜمػ– 
(4)

وأسمق يٕمغم، 
(5)

واًمٓمح٤موي ذم ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر، 
(6)

 

،  أن اًمٜمٌل، قمـ أٟمس، قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب، يزيد سمـ طمدصمٜم٤م يقٟمس: ىم٤مل، سمٙمر اًمؼمؾم٤مينسمـ  حمٛمد ُمـ ـمريؼ

 .يم٤مٟمقا يٛمِمقن أُم٤مم اجلٜم٤مزة، وقمثمن، وقمٛمر، سمٙمر وأسم٤م

وإٟمم ، سمٙمر سمـ هذا طمدي٨م ظمٓم٠م أظمٓم٠م ومٞمف حمٛمد: وم٘م٤مل، ٛمدا قمـ هذا احلدي٨مؾم٠مًم٧م حم)): وىم٤مل اًمؽمُمذي

ىم٤مل ، يم٤مٟمقا يٛمِمقن أُم٤مم اجلٜم٤مزة، وقمٛمر، وأسم٤م سمٙمر،  قمـ اًمزهري أن اًمٜمٌل، يروى هذا احلدي٨م قمـ يقٟمس

 .((هذا أصح: ىم٤مل حمٛمد، أن أسم٤مه يم٤من يٛمٌم أُم٤مم اجلٜم٤مزة: وأظمؼمين ؾم٤ممل: اًمزهري

وىمد شم٤مسمٕمف قمغم  سمٙمر اًمؼمؾم٤مين صم٘م٦م ممـ إذا اٟمٗمرد سمٌمء ىمٌؾ ُمٜمف يمٞمػ سمـ حمٛمد)): ٞم٤متوىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل ذم اخلالوم

((راؿمد سمـ ُمي وأسمق زرقم٦م وه٦ٌم اهلل سمـ ذًمؽ سمٙمر
(7)

. 

صدوق )) اًمٌٍمي قمثمن أسمق -ُمٝمٛمٚم٦م صمؿ اًمراء وؾمٙمقن اعمقطمدة سمْمؿ- اًمؼمؾم٤مين قمثمن سمـ سمٙمر سمـ وحمٛمد

((ىمد خيٓمكء
(8)

 .أظمرج ًمف أصح٤مب اًمٙمت٥م اًمًت٦م 

 .-يمم ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل–ُمي  سمـ وسمٙمر، راؿمد سمـ وىمد شمقسمع قمٚمٞمف شم٤مسمٕمف وه٥م اهلل

 .راؾمد زمن * رواية أب زرفمة وهب اهلل

أظمرضمٝم٤م اًمٓمح٤موي ذم ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر
(9)

اًمؼم قمٌدواسمـ ، 
(10)

، يزيد سمـ يقٟمسأٟم٤م : ىم٤مل، زرقم٦م أيبُمـ ـمريؼ  

                                 
 .(6/448سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م ذم شم٠مؾمٞمس سمدقمٝمؿ اًمٙمالُمٞم٦م )، (1/214يمت٤مب احل٩م ) -( ذح اًمٕمٛمدة ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م 1)

 (.3/398اعمٖمٜمل )( 2)

  (.1483ح ) (2/458) ذم اًمًٜمـ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اعمٌم أُم٤مم اجلٜم٤مزة (3)

 (.  1111ح ) (2/322) سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اعمٌم أُم٤مم اجلٜم٤مزة ت٤مب اجلٜم٤مئزذم اًمًٜمـ، يم( 4)

  (.3618ح ) (6/291) ُمًٜمد أيب يٕمغم (5)

 (.  2756ح ) (1/482( ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر )6)

 . (3/284ـمرح اًمتثري٥م ذم ذح اًمت٘مري٥م )ٟم٘مؾ قمٜمف اًمٕمراىمل ذم  (7)

  (. 5761ت ) (829شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص:  (8)

 (.2755ح ) (1/481أصم٤مر )( ذح ُمٕم٤مين 9)

  .(12/92اًمتٛمٝمٞمد )( 11)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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يم٤مٟمقا يٛمِمقن ، وأسم٤م سمٙمر وقمٛمر ،  اهلل رؾمقل أن  :   ُم٤مًمؽ سمـ قمـ أٟمس، قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب

 .أُم٤مم اجلٜم٤مزة وظمٚمٗمٝم٤م

وهذا ظمٓم٠م ، سمٙمر اًمؼمؾم٤مين قمـ يقٟمس قمـ اًمزهري قمـ أٟمس سمـ ويمذًمؽ رواه حمٛمد)): اًمؼم قمٌدوىم٤مل اسمـ 

: وأُم٤م ىمقًمف. . . . احلدي٨م قمـ اًمزهري قمـ ؾم٤ممل ُمرؾمالوإٟمم رواي٦م يقٟمس هلذا ، ٓ أدري ممـ ضم٤مء، ومٞمف ؿمؽ   ٓ

 .((وهل ًمٗمٔم٦م ُمٜمٙمرة ومٞمف ٓ ي٘مقهل٤م أطمد ُمـ رواشمف، ومال يّمح ذم هذا احلدي٨م وظمٚمٗمٝم٤م

 .وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن خيٓمئ، ومل يروف اًمٜم٤ًمئل، أيب ُمريؿ سمـ همٛمزه ؾمٕمٞمد، راؿمد أسمق زرقم٦م اعم١مذن سمـ ووه٥م اهلل

 .مضربن  بكر رواية *
 ذم إوؾمطأظمرضمٝم٤م اًمٓمؼماين

(1)
واسمـ اعمٔمٗمر ذم ضمزء طمديثف، 

(2)
واخلٓمٞم٥م ذم اعمتٗمؼ واعمٗمؽمق 

(3)
قمـ  

رأي٧م : قمـ أٟمس ىم٤مل، قمـ اًمزهري، يزيد سمـ قمـ يقٟمس، ُمي سمـ ٟم٤م سمٙمر: ؾمٗمٞم٤من احليُمل ىم٤مل سمـ حمٛمد

 وقمٛمر يٛمِمقن أُم٤مم اجلٜم٤مزة، وأسم٤م سمٙمر،  اًمٜمٌل

 .٤منؾمٗمٞم سمـ ُمي إٓ حمٛمد سمـ مل يرو هذا احلدي٨م قمـ سمٙمر

: شمًٜمٞمؿ( وقمٜمد اخلٓمٞم٥مسمـ  )حمٛمد: وقمٜمد اسمـ اعمٔمٗمر، ؾمٗمٞم٤من احليُمل(سمـ  هٙمذا ضم٤مء قمـ اًمٓمؼماين )حمٛمد

 .(هؾ ُمٍمأحمٛمد اًم٘مرر وىمٞمؾ اًمث٘مٗمل ُمـ  سمـ ؾمٗمٞم٤من)

 .ذيمره سمجرج أو شمٕمديؾ ـومل أضمد ُم

: أسمق داودوم٘م٤مل وأًمّمؼ اإلُم٤مم أمحد اًمقهؿ سمٞمقٟمس ، يزيد إيكمسمـ  وُمدار هذه إؾم٤مٟمٞمد اًمثالصم٦م قمغم يقٟمس

 أن  ُم٤مًمؽ  سمـ قمـ أٟمس، قمـ اًمزهري، قمـ يقٟمس، سمٙمر اًمؼمؾم٤مين سمـ ذيمر ًمف طمدي٨م حمٛمد، ؾمٛمٕم٧م أمحد))

ًمٕمٚمف ، اًمقهؿ ُمـ يقٟمس: يٕمٜمل، هذا: وم٘م٤مل، وأسم٤م سمٙمر وقمٛمر يم٤مٟمقا يٛمِمقن أُم٤مم اجلٜم٤مزة  اًمٜمٌل

((طمٗمٔم٤م طمدصمف
(4)

. 

، وهق ُمـ رضم٤مل اًمِمٞمخلم، ىمد شمقسمع قمٚمٞمف، ٤مينسمٙمر اًمؼمؾمسمـ  ٕن حمٛمد، وُم٤م ىم٤مًمف رمحف اهلل هق اًمٔم٤مهر

يقٟمس يروي أطم٤مدي٨م ُمـ رأي )): طمٜمٌؾسمـ  ىم٤مل أمحد، يزيد إيكم شمٙمٚمؿ ذم روايتف قمـ اًمزهريسمـ  ويقٟمس

                                 
 (.  116ح ) (1/41( اعمٕمجؿ إوؾمط )1)

 (.  51ح ) (51اعمٔمٗمر )ص:  سمـ ( طمدي٨م أيب احلًلم2)

 (.687ح ) (2/1118( اعمتٗمؼ واعمٗمؽمق )3)

  (.1921س ) (418ُم٤ًمئؾ اإلُم٤مم أمحد رواي٦م أيب داود اًمًجًت٤مين )ص:  (4)
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يمثػم اخلٓم٠م  ويقٟمس ،وقم٘مٞمؾ أىمؾ ظمٓم٠م ُمـ يقٟمسا، اعمًٞم٥م وُيٛمؾ قمغم ؾمٕمٞمد يمثػم سمـ اًمزهري جيٕمٚمٝم٤م قمـ ؾمٕمٞمد

((قمـ اًمزهري
(1)

((وذم همػم اًمزهري ظمٓم٠م ،صم٘م٦م إٓ أن ذم روايتف قمـ اًمزهري ومه٤م ىمٚمٞمال)): وىم٤مل اسمـ طمجر ،
(2)

. 

 .اًمؼم قمٌدواسمـ ، واًمٌخ٤مري، يمم ىم٤مل أمحد، ذم هذه احلدي٨م وهؿ  أّن ذيمر أٟمسٍ : واحلاصل

(دم اجلـازة أن يؿًم أمامفاايمسـة : فمؿر)ومال ازمن : ومويمه -43
(3)

. 

 :أن اًمًٜم٦م أن يٛمٌم ظمٚمػ اجلٜم٤مزةوروي قمٜمف ، مل أىمػ قمٚمٞمف هبذا اًمٚمٗمظ

اًمٓمؼماين ذم ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم فأظمرضم
(4)

: ىم٤مل، قمـ ٟم٤مومع، ؾمٕمد سمـ قمـ راؿمد، أيب ُمريؿ سمـ سمٙمر ُمـ ـمريؼ أيب 

اًمرمحـ  قمٌدي٤م أسم٤م : وم٘مٚم٧م، ومٛمْمٞمٜم٤م وٟمحـ ٟمٛمٌم ُمـ ظمالف اجلٜم٤مزة، وأٟم٤م ُمٕمف، ذم ضمٜم٤مزة قمٛمر سمـ اهلل قمٌدظمرج 

 .؟ أُم٤م شمراين أين أُمٌم ظمٚمٗمٝم٤م، وُيؽ ي٤م ٟم٤مومع: وم٘م٤مل؟ يمٞمػ اًمًٜم٦م ذم اعمٌم ُمع اجلٜم٤مزة أُم٤مُمٝم٤م أم ظمٚمٗمٝم٤م

((يؿ وهق وٕمٞمػأسمق سمٙمر اسمـ أيب ُمر :وذم ؾمٜمده)): ىم٤مل اسمـ طمجر
(5)

 

وىمؾ ُم٤م  ،اًمٖم٤مًم٥م قمغم طمديثف اًمٖمرائ٥م)): ىم٤مل اسمـ قمدي احلٛميص اًمٖم٤ًمين ُمريؿ أيب سمـ اهلل قمٌد سمـ وأسمق سمٙمر 

((وهق ممـ ٓ ُيت٩م سمحديثف وًمٙمـ يٙمت٥م طمديثف ،وأطم٤مديثف ص٤محل٦م ،يقاوم٘مف قمٚمٞمف اًمث٘م٤مت
(6)

. 

 وأسم٤م سمٙمر وقمٛمَر َيٛمِمقن أُم٤مَم اجلٜم٤مزة  اهلل رأي٧ُم رؾمقَل : وىمد روى قمٜمف أٟمف ىم٤مل

يؿشون أمام اجلـازة(  اهلل رؽمولىمان أصحاب : )ومال أزمو صايمح: ومويمه -44
(7)

 

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ
(8)

: ىم٤مل قمـ أسمٞمف، أيب ص٤مًمح سمـ قمـ ؾمٝمٞمؾ، احلٛمٞمد قمٌد سمـ ضمريرقمـ  

 .((يٛمِمقن أُم٤مم اجلٜم٤مزة طمتك إذا شم٤ٌمقمدوا قمٜمٝم٤م ىم٤مُمقا يٜمتٔمروهن٤م  ديم٤من أصح٤مب حمٛم))

، وأيب هريرة، ئِم٦موقم٤م، أيب وىم٤مص سمـ ؾمٕمد وأسمقص٤مًمح ُمـ اًمقؾمٓمك ُمـ اًمت٤مسمٕملم ؾمٛمع ُمـ، وإصمر صحٞمح

 :وهق، وٓزم أسم٤م هريرة ُمدة، وـم٤مئٗم٦م ؾمقاهؿ، وُمٕم٤موي٦م، قمٛمر سمـ اهلل قمٌدو، وأيب ؾمٕمٞمد، واسمـ قم٤ٌمس

((صم٧ٌم صم٘م٦م))
(9)

. 

                                 
 . (41/45شم٤مريخ دُمِمؼ ) (1)

 (.7919ت ) (1111( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 2)

 (.3/398اعمٖمٜمل )( 3)

 (.1451ح ) (2/338( ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم ًمٚمٓمؼماين )4)

 .(1/238اًمدراي٦م ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م اهلداي٦م ) (5)

  .(2/39) اًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي (6)

 (.3/398اعمٖمٜمل )( 7)

 (.11341ح ) (3/277( ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )8)

 (. 1841ت ) (313شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص:  (5/36اًمٜمٌالء ) ( ؾمػم أقمالم9)
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ىمؾفم ، َيْبُؾغون مائةً ، ما من مقٍت سُمصقّم فمؾقه أّمٌة من اظمسؾؿكم: ايمسالم فمؾقه ومويمه): ومول اظمصـف -45

ُعوا همقهإٓ، يشػعون يمه (مسؾم رواه.  ؾُمػِّ
(1)

. 

ومذيمره:. . . ىم٤مل  قمـ اًمٜمٌل، قمـ قم٤مئِم٦م، يزيد روٞمِع قم٤مئِم٦م سمـ اهلل قمٌدُمـ ـمريؼ 
(2)

. 

َعفم اهللُ فمـز وصمـل، يشـػعون ظمـممن، مـممن ما مـن أرزمعـكم مـن:  وومال): ومويمه -46 ، إٓ ؾمـػَّ

(ماصمه ازمن رواه
(3)

. 

سمـ  اهلل سمـ قمٌد قمـ ذيؽ، أيب اًمّمخر زي٤مد اخلراط سمـ طمدصمٜمل محٞمد، ؾمٚمٞمؿ سمـ سمٙمرُمـ ـمريؼ 

ىمؿ ! وم٘م٤مل زم ي٤م يمري٥م، قم٤ٌمس سمـ اهلل ٕمٌدهٚمؽ اسمـ ًم: ىم٤مل، قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌدقمـ يمري٥م ُمقمم ، ٟمٛمر أيب

: ىم٤مل، سمؾ هؿ أيمثر، ىمٚم٧م ٓ؟ أرسمٕملم؟ وم٘م٤مل وُيؽ يمؿ شمراهؿ. وم٘مٚم٧م ٟمٕمؿ؟ وم٤مٟمٔمر هؾ اضمتٛمع ٓسمٜمل أطمد

 .(4)ومذيمره ،...ُم٤م ُمـ أرسمٕملم: ي٘مقل  اهلل رؾمقَل ًمًٛمٕم٧م  دُ ٝمَ ؿْم وم٠مَ . لٜمِ ٤مسمْ قا سمِ ٠مظمرضموم

((ُم٘مٌقل)): ىم٤مل احل٤مومظ، ؾمٚمٞمؿ اًمّمقاف أسمق ؾمٚمٞممن اًمٓم٤مئٗملسمـ  سمٙمر هذم إؾمٜم٤مدو
(5). 

ـُ  ه٤مرون سمـ ُمٕمروف، وه٤مرون سمـ ؾمٕمٞمد قمـ  (6)أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، وه٥م وىمد شم٤مسمٕمف اسم

ُم٤م ُمـ رضمؾ : سمٚمٗمظسمف  )صمالصمتٝمؿ( قمـ اسمـ وه٥م، قمـ أيب صخر إيكم، واًمقًمٞمد سمـ ؿمج٤مع اًمًٙمقين

ٕمٝمؿ اهلل ومٞمف ٓ، ضمالومٞم٘مقم قمغم ضمٜم٤مزشمف أرسمٕمقن ر: ُمًٚمؿ يٛمقت  .ينميمقن سم٤مهلل ؿمٞمئ٤م إٓ ؿمٗم 

، أو أراد آؾمتِمٝم٤مد سمٚمٗمظ اسمـ ُم٤مضمف، ًمٕمٚمف مل ي٘مػ قمٚمٞمف، وىمد وم٤مت اعمّمٜمػ رمحف اهلل قمزوه إمم ُمًٚمؿ

 .ي٘مقم قمغم ضمٜم٤مزشمف أرسمٕمقن: وقمٜمد ُمًٚمؿ، يِمٗمٕمقن عم١مُمـ: وهق

إنَّ ؟ أٓ سمستحقون: همؼال، ىمباًكاهمرأى كاؽًما ر، دم صمـازة  طمرصمـا مع ايمـبي: ومال شموزمان): ومويمه -47

(اه ايمؼممذيرو. وأكتم فمعم ـمفور ايمّدواب، مالئؽة اهلل فمعم أومدامفم
(7)

. 

                                 
 (.3/398( اعمٖمٜمل )1)

 (.947( رىمؿ )2/654( ُمًٚمؿ ذم اًمّمحٞمح )2)

 (.3/398( اعمٖمٜمل )3)

 .14899( رىمؿ )2/214( اًمًٜمـ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ومٞمٛمـ صغم قمٚمٞمف مج٤مقم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم )4)

 (.741( رىمؿ )175( اًمت٘مري٥م )صـ5)

 (.948( رىمؿ )2/655جلٜم٤مئز، سم٤مب ُمـ صغم قمٚمٞمف أرسمٕمقن ؿمٗمٕمقا ومٞمف، )( يمت٤مب ا6)

 (.3/399( اعمٖمٜمل )7)
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 سمـ قمـ راؿمد، أيب ُمريؿ سمـ قمـ أيب سمٙمر، يقٟمسـ سم ُمـ ـمريؼ قمٞمًك -يمم قمزاه اعمّمٜمػ–أظمرضمف اًمؽمُمذي 

ومذيمره. . . . ذم ضمٜم٤مزة  اهلل رؾمقلظمرضمٜم٤م ُمع : قمـ صمقسم٤من ىم٤مل، ؾمٕمد
(1)

. 

 :واحلديث اطمتؾف دم رهمعه ووومػه

قمـ ، ؾمٕمدسمـ  قمـ راؿمد -اًمؽمُمذي يقٟمس يمم قمٜمدسمـ  ذم رواي٦م قمٞمًك–أيب ُمريؿ سمـ  ومرواه أسمق سمٙمر

 .ُمرومققم٤م  صمقسم٤من

 :واظمتٚمػ قمٚمٞمف، قمـ صمقسم٤من، ؾمٕمدسمـ  قمـ راؿمد، يزيدسمـ  ورواه صمقر

 .سمف ُمرومققم٤م، قمٜمف، يقٟمسسمـ  ومرواه قمٞمًك

 .قمٜمف سمف ُمقىمقوم٤م، ورواه ويمٞمع

 .قمـ صمقسم٤من واظمتٚمػ قمغم سم٘مٞم٦م، ؾمٕمدسمـ  قمـ راؿمد، أيب ُمريؿسمـ  قمـ أيب سمٙمر، ٦مورواه سم٘مٞمّ 

 .قمٜمف سمف ُمرومققم٤م، قمٌٞمد احلذاءسمـ  ومرواه يمثػم

 .قمٜمف سمف ُمقىمقوم٤م، ورواه أسمق قمت٦ٌم احلٛميص

 :ايمويمقد زمن زمؼقة آطمتالف فمعم: أّوٓ

 .رواية ايمرهمع فمـه -أ

اسمـ ُم٤مضمفأظمرضمٝم٤م  
(2)

واًمٓمؼماين-، قمٌٞمد احلٛميص سمـ قمـ يمثػم 
(3)

واسمـ قم٤ًميمر 
(4)

 سمـ قمـ سم٘مٞم٦م -ُمـ ـمري٘مف 

  اهلل رؾمقلرأى : ىم٤مل  اهلل رؾمقلُمقمم ، قمـ صمقسم٤من، ؾمٕمد سمـ دقمـ راؿم، أيب ُمريؿ سمـ قمـ أيب سمٙمر، اًمقًمٞمد

 وأٟمتؿ ريم٤ٌمن، أٓ شمًحٞمقن أن ُمالئٙم٦م اهلل يٛمِمقن قمغم أىمداُمٝمؿ: وم٘م٤مل، ٟم٤مؾم٤م ريم٤ٌمٟم٤م قمغم دواهبؿ ذم ضمٜم٤مزة

 .واًمٚمٗمظ ٓسمـ ُم٤مضمف

((صم٘م٦م)) :احلٛميص احلًـ أسمق ٟمٛمػم سمـ قمٌٞمد سمـ يمثػمو
(5)

. 

                                 
 (.1112( رىمؿ )3/446( اًمًٜمـ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم يمراهٞم٦م اًمريمقب ظمٚمػ اجلٜم٤مزة )1)

 (.1481( رىمؿ )2/211( اًمًٜمـ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ؿمٝمقد اجلٜم٤مئز )2)

 (.1452( رىمؿ )2/338)( ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم 3)

 (.51/41( شم٤مريخ دُمِمؼ )4)

 (.5618( رىمؿ )819( اًمت٘مري٥م )صـ5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .فمـه رواية ايموومف -ب

أظمرضمٝم٤م أسمق اًمٕم٤ٌمس إصؿ ذم ضمزئف 
(1)

اًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ– 
(2)

: اًمقًمٞمد سمـ طمدصمٜم٤م سم٘مٞم٦م، قمت٦ٌم أيب قمـ – 

زة ومرأى أٟمف ظمرج ذم ضمٜم٤م  اهلل رؾمقلطمدصمٜمل راؿمد يـ ؾمٕمد قمـ صمقسم٤من ُمقمم ، أيب ُمريؿ سمـ طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر

 .《وأٟمتؿ ريم٤ٌمن، ُمالئٙم٦م اهلل قمغم أىمداُمٝمؿ، أٓ شمًتحٞمقن 》 :وم٘م٤مل هلؿ صمقسم٤من، ٟم٤مؾم٤م ظمروضم٤م قمغم دواهبؿ ريم٤ٌمٟم٤م

ُمع وٕمٗمف ىمد اطمتٛمٚمف اًمٜم٤مس ورووا )): ىم٤مل اسمـ قمدي، ّي دِ ٜمْاًمٗمرج احلٛميص اًمٙمِ  سمـ أمحد: وأسمق قمت٦ٌم هق

((يٙمت٥م طمديثف فٟم  أٓ إٞمس ممـ ُيت٩م سمحديثف أو يتديـ سمف ًم)): وىم٤مل، ((قمٜمف
(3)

وذيمره اًمذهٌل ذم اعمٖمٜمل ذم . 

((ٓ ُيت٩م سمف)): وىم٤مل اسمـ قمدي، قمقف اًمٓم٤مئل سمـ ٗمف حمٛمدوٕمّ )): وىم٤مل، اًمْمٕمٗم٤مء
(4)

. 

احلذاء أوصمؼ ُمـ أيب قمت٦ٌم  قمٌٞمد سمـ يمثػم ٕنّ  :قمـ سم٘مٞم٦م هق اًمرومع اًمراضمح وُمـ دراؾم٦م اإلؾمٜم٤مد يتٌلم أن  

 .يقٟمس سمـ ٤مسمٕمف  قمٞمًكشم، رواي٦م اًمرومع شمقسمع سم٘مٞم٦م قمغم وىمد، احلٛميص

واًمٓمؼماين ذم ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم -يمم ؾمٌؼ– اًمؽمُمذّي  أظمرج روايتف 
(5)

واحل٤ميمؿ 
(6)

واًمٌٞمٝم٘مل 
(7)

وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ، 

احلٚمٞم٦م
(8)

صٌٝم٤مين ذم اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥موىمقام اًمًٜم٦م إ، 
(9)

 :سمف سمٚمٗمظ، يقٟمس سمـ قمٞمًك ـمريؼيمٚمٝمؿ ُمـ  

 .ومذيمره، . . . . أٓ شمًتحٞمقن: ٤مٟم٤م وم٘م٤ملومرأى ٟم٤مؾم٤م ريمٌ، زة٤مذم ضمٜم  اهلل رؾمقلظمرضمٜم٤م ُمع 

ـ٤مينّ  ُمـريؿأيب  سمــ اهلل قمٌـد سمــ أسمق سمٙمـرومٞمف و  ً ((وـٕمٞمػ ويمـ٤من ىمـد هق سمٞمتـف ومـ٤مظمتٚمط)) اًمِمـ٤مُمل اًمٖم
(10)

 

 .وٕمٞمػ وم٤مإلؾمٜم٤مد

                                 
 (.154( رىمؿ )113سمتح٘مٞمؼ ٟمٌٞمؾ ضمرار )صـ (جمٛمقع ومٞمف ُمّمٜمٗم٤مت إصؿ واًمّمٗم٤مر)( يمم ذم 1)

 (.4/23( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )2)

 (.29( رىمؿ )1/191( اًمٙم٤مُمؾ )3)

 (.411( رىمؿ )1/95( )4)

 (.1452( رىمؿ )2/338( )5)

 (. 1/356( اعمًتدرك )6)

 (.4/23( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )7)

(8( )6/118( ،)9/318.) 

 (.1131( رىمؿ )2/49( )9)

 (.7974(، رىمؿ )1116( اًمت٘مري٥م )صـ11)
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 :يزيد زمن رواية شمور: شماكقا

 .رواية ايمرهمع -أ

ذم ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم أظمرضمٝم٤م اًمٓمؼماين 
(1)

قمـ ، يزيد سمـ قمـ صمقر، يقؾمػ سمـ اهلل قمٌدقمـ ، ؾمٝمؾ سمـ قمـ سمٙمر 

ظمرج ذم ضمٜم٤مزة ومرأى ٟم٤مؾم٤م قمغم اًمدواب وم٘م٤مل أٓ شمًتحٞمقن ُمالئٙم٦م   أن اًمٜمٌل، قمـ صمقسم٤من، ؾمٕمد سمـ راؿمد

 .وأٟمتؿ ريمقب قمغم فمٝمقر اًمدواب، اهلل قمغم أىمداُمٝمؿ

ل وٕمٗمف اًمٜم٤ًمئل يمم ذم ًم٤ًمن اعمٞمزانؾمٝمؾ اًمدُمٞم٤مـم سمـ سمٙمر ومٞمف
(2)

. 

 .رواية ايموومف -ب

أظمرضمٝم٤م أظمرضمٝم٤م اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 
(3)

وُمـ ـمري٘مف اسمـ اعمٜمذز– 
(4)

، ؾمٕمدسمـ  قمـ راؿمد، قمـ صمقر، قمـ ويمٞمع - 

ومجٕمؾ يٙمٌحٝم٤م، وم٠مظمذ سمٚمج٤مم داسمتف: ٤م ذم ضمٜم٤مزة رايمًٌ ف رأى رضماًل أٟم  : قمـ صمقسم٤من
(5)

شمريم٥م وقم٤ٌمد اهلل : وىم٤مل، 

 .يٛمِمقن

 .ذا إؾمٜم٤مد صحٞمح ورضم٤مًمف صم٘م٤متوه

 .وإؾمٜم٤مده أصح ُمـ رواي٦م اًمرومع، رضم٤مهل٤م صم٘م٤مت ٕن  ، رواي٦م اًمقىمػ: وم٤مًمراضمح قمـ صمقر هق

 .قمـ صمقسم٤من ُمرومققم٤م، ؾمٕمد سمـ قمـ راؿمد -ذم اًمراضمح قمٜمف-، أيب ُمريؿ سمـ إن احلدي٨م رواه أسمق سمٙمر: واخلالص٦م

 .وم٤مقمـ صمقسم٤من ُمقىمق، ؾمٕمد سمـ قمـ راؿمد -ذم اًمراضمح قمٜمف–ورواه صمقر 

((صم٘م٦م صم٧ٌم)) يزيد سمـ وصمقر، -يمم ؾمٌؼ–أيب ُمريؿ وٕمٞمػ  سمـ وم٠مسمق سمٙمر
(6)

ومتٙمقن رواي٦م صمقر وهل اًمقىمػ . 

 .وىمد رضمحف اًمٌخ٤مري واًمٌٞمٝم٘مل. أرضمح ُمـ روي٦م اًمرومع

 .((اًمٌخ٤مري[ اعمقىمقف أصح يٕمٜملىم٤مل حمٛمد ]. طمدي٨م صمقسم٤من ىمد روي قمٜمف ُمقىمقوم٤م)): ىم٤مل اًمؽمُمذي

                                 
 (.476( رىمؿ )1/273( )1)

 (.1582(، رىمؿ )2/344( ًم٤ًمن اعمٞمزان )2)

 (.11372( رىمؿ )7/218( اعمّمٜمػ )3)

 (.2151( رىمؿ )5/386( إوؾمط )4)

اًمٜمٝم٤مي٦م ذم اًمداسم٦م إذا ضمذسم٧م رأؾمٝم٤م إًمٞمؽ وأٟم٧م رايم٥م وُمٜمٕمتٝم٤م ُمـ اجلمح وهقم٦م اًمًػم.  يمٌح٧ُم ، ي٘م٤مًمؽ ـ يمٌحُم( 5)

 .()يمٌحُم٤مدة:  (139/ 4همري٥م احلدي٨م وإصمر )

 (.861( رىمؿ )191( اًمت٘مري٥م )صـ6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .((هبذا اإلؾمٜم٤مد ُمقىمقف، هذا هق اعمحٗمقظ)): اًمقىمػوىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل سمٕمد ختري٩م رواي٦م 

 :وىمد اظمتٚمػ ذم ؾممع راؿمد قمـ صمقسم٤من، قمـ صمقسم٤من، ؾمٕمد سمـ وُمدار احلدي٨م قمغم راؿمد

((ؾمٕمد مل يًٛمع ُمـ صمقسم٤من ؿمٞمئ٤م سمـ راؿمد)): ىم٤مل أمحد 
(1)

. 

((ٓ يٜمٌٖمل أن يٙمقن ؾمٛمع ُمٜمف)): وىم٤مل اخلالل قمـ أمحد
(2)

. 

((ًٛمع ُمـ صمقسم٤منمل ي)): وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ واحلريب
(3)

. 

((ؾمٛمع صمقسم٤من)) وىم٤مل اًمٌخ٤مري
(4)

. 

وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت
(5)

ومل ينم إمم  ((ُمرة سمـ يٕمغم، وىم٤مل يروي قمـ صمقسم٤من)): وٛمـ اًمث٘م٤مت اًمت٤مسمٕملم 

 .قمف ُمٜمفؾمم قمدم

واًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ؾممقمف ُمٜمف، ويرى اًمزيٚمٕمل
(6)

 .-واهلل أقمٚمؿ–وقمغم هذا وم٤مٕصمر صم٤مسم٧م قمـ صمقسم٤من . 

حقه قمـ صمقسم٤من سمٚمٗمظ آظمر أظمرضمف أسمق داودوروي ٟم
(7)

يمم ذم حتٗم٦م اعمحت٤مج–واًمٌزار ، 
(8)

واحل٤ميمؿ - 
(9)

قمٜمف و-، 

اًمٌٞمٝم٘مل
(10)

 سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، يب يمثػمأ سمـ قمـ ُيٞمك، أظمؼمٟم٤م ُمٕمٛمر، اًمرزاق قمٌدُمـ ـمرق قمـ  -

، ومٚمم اٟمٍمف أيت سمداسم٦م، يريمٌٝم٤موم٠مسمك أن ، وهق ُمع اجلٜم٤مزة، أيت سمداسم٦م  اهلل رؾمقلأن   قمـ صمقسم٤من، قمقف

 .ومٚمم ذهٌقا ريم٧ٌُم ، ومٚمؿ أيمـ ٕريم٥م وهؿ يٛمِمقن، إن اعمالئٙم٦م يم٤مٟم٧م متٌموم٘م٤مل : ومريم٥م وم٘مٞمؾ ًمف

((صحٞمح)) وىم٤مل إًم٤ٌمين، احلدي٨م صححف احل٤ميمؿ وواوم٘مف اًمذهٌل
(11)

. 

                                 
 (.4552( رىمؿ )3/129( اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل: )1)

 (.2185( رىمؿ )2/139( هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )2)

 (.2185( رىمؿ )2/139(. هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )1/61( اجلقهر اًمٜم٘مل )3)

 (.994( رىمؿ )3/292( اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم )4)

 (.4/233( اًمث٘م٤مت )5)

أيْم٤م: (، واٟمٔمر 25ًمٚم٘م٤مؾمٛمل )صـ ((اعمًح قمغم اجلقرسملم))(، شمٕمٚمٞمؼ إًم٤ٌمين قمغم 1/165( اٟمٔمر: ٟمّم٥م اًمراي٦م )6)

 (.41( رىمؿ )499اًمت٤مسمٕمقن اًمث٘م٤مت اعمتٙمٚمؿ ذم ؾممقمٝمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م )صـ

 (.3175( رىمؿ )6/75( اًمًٜمـ، يمت٤مب سم٤مجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمريمقب ذم اجلٜم٤مزة )7)

 (.2/21( حتٗم٦م اعمحت٤مج )8)

 (.1/355( اعمًتدرك )9)

 (.4/23( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )11)

 (.52( رىمؿ )75( أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز )صـ11)
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ـ ، قمـ ُمٕمٛمر، اًمرزاق قمٌدرواه : ؾم٠مًم٧م أيب قمـ طمدي٨م)): ف أسمق طم٤مشمؿ رمحف اهلل وم٘م٤مل اسـم أيب طم٤مشمؿوًمٙمـ أقمٚمّ  قم

ـ أيب ؾمٚمٛم٦م، أيب يمثػم سـم ُيٞمك ـ صمقسم٤من، قم ـ اًمٜمٌل، قم ....وم٠مسمك أن يريمٌٝم٤م، أٟمف يم٤من ذم ضمٜم٤مزة وم٠ميت سمداسم٦م:  قم
(1)

. 

وأسمق ؾمٚمٛم٦م قمـ صمقسم٤من ، اًمرمحـ قمٌد سمـ ًمٞمس احلدي٨م ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٚمٛم٦م، هذا طمدي٨م ظمٓم٠م: ىم٤مل أيب

 .صمقسم٤منقمـ ، م هذا طمدي٨م يرويف أسمق ؾمالمإٟم  ، جيلء ٓ

ؾمالم سمـ زيدأيب يمثػم يروي قمـ  سمـ وُيٞمك
(2)

أيب ؾمالمقمـ ضمده ، 
(3)

، ومٞمحتٛمؾ أن يٙمقن أظمذه قمـ زيد، 

وٓ أقمٚمؿ روى أسمق ؾمٚمٛم٦م ، قمٜمف ُيٗمظ أو مل، وأؾم٘مط زيدا ُمـ اًمقؾمط،  قمـ اًمٜمٌل، قمـ صمقسم٤من، أيب ؾمالمقمـ 

 .اىـ  قمـ اًمٜمٌل، قمـ صمقسم٤من، وهق طمدي٨م ُمٜمٙمر قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، يرويف أسمق ؾمٕمد اًمٌ٘م٤مل، قمـ صمقسم٤من إٓ طمديث٤م

ّٓ  قمٌد سمـ ف ٓ شمذيمر ٕيب ؾمٚمٛم٦موظمٓم٠م أسمق طم٤مشمؿ هذا اإلؾمٜم٤مد سم٠مؾم٤ٌمب ُمٜمٝم٤م أٟم    ُمـ اًمرمحـ رواي٦م قمـ صمقسم٤من إ

وىمد ذيمره احل٤مومظ ذم اعمرشم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اعمدًمًلم، دًمًف قمـ أيب ؾمٚمٛم٦مأيب يمثػم  سمـ ُيٞمك أو أنّ ، وضمف وٕمٞمػ
(4)

 .

 .ف مل ُيٗمظ قمٜمفأو أٟمّ 

-واهلل أقمٚمؿ-ومٌٜم٤مء قمغم ُم٤م ذيمره أسمق طم٤مشمؿ رمحف اهلل وم٤محلدي٨م وٕمٞمػ 
(5)

أٟمف رأى »: ن، وًمٙمٜمف صم٧ٌم قمـ صمقسم٤م

هلل يٛمِمقن(، وأُم٤م سمذيمر رضمال رايم٤ٌم ذم ضمٜم٤مزة وم٠مظمذ سمٚمج٤مم داسمتف، ومجٕمؾ يٙمٌحٝم٤م، وىم٤مل: )شمريم٥م وقم٤ٌمد ا

 .اعمالئٙم٦م، ومال يّمح ُمرومققم٤م وٓ ُمقىمقوم٤م

وفمن ، واظمايش يؿًم طمؾػفا وأمامفا، ايمراىمب يسغم طمؾف اجلـازة  ومول ايمـبي): ومول اظمصـف -48

رواه أزمو داود. ومريبا مـفا، فمن يسارها، يؿقـفا
(6)

. 

. وايمطػل يصعّم فمؾقه، واظمايش ضمقث ؾماء مـفا، ايمراىمب طمؾف اجلـازة: ويمػظه، وروى ايمؼممذي كحوه

                                 
 (.1178( س )554-٨3/553م ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )( قمٚمؾ احلدي1)

 (.2141( رىمؿ )354)اًمت٘مري٥م صـ ((صم٘م٦م)): ممٓمقر احلٌِمك اًمدُمِم٘مك ؾمالمأيب  سمـ ؾمالم سمـ ( زيد2)

 (.6879( رىمؿ )971اًمت٘مري٥م ص 1يرؾمؾصم٘م٦م  ( ممٓمقر إؾمقد احلٌٌم أسمق ؾمالم3)

 (.63( رىمؿ )36( شمٕمريػ أهؾ اًمت٘مديس سمٛمراشم٥م اعمقصقوملم سم٤مًمتدًمٞمس )صـ4)

( ُم٤م اظمتٚمػ ذم رومٕمف ووىمٗمفرؾم٤مًم٦م ؿمٞمخٜم٤م د قمقاد اًمرويثل ) -همػم ُم٠مُمقر–وُمـ أراد اًمتقؾمع ومٞمف ومٚمػماضمع ( 5)

 (.217/11( ح )5/2981-2991)

 (.3/399( اعمٖمٜمل )6)
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(1)(((هذا ضمديث صحقح)): وومال
. 

قمـ ، ضمٌػم سمـ قمـ زي٤مد، اهلل قمٌدواعمٖمػمة اسمٜم٤م ، وؾمٕمٞمدٌ ، ضمٌػم سمـ زي٤مد وأهُؾ ، ومْم٤مًم٦م سمـ رواه اعم٤ٌمركُ احلديث 

 :ة ُمرومققم٤مقمـ اعمٖمػم، أسمٞمف

 .ضمٌػم( واظمتٚمػ قمغم يقٟمس ذم رومٕمف ووىمٗمف سمـ قمٜمف )زي٤مد، قمٌٞمد سمـ ورواه يقٟمس

 :اخلالف فمعم يوكس: أوٓ

 .قمـ يقٟمس ُمرومققم٤م -ذم رواي٦م–واًمثقري ، سمٙمر اعمزين سمـ اهلل قمٌدرواه 

ـ  وإؾممقمٞمؾ، ورواه ظم٤مًمد اًمقاؾمٓمل ـ  وحمٛمد، قمٚمٞم٦مسم  .اعمٖمػمة قمٜمف ُمقىمقوم٤م قمغم–ذم رواي٦م –اًمزسمرىم٤من واًمثقري سم

 :روايات ايموومف فمن يوكس -أ

 :رواية ايمثوري فمن يوكس -1

قمـ ، ضمٌػمسمـ  قمـ زي٤مد، قمـ يقٟمس، قمٜمف )اًمثقري(، قم٘م٦ٌمسمـ  وىمٌٞمّم٦م، ديملمسمـ  أسمق ٟمٕمٞمؿ اًمٗمْمؾ ٤مرواه 

 :قمـ اعمٖمػمة ُمرومققم٤م، أسمٞمف

 .قمـ يقٟمس سمف ُمقىمقوم٤م، قمـ اًمثقري -وطمده–اًمرزاق  قمٌد ٤مورواه

ين ذم اًمٙمٌػمأظمرضمٝم٤م اًمٓمؼما: رواية ايمرهمع
(2)

 :ديملم سمـ قمـ أيب ٟمٕمٞمؿ اًمٗمْمؾ، اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمـ قمكم 

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى
(3)

وذم اعمٕمروم٦م، اًمقه٤مب قمٌد سمـ ُمـ ـمريؼ أيب أمحد حمٛمد 
(4)

، ُمـ ـمريؼ اًم٤ٌمهمٜمدي 

 :قم٘م٦ٌم سمـ ّم٦ميمالمه٤م قمـ ىمٌٞم

قمـ ، ؿمٕم٦ٌم سمـ اعمٖمػمةقمـ ، قمـ أسمٞمف، ضمٌػم سمـ قمـ زي٤مدقمـ يقٟمس ، وىمٌٞمّم٦م( قمـ اًمثقري، يمالمه٤م )أسمق ٟمٕمٞمؿ

ًِّ : ىم٤مل  اًمٜمٌل  .ويدقمك ٕسمقيف سم٤مًمٕم٤مومٞم٦م واًمرمح٦م، ٘مط يّمغم قمٚمٞمفاًم

واعم٤مؿمك يٛمِمك ظمٚمٗمٝم٤م وأُم٤مُمٝم٤م ، اًمرايم٥م يًػم ظمٚمػ اجلٜم٤مزة: ىم٤مل أراه ىمد رومٕمف ؿمؽ ىمٌٞمّم٦مُ : وزاد اًمٌٞمٝم٘مل

 .وقمـ ي٤ًمره٤م وُمٞم٤مُمٜمٝم٤م

: صمؿ ي٘مقل، ضمٌػم سمـ قمٌٞمد ي٘مٗمف قمـ زي٤مد سمـ ويم٤من يقٟمس، ومٝمذا طمدي٨م ُمِمٙمقك ذم رومٕمف)): وىم٤مل ذم اعمٕمروم٦م

 .((  ف رومٕمف إمم اًمٜمٌلأهٚمف أٟمّ  وطمدصمٜمل سمٕمُض 

                                 
 (.3/399( اعمٖمٜمل )1)

 . -48 -اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ  (2)

 (.632( ح )2/289( واًمدقمقات اًمٙمٌػم )4/38( )3)

 (.7513( ح )5/272( )4)
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 .رومٕمف قمـ ؾمٗمٞم٤من هوًمٕمٚمف مل يث٧ٌم قمٜمد، يمذا ىم٤مل اًمٓمؼماين. ((مل يرومٕمف ؾمٗمٞم٤من)): وىم٤مل اًمٓمؼماين

 .وًمٙمٜمف ىم٤مل ذم آظمره مل يرومٕمف ؾمٗمٞم٤من، إؾمٜم٤مد اًمٓمؼماين إمم اًمثقري صم٘م٤متورضم٤مل 

ٓ ذم طمدي٨م اًمثقري ًمٞمس إصم٘م٦م )): ىم٤مل اسمـ ُمٕملم، قم٘م٦ٌم أسمق قم٤مُمر اًمًقائل سمـ ىمٌٞمّم٦م: ٘ملوذم إؾمٜم٤مد اًمٌٞمٝم

((يِّ سمذًمؽ اًم٘مق
(1)

اهلل يم٤من  قمٌدأسمق : ىم٤مل؟ ىمٌٞمّم٦م ذم ؾمٗمٞم٤من ُم٤م ىمّم٦مُ : ىمٚم٧م ٕيب قمد اهلل: إؾمح٤مق سمـ وىم٤مل طمٜمٌؾ، 

يم٤من ىمٌٞمّم٦م رضمال : ىم٤مل؟ ومٖمػم ؾمٗمٞم٤من: ىمٚم٧م ًمف، يم٤من صٖمػما ٓ يْمٌط: ىم٤مل؟ ومٖمػم هذا: ىمٚم٧م ًمف، يمثػم اًمٖمٚمط

((يذيمر أٟمف يمثػم احلدي٨م؟ وأي رء مل يٙمـ قمٜمده ذم احلدي٨م، ٓ سم٠مس سمف ذم سمدٟمف، ص٤محل٤م صم٘م٦م
(2)

. 

 .ذم رومٕمف ىمٌٞمّم٦مُ  وىمد ؿمؽ  

اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ قمٌدوم٠مظمرضمٝم٤م  فمن ايمثوري وأما رواية ايموومف
(3)

وُمـ ـمري٘مف اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط- 
(4)

 ،

واسمـ طمزم ذم اعمحغم
(5)

ؿمٕم٦ٌم  سمـ قمـ اعمٖمػمة، قمـ أسمٞمف، ضمٌػم سمـ قمـ زي٤مد، قمٌٞمد سمـ قمـ يقٟمس، (اًمثقري) فقمٜم -

 .شاًمرايم٥م يًػم ظمٚمػ اجلٜم٤مزة »: ومل يذيمر زي٤مدة ، ويدقمك ٕسمقيف سم٤مًمٕم٤مومٞم٦م واًمرمح٦م، اًمً٘مط يّمغم قمٚمٞمف: ىم٤مل

 ومٛمـ اًمٌٍميُمٕمت٥م اًمث٘مٗمك  سمـ ُمًٕمقد سمـ ٦مطمٞمّ  سمـ ضمٌػمهمػم ، وإؾمٜم٤مده صحٞمح رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمحلم

 .رضم٤مل اًمٌخ٤مري وم٘مط

ومٗمل ، ٤م رواي٦م اًمرومع ومروي٧م ُمـ ـمري٘ملم قمٜمفوأُمّ ، إؾمٜم٤مده صحٞمح ٕن  ، قمـ اًمثقري هق اًمقىمػ: وايمراصمح

 .شمٙمٚمؿ ذم روايتف قمـ اًمثقري وىمد، ىمٌٞمّم٦م: وذم اًمث٤مين، أطمدمه٤م ؿمؽ اًمراوي ذم رومٕمف

، اًمزسمرىم٤من سمـ وحمٛمد، ٚمٞم٦مقم سمـ وإؾممقمٞمؾ، اهلل اًمقاؾمٓمل قمٌد سمـ ُمـ ظم٤مًمد وواومؼ اًمثقري  قمغم اًمقىمػ يمّؾ 

 :وهل يمم يكم، يقٟمس سمف قمـ

                                 
 (.6899( ت )14/493(. شم٤مريخ سمٖمداد )7/126( اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )1)

 (.6899( ت )14/493( شم٤مريخ سمٖمداد )2)

 (.6612( ح )3/531اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين ) ٜمػ قمٌد( ُمّم3)

 (.3193( ح )5/415( إوؾمط ذم اًمًٜمـ واإلمج٤مع وآظمتالف )4)

 (.5/159( اعمحغم )5)
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 :ايمززمرومان فمن يوكس زمن وحمؿد، وازمن فمؾقة، روايات طمايمد ايمواؽمطي -2

روى أسمق داود ذم اًمًٜمـ
(1)

وُمـ ـمري٘مف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى– 
(2)

اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد قمٌدواسمـ ، 
(3)

قمـ  -

واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم: سم٘مٞم٦م سمـ وه٥م
(4)

وقمٛمرو( قمـ ، يمالمه٤م )وه٥م: اًمقاؾمٓمل قمقن سمـ ُمـ ـمريؼ قمٛمرو 

 :اهلل ايمواؽمطي فمبد زمن طمايمد

واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم
(5)

وأمحد 
(6)

 .فمؾقة زمن إؽمّمفمقلقمـ  

واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك
(7)

 :ايمززمرومان زمن حمؿدقمـ ، سمِم٤مر سمـ ُمـ ـمريؼ حمٛمد 

قمـ ، فقمـ أسمٞم، ضمٌػم سمـ قمـ زي٤مد، قمـ يقٟمساًمزسمرىم٤من( سمـ  وحمٛمد، واسمـ قمٚمٞم٦م، صمالصمتٝمؿ )ظم٤مًمد اًمقاؾمٓمل

، اًمرايم٥م يًػم ظمٚمػ اجلٜم٤مزة: ىم٤مل  ف رومٕمف إمم اًمٜمٌلزي٤مد أظمؼموين أٟم   أهَؾ  وأطم٥ًم أن  ، ؿمٕم٦ٌم سمـ اعمٖمػمة

ًّ ، وقمـ ي٤ًمره٤م ىمري٤ٌم ُمٜمٝم٤م، وقمـ يٛمٞمٜمٝم٤م، وأُم٤مُمٝم٤م، واعم٤مر يٛمٌم ظمٚمٗمٝم٤م قمك ًمقاًمديف دْ ويُ ،  قمٚمٞمف٘مط يّمغّم واًم

سم٤معمٖمٗمرة واًمرمح٦م

وأطم٥ًم أن أهؾ زي٤مد  )): إٓ أن اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم وأمحد مل يذيمرا، ٟمحقهوًمٗمظ أظمريـ ، واًمٚمٗمظ ٕيب داود

 .واىمتٍم اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم قمغم اًمّمالة قمغم اًمً٘مط وم٘مط ((  أظمؼموين أٟمف رومٕمف إمم اًمٜمٌل

، وم٘مد اطمت٩م ذم اًمّمحٞمح سمحدي٨م اعمٕمتٛمر، هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد قمغم ذط اًمٌخ٤مري)): وىم٤مل احل٤ميمؿ

 .((احلدي٨م اًمٓمقيؾ. قمـ اعمٖمػمة، طمٞم٦م سمـ قمـ ضمٌػم، ضمٌػم سمـ ٤مدقمـ زي، قمٌٞمد اهلل سمـ قمـ ؾمٕمٞمد

وأىمره قمٚمٞمف اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ اًم٘مِمػمي )): وىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ، ((قمغم ذط اًمٌخ٤مري)): وىم٤مل، وواوم٘مف اًمذهٌل

((ذم آظمر يمت٤مسمف آىمؽماح
(8)

. 

                                 
 (.3178( ح )6/78( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اعمٌم أُم٤م اجلٜم٤مزة )1)

(2( )4/8.) 

(3( )12/97.) 

 (.1142( ح )11/431( )4)

 (.11711( ح )7/298( )5)

 (.17181( ح )31/117ٜمد )( ذم اعم6ً)

 (.1/517( اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ًمٚمح٤ميمؿ )7)

 (.13/37( اًمٌدر اعمٜمػم )8)
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 .احلًـواسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم وأمحد ٓ شمٜمزل قمـ درضم٦م ، وأؾم٤مٟمٞمد أيب داود

 :روايتا ايمرهمع فمن يوكس -ب

أظمرضمٝم٤م اًمٓمؼماين: رواية ايمثوري فمـه -1
(1)

 :قمـ أيب ٟمٕمٞمؿ اًمٗمْمؾ، اًمٕمزيز سمـ قمٌد قمـ قمكم 

واًمٌٞمٝم٘مل
(2)

 :سمـ قم٘م٦ٌمسمـ  ُمـ ـمريؼ قمـ ىمٌٞمّم٦م 

قمـ ، ؿمٕم٦ٌم سمـ قمـ اعمٖمػمة، قمـ أسمٞمف، ضمٌػم سمـ قمـ زي٤مدقمـ يقٟمس ، وىمٌٞمّم٦م( قمـ اًمثقري، يمالمه٤م )أسمق ٟمٕمٞمؿ

 .ويدقمك ٕسمقيف سم٤مًمٕم٤مومٞم٦م واًمرمح٦م، اًمً٘مط يّمغم قمٚمٞمف: ىم٤مل  ٜمٌلاًم

 .أهن٤م ُمٕمٚمقًم٦م -ذم اخلالف قمغم اًمثقري–وىمد ؾمٌؼ  

 .فمن يوكس، زمؽر اظمزين زمن اهلل فمبدرواية  -2

أظمرضمٝم٤م اًمٓمؼماين 
(3)

صمٜم٤م ، طمٌٞم٥م سمـ صمٜم٤م ىمرة، اعمًتٛمر اًمٕمروىمل سمـ صمٜم٤م إسمراهٞمؿ، اجلقاًمٞم٘مل أمحد سمـ قمٌدان 

ىم٤مل : ىم٤مل، ؿمٕم٦ٌم سمـ قمـ اعمٖمػمة، قمـ أسمٞمف، ضمٌػم سمـ قمـ زي٤مد، قمٌٞمد سمـ صمٜم٤م يقٟمس، سمٙمر اعمزين ـسم اهلل قمٌد

 .واًمٓمٗمؾ يّمغم قمٚمٞمف، واعم٤مر طمٞم٨م ؿم٤مء ُمٜمٝم٤م، اًمرايم٥م ظمٚمػ اجلٜم٤مزة:  اهلل رؾمقل

((صدوق)) سمٙمر اعمزين سمـ اهلل قمٌدو
(4)

 :ذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت وىم٤ملاعمًتٛمر اًمٕمروىمل  سمـ وإسمراهٞمؿ، 

((رسمم أهمرب))
(5)

((يٖمرب صدوق)): وىم٤مل اسمـ طمجر، 
(6)

 .ًمٕمؾ هذا اإلؾمٜم٤مد ُمـ همرائٌف، 

 :ايمراصمح فمن يوكس

ن رواهت٤م أيمثر قمددا  ٕ ، وأُم٤م رواي٦م اًمرومع ومرواه٤م قمـ يقٟمس اًمثقري، وأؿمد إشم٘م٤مٟم٤م، رواي٦م اًمقىمػ أصح

: وذم اًمث٤مين، ًمراوي ذم رومٕمف ووىمٗمفومٗمل أطمدمه٤م ؿمؽ ا، ومروي٧م ُمـ ـمري٘ملم قمٜمفأُم٤م رواي٦م اًمثقري ، سمٙمرسـم  اهلل قمٌدو

                                 
 (.1143( ح )21/431اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم )( 1)

 (.7513( ح )5/272)، ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ (632( ح )2/289( واًمدقمقات اًمٙمٌػم )4/38( )2)

 (.1144ح ) (431/ 21( اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم )3)

 

 (.251ت ) (116ي٥م )ص: شم٘مري٥م اًمتٝمذ (4)

 (.12336ح ) (81/ 8اًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن ) (5)

 (.3235ت ) (494شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص:  (6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                                                                                         655 

ـ اًمثقري ٞمّم٦م شمٙمٚمؿ ذم روايتف قم ـ  اهلل قمٌدوأُم٤م رواي٦م ، ىم ـ رواه ُمقىمقوم٤مسم ـ طم٤ٌمن يٖمرب، سمٙمر ومٝمق دون ُم  .وىم٤مل اسم

 .اظمرهموفمة فمبقد اهللزمن  واظمغغمة، فمبقد اهلل زمن وؽمعقد، صمبغم زمن وأهل زياد، رواية ازمن همضايمة: شماكقا

أظمرضمٝم٤م اًمٓمٞم٤مًمز ذم ُمًٜمده: همضايمة زمن رواية اظمبارك -1
(1)

وأمحد ذم اعمًٜمد  :
(2)

 سمـ اعم٤ٌمرك ُمـ ـمريؼ   

، اًمرايم٥م ظمٚمػ اجلٜم٤مزة: ىم٤مل  قمـ اًمٜمٌل، ؿمٕم٦ٌم سمـ قمـ اعمٖمػمة، أظمؼمين أيب، ضمٌػم سمـ أظمؼمين زي٤مد، ومْم٤مًم٦م

 .واًمرمح٦مويدقمك ًمقاًمديف سم٤معمٖمٗمرة ، واًمً٘مط يّمغم قمٚمٞمف، أو قمـ ي٤ًمره٤م، واعم٤مر أُم٤مُمٝم٤م ىمري٤ٌم قمـ يٛمٞمٜمٝم٤م

واىمتٍم قمغم مجٚم٦م اًمّمالة قمغم اًمً٘مط واًمدقم٤مء . ((وٓ أقمٚمٛمف إٓ ُمرومققم٤م)): وًمٗمظ أيب داود، واًمٚمٗمظ ٕمحد

 .ًمقاًمده ومح٥ًم

يم٤من ُم٤ٌمرك يرومع طمديث٤م يمثػما وي٘مقل ذم همػم طمدي٨م )): ومْم٤مًم٦م ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد سمـ اعم٤ٌمرك، واإلؾمٜم٤مد طمًـ

((ٓ ي٘مقًمقن ذًمؽ همػمه احلًـواصح٤مب ، ٟم٤م اسمـ ُمٖمٗمؾ: قمٛمران ىم٤مل ٤مىم٤مل ٟم: احلًـقمـ 
(3)

: وىم٤مل اسمـ طمجر، 

((صدوق يدًمس ويًقي))
(4)

 .سح سم٤مإلظم٤ٌمر قمٜمد أمحدوىمد ، 

أظمرضمٝم٤م أسمق داود يمم ؾمٌؼ، صمبغم زمن ورواية أهل زياد -2
(5)

وُمـ ـمري٘مف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى-، 
(6)

واسمـ ، -

ٞم٦ٌمأيب ؿم
(7)

وأمحد ذم اعمًٜمد 
(8)

واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم، 
(9)

أن ، قمـ أسمٞمف، ضمٌػم سمـ قمـ زي٤مد، يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ يقٟمس 

. وؿممهل٤م ىمري٤ٌم، ويٛمٞمٜمٝم٤م، وأُم٤مُمٝم٤م، واعم٤مر يٛمٌم ظمٚمٗمٝم٤م. اًمرايم٥م يًػم ظمٚمػ اجلٜم٤مزة: ؿمٕم٦ٌم ىم٤مل سمـ اعمٖمػمة

ا أكا وأمّ   وأهل زياد يذىمرون ايمـبي)) :ىم٤مل يقٟمس ًمقاًمديف سم٤مًمٕم٤مومٞم٦م واًمرمح٦م يدقمك، واًمً٘مط يّمغم قمٚمٞمف

                                 
 (.737( ح )2/78( ُمًٜمد أيب داود اًمٓمٞم٤مًمز )1)

 (.18174( ح )31/111( )2)

 (.1557( ت )8/339( اجلرح واًمتٕمديؾ )3)

 (.6464( ت )918( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 4)

 (.3181( ح )5)

 (.6779( ح )4/11) (6)

(7( )7/298( )11711) 

 (.18181( ح ) 31/117( ُمًٜمد أمحد )8)

 (.1142( ح )21/431( اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين )9)
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 .((وأكا ٓ أضمػظه،  بيوأهل زياد يرهمعوكه إلم ايمـّ )): وقمٜمد اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، واًمٚمٗمظ ٕمحد، ((همالأضمػظه

سمؾ أظمؼموه سم٤مًمرومع أهؾ ، ٤مضمٌػم ُمرومققمً  سمـ يقٟمس مل يرو احلدي٨م قمـ زي٤مد وفم٤مهره أنّ )): اًمٕمٔمٞمؿ آسم٤مدي: وىم٤مل

.((ضمٌػم سمـ زي٤مد
(1)

. 

 .ومل يدر ُمـ هؿ، ضمٌػم سمـ هذه اًمرواي٦م ضمٝم٤مًم٦م أهؾ زي٤مدومٗمل 

 .واظمغغمة ازمـي فمبقد اهلل ايمثؼػقان، روايتا ؽمعقد -3

أظمرضمٝم٤م اًمؽمُمذي: رواية ؽمعقد
(2)

طمدصمٜم٤م : ىم٤مل، آدم اسمـ سمٜم٧م أزهر اًمًمن اًمٌٍمي سمـ سمنمقمـ  

أن ، ؿمٕم٦ٌم سمـ قمـ اعمٖمػمة، أسمٞمف قمـ، طمٞم٦م سمـ ضمٌػم سمـ قمـ زي٤مد، طمدصمٜم٤م أيب: ىم٤مل، قمٌٞمد اهلل سمـ ؾمٕمٞمد سمـ إؾممقمٞمؾ

 . قمٚمٞمفغم  َّم ؾ يُ ٗمْ واًمٓمِّ ، واعم٤مر طمٞم٨م ؿم٤مء ُمٜمٝم٤م، ايم٥م ظمٚمػ اجلٜم٤مزةاًمر  : ىم٤مل  اًمٜمٌل

وأظمرضمٝم٤م اًمٜمًـ٤مئل
(3)

واسمــ ُم٤مضمـف، 
(4)

واسمــ أيب ؿمـٞم٦ٌم، 
(5)

وأمحـد، 
(6)

واًمٓمحـ٤موي ذم ُمٕمـ٤مين أصمـ٤مر، 
(7)

 ،

طمٌــ٤من واسمـــ
(8)

واًمٓمــؼماين، 
(9)

حــدصملموأسمــق اًمِمــٞمخ ذم ـمٌ٘مــ٤مت اعم، 
(10)

واحلــ٤ميمؿ ذم اعمًــتدرك، 
(11)

 ،

                                 
 (.6/78( قمقن اعمٕمٌقد: )1)

( ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم يمراهٞم٦م اًمّمالة قمغم اجلٜم٤مزة قمٜمد ـمٚمقع اًمِمٛمس وقمٜمد همروهب٤م 2)

 (.1131( ح )2/341)

(، وسم٤مب: اًمّمالة قمغم إـمٗم٤مل 1943( )1942( ح )4/55( ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، ُمٙم٤من اًمرايم٥م ُمـ اجلٜم٤مزة )3)

 سمـ ( اًمٜم٤ًمئل:قمـ زي٤مد11491(رىمؿ: )8/471(. وىم٤مل اعمزي حتٗم٦م إذاف سمٛمٕمروم٦م إـمراف )1948( ح )4/58)

طمٞم ٦م،  سمـ ضمٌػم سمـ قمٌٞمد اهلل، يمالمه٤م قمـ زي٤مد سمـ ف اعمٖمػمةقمٌٞمد اهلل وأظمٞم سمـ واصؾ، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اًمقاطمد أيقب، قمـ قمٌد

 .((قمـ أسمٞمف)). هٙمذا ىم٤مل اعمزي، وذم اعمٓمٌقع: اىـ((ومل ي٘مؾ: قمـ أسمٞمف -قمـ اعمٖمػمة ٟمحقه 

( اىمتٍم قمغم اًمّمالة قمغم 1518( ح )2/473( ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمّمالة قمغم اًمٓمٗمؾ )4)

 اًمٓمٗمؾ ومح٥ًم.

 (.11368( ح )7/298ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ) (5)

 (.18217( ح )31/148( ُمًٜمد أمحد )18162( ح )31/96( ُمًٜمد أمحد )6)

 (. اىمتٍم قمغم اًمّمالة قمغم اًمٓمٗمؾ وم٘مط.2899( ح )1/518( ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر )7)

 (.3149( ح )7/321( صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن )8)

 (.1145( ح )21/431( اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين )9)

 ُمًٕمقد. سمـ طمٞم٦م سمـ ( ذم شمرمج٦م: ضمٌػم1/317ـمٌ٘م٤مت اعمحدصملم سم٠مصٌٝم٤من واًمقارديـ قمٚمٞمٝم٤م ) (11)

 (.1313( ح )1/517( اعمًتدرك )11)
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واًمٌٞمٝم٘مل
(1)

واسمـ طمزم ذم اعمحغم ،
(2)

طمٞمـ٦م  سمــ ضمٌـػم سمــ قمـ زيـ٤مد، قمٌٞمد اهلل اًمث٘مٗمل سمـ ؾمٕمٞمد يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ 

 .ٟمحقه سمف

الة قمغم اًمٓمِّٗمؾ وم٘مط، واىمتٍم اسمـ ُم٤مضمف  .واًمٓم ح٤موي قمغم ذيمر اًمّم 

 .((قمٌٞمد اهلل سمـ قمـ ؾمٕمٞمد، اطمدوهمػم و، هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح رواه إهائٞمؾ)): وىم٤مل اًمؽمُمذي

قمغم ذط )): وىم٤مل اًمذهٌل، ((ومل خيرضم٤مه، هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط اًمٌخ٤مري)): وىم٤مل احل٤ميمؿ

 .((اًمٌخ٤مري

((وهق يمم ىم٤مٓ)): وىم٤مل إًم٤ٌمين
(3)

. 

ٞمد سـم وؾمٕمٞمد ٍمي اًمث٘مٗمل طمٞم٦م سـم ضمٌػم سـم اهلل قم واسـم ُمٕملم، وصم َ٘مف اإلُم٤مم أمحُد وأسمق زرقم٦م، جلٌػميا اًٌم
(4)

 ، 

((صدوق رسمم وهؿ)): اسمـ طمجر وىم٤مل
(5)

 .وهق ُمـ رضم٤مل اًمٌخ٤مري. 

((صم٘م٦م ويم٤من يرؾمؾ)): طمٞم٦م سمـ ضمٌػم سمـ زي٤مدو
(6)

 .وهق ُمـ رضم٤مل اًمِمٞمخلم. 

((صم٘م٦م ضمٚمٞمؾ)) ُمًٕمقد اًمث٘مٗمل سمـ طمٞم٦م سمـ ضمٌػمو
(7)

 .ف اًمٌخ٤مري وأصح٤مب اًمًٜمـأظمرج ًم 

 .وم٤مإلؾمٜم٤مد يمم ىم٤مل اًمذهٌل وإًم٤ٌمين قمغم ذط اًمٌخ٤مري

أظمرضمٝم٤م اًمٜم٤ًمئل: فمبقد اهلل زمن رواية اظمغغمة
(8)

، واصؾ سمـ اًمقاطمد قمٌدطمدصمٜم٤م : ىم٤مل، أيقب سمـ أظمؼمٟم٤م زي٤مد 

ىم٤مل : ؿمٕم٦ٌم ىم٤مل سمـ ٖمػمةقمـ اعم، قمـ أسمٞمف، ضمٌػم سمـ قمـ زي٤مد، وأطموه اظمغغمة مجقعا، قمٌٞمد اهلل سمـ طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد: ىم٤مل

 .واًمٓمٗمؾ يّمغم قمٚمٞمف، واعم٤مر طمٞم٨م ؿم٤مء ُمٜمٝم٤م، اًمرايم٥م ظمٚمػ اجلٜم٤مزة:  اهلل رؾمقل

                                 
 (.4/8( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل )1)

 (.3/385( اعمحغم سم٤مٔصم٤مر )2)

 (.73( أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز )ص:3)

 (.167( ت )39-4/38( اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )4)

 (. 2359( ت )239ي٥م اًمتٝمذي٥م )ص: ( شم٘مر5)

 (.2161( ت )218( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 6)

 (.899( ت )138( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 7)

 (.1942( ح )4/55( ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، ُمٙم٤من اًمرايم٥م ُمـ اجلٜم٤مزة )8)
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ذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت. طمٞم٦م اًمث٘مٗمل سمـ ضمٌػم سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ وومٞمف اعمٖمػمة
(1)

 :وىم٤مل اًمذهٌل، 

((وصمؼ))
(2)

((ُم٘مٌقل)): وىم٤مل اسمـ طمجر ،
(3)

. 

 .ُمت٤مسمٕم٦م ىمقي٦م وهل، قمٌٞمد اهلل سمـ ؾمٕمٞمد: وىمد ىمرٟمف اًمٜم٤ًمئل سم٠مظمٞمف

 :أن احلدي٨م صحٞمح ُمرومققم٤م هماخلالصة

إذا  :ىم٤مل؟ ُمتك جي٥م أن يّمغم قمغم اًمً٘مط: ؾم٠مًم٧م أمحد: أيب قمٌدة سمـ أمحدوىمد صححف اإلُم٤مم أمحد يمم ىم٤مل 

: ىم٤مل؟ اًمٓمٗمؾ يّمغم قمٚمٞمف: ؿمٕم٦ٌم سمـ ومحدي٨م اعمٖمػمة: ىمٚم٧م. ٕٟمف يٜمٗمخ ومٞمف اًمروح :أشمك قمٚمٞمف أرسمٕم٦م أؿمٝمر

(4)اىـ ((رومقعصحٞمح ُم
. 

 .واًمذهٌل وإًم٤ٌمين يمم ؾمٌؼ، واسمـ طم٤ٌمن، واحل٤ميمؿ، وصححف أيْم٤م اًمؽمُمذي

((قمٚمٞمف اًمٓمٗمؾ يّمغم: ومّمح قمٜمف أٟمف ىم٤مل، اًمّمالة قمغم اًمٓمٗمؾ  ويم٤من ُمـ هديف: وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ
(5)

. 

اظمتٚمػ و، قمـ أسمٞمف، ضمٌػم سمـ يرويف زي٤مد)): وم٘م٤مل: ورضمح اًمدار ىمٓمٜمل اًمقىمػ ومٚمم ؾمئؾ قمـ احلدي٨م ىم٤مل

ورواه . ضمٌػم ُمرومققم٤م سمـ قمـ زي٤مد، قمٌٞمد اهلل سمـ وأظمقه اعمٖمػمة، قمٌٞمد اهلل اًمث٘مٗمل اجلٌػمي سمـ ومرواه ؾمٕمٞمد: قمٜمف

قمـ ، ورواه ىمٌٞمّم٦م. قمـ يقٟمس، سمٙمر اعمزين سمـ اهلل قمٌدومرومٕمف : واظمتٚمػ قمٜمف، ضمٌػم سمـ قمـ زي٤مد، قمٌٞمد سمـ يقٟمس

: ىم٤مٓ، اًمقاطمد قمٌد سمـ وقمٜم٦ًٌم، س إٓ أن اسمـ قمٚمٞم٦مووىمٗمف اًم٤ٌمىمقن قمـ يقٟم، قمـ يقٟمس ومِمؽ ذم رومٕمف، اًمثقري

(6)اىـ((وأُم٤م أٟم٤م ومال أطمٗمظ رومٕمف: وأهؾ زي٤مد يرومٕمقٟمف ىم٤مل يقٟمس، قمـ يقٟمس
. 

ومٞمج٥م ىمٌقهل٤م ، واًمرومع زي٤مدة ُمـ صم٘م٦م، يمم شم٘مدم، ضمٌػم سمـ ىمد رومٕمف مج٤مقم٦م ُمـ اًمث٘م٤مت قمـ زي٤مد)): وىم٤مل إًم٤ٌمين

((وٓ ُمؼمر ًمرده٤م
(7)

. 

واعمٖمػمة اسمٜم٤م ، ورواه ؾمٕمٞمد، اًمقىمػ: واًمراضمح قمٜمف هق، إؾمٜم٤مد احلدي٨م إٓ ذم رواي٦م يقٟمسومل ي٘مع اخلالف ذم 

قمـ اعمٖمػمة ُمرومققم٤م، قمـ أسمٞمف، ضمٌػم سمـ زي٤مد ضمٌػم قمـ سمـ وأهؾ زي٤مد، ومْم٤مًم٦م سمـ واعم٤ٌمرك، قمٌٞمد اهلل اًمث٘مٗمٞم٤من
(8)

. 

                                 
 (.11952( ت )7/464( )1)

 (.5598( ت )2/287( اًمٙم٤مؿمػ )2)

 (. 6847)( ت 543( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 3)

 (.1/494( ٟم٘مٚمف اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م ذم زاد اعمٕم٤مد )4)

 (.1/494( زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕم٤ٌمد )5)

 (.1258( س )7/134( قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل )6)

 (.3/171( إرواء اًمٖمٚمٞمؾ )7)

 =اظمتٚمػ ذم رومٕمف ووىمٗمف ُمـ ُم٤م ذم يمت٤مسمف )اًمرويثل سمـ محٞمد د. قمقاد  :وىمد شمقؾمع ذم خترجيف ودراؾم٦م اخلالف ومٞمف ؿمٞمُخٜم٤م (8)
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احَد ضْم ازمن ايمدَّ اسّمبع صمـازة   ايمـبي إنَّ :  ؽمؿرةزمن  ومال صمازمر): ومويمه -49
(1)

ورصمع فمعم ، ماؾمقا 

(((هذا ضمديث ضمسن)): ومال ايمؼممذي، رواه مسؾم. همرس
(2)

. 

ـ ـمريؼ اجلراح، هذا ًمٗمظ اًمؽمُمذي ـ ؾممك، ح اًمرؤادٞمْ ٚمِ ُمَ  سـم أظمرضمف ُم ـ ضم٤مسمر، قم  .ُمثٚمف  ؾمٛمرة سـم قم

((طمدي٨م طمًـ صحٞمح)): وىم٤مل اًمؽمُمذّي 
(3)

. 

  أيت اًمٜمٌل: ىم٤مل، ؾمٛمرة سمـ قمـ ضم٤مسمر، طمرب سمـ قمـ ؾممك، ُمٖمقل سمـ ُم٤مًمؽوقمٜمد ُمًٚمؿ ُمـ ـمريؼ 

(وٟمحـ ٟمٛمٌم طمقًمف، اسمـ اًمدطمداحومريمٌف طملم اٟمٍمف ُمـ ضمٜم٤مزة ، ىرً وْ َر ٕمْ سمٗمرس ُمُ 
(4)

. 

(5)(صوتأن سُمْتبَع اجلـازُة زم  َنى ايمـّبيّ ): ىمقًمف -51
. 

 :واظمتٚمػ قمٜمف، أيب يمثػم سمـ ُيٞمك هذا احلدي٨م رواه

 . قمـ أيب هريرة، قمـ رضمؾ، (ُيٞمك) ف قمٜم، ومرواه هِم٤مم اًمدؾمتقائل

قمـ ، قمـ رضمؾ ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م، لقمٛمػم احلٜمٗم سمـ قمـ سم٤مب، قمٜمف )ُيٞمك سمـ أيب يمثػم(، ؿمداد سمـ ورواه طمرب

 . قمـ أيب هريرة، أسمٞمف

 . قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري، قمـ رضمؾ، ومرواه قمـ ُيٞمك، ؿمٞم٤ٌمن مٝموظم٤مًمٗم

 :رواية هشام: أوٓ

أظمرضمٝم٤م اإلُم٤مم أمحد
(6)

قمـ أيب هريرة ، قمـ رضمؾ، أيب يمثػم سمـ قمـ ُيل، قمـ هِم٤مم، قمٚمٞم٦م سمـ قمـ إؾممقمٞمؾ 

                                 
 (.211ح ) (2927/ 5)(أطم٤مدي٨م اًمٓمٝم٤مرة واًمّمالة  =

. وي٘م٤مل صم٤مسم٧م سمـ اًمدطمداطم٦م. ويٙمٜمك أسم٤م اًمدطمداح، ( صم٤مسم٧م سمـ اًمّدطمداح سمـ ٟمٕمٞمؿ سمـ همٜمؿ سمـ إي٤مس طمٚمٞمػ إٟمّم٤مر1)

إن يم٤من حمٛمد ىمتؾ وم٢من اهلل طمل ٓ يٛمقت. وم٘م٤مشمٚمقا قمـ ديٜمٙمؿ، وم٢من اهلل ُمٔمٝمريمؿ وهق اًم٘م٤مئؾ يقم أطمد: ، وأسم٤م اًمدطمداطم٦م

سمرأ ُمـ ضمراطم٤مشمف وم٘متؾ ؿمٝمٞمدا، وىمٞمؾ:  ومٓمٕمٜمف وم٠مٟمٗمذه يقم أطمد سم٤مًمرُمح محؾ قمٚمٞمف ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ، ىمٞمؾ: أنوٟم٤مسيمؿ

 .ؾمٜم٦م ؾم٧م ُمـ اهلجرة ُمـ احلديٌٞم٦م  شمٚمؽ. وُم٤مت قمغم ومراؿمف ُمـ ضمرح يم٤من ىمد أص٤مسمف، صمؿ اٟمت٘مض سمف ُمرضمع اًمٜمٌل

 (.881ت ) (513/ 1اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م ) (.251ت ) (213/ 1آؾمتٞمٕم٤مب )يٜمٔمر: 

 (.3/399( اعمٖمٜمل )2)

(. واٟمٔمر طمٙمؿ اًمؽمُمذي: 1114( رىمؿ )2/325( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمرظمّم٦م ذم ذًمؽ )اًمريمقب ظمٚمػ اجلٜم٤مزة( )3)

 (.2143( رىمؿ )21/151حتٗم٦م إذاف )

 (.965( ر ىمؿ: )2/664( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ريمقب اعمّمكم قمغم اجلٜم٤مزة إذا اٟمٍمف، )4)

 (.3/411( اعمٖمٜمل )5)

 (.9515( رىمؿ )15/316( اعمًٜمد )6)
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 .ٜم٤مزُة سمٜم٤مر وٓ صقتٓ شُمتٌع اجل  اهلل رؾمقلىم٤مل : ىم٤مل

 .وم٤مإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ جلٝم٤مًم٦م طم٤مًمف، ومٞمف اًمراوي قمـ أيب هريرة ُمٌٝمؿ مل يًؿو

 .ؾمداد زمن ضمرب: رواية: شماكقا

أظمرضمٝم٤م أسمق داود
(1)

وُمـ ـمري٘مف اًمٌٞمٝم٘مل– 
(2)

وأمحد -
(3)

أيب  سمـ قمـ ُيٞمك، ؿمداد سمـ ُمـ ـمرق قمـ طمرب، 

ىم٤مل   اهلل رؾمقل ـ أسمٞمف قمـ أيب هريرة أن  قم، قمـ رضمؾ ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م، قمٛمػم احلٜمٗمل سمـ قمـ سم٤مب، يمثػم

 .وٓ يٛمٌم سملم يدهي٤م. . . : وزاد، ومذيمره

راويف ، قمٛمػم سمـ ًمٚمجٝمؾ سمح٤مل سم٤مب :وًمق يم٤من ُمتّمال، واحلدي٨م ٓ يّمح)): ىم٤مل اسمـ اًم٘مٓم٤من اًمٗم٤مد

((قمـ أيب هريرة، رضمؾ قمـ أسمٞمف قمـ
(4)

. 

ومًٙم٧م ، قمٛمػم سمـ وسم٤مب، واسمٜمف، قمـ أيب هريرةاًمراوي : ذم احلدي٨م صمالصم٦م جم٤مهٞمؾ)): ىم٤مل اسمـ اًمؽميممينو

((قمٜمٝمؿ اًمٌٞمٝم٘مل
(5)

. 

 :قمٛمػم احلٜمٗمی سمـ وسم٤مب

قمـ ، قمٛمػم سمـ قمـ سم٤مب، أيب يمثػم سمـ قمـ ُيٞمك، ؿمداد سمـ روى طمرب احلًـىمٚم٧م ٕيب )): ىم٤مل اًمؼمىم٤مين

((وزاقمل وُيٞمك يؽمك هذا احلدي٨مسم٤مب ٓ أدري ُمـ هق ُيدث قمٜمف إ: قمـ أيب هريرة ىم٤مل، قمـ أسمٞمف، رضمؾ
(6)

. 

((جمٝمقل)) :ذم اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويمقناًمدارىمٓمٜمل وىم٤مل 
(7)

. 

وهق ُمًتقر، ًمف طمدي٨م واطمد ذم ؾمٜمـ أيب داود: وىم٤مل اًمذهٌل
(8)

. 

وىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمت٘مري٥م
(9)

 .((ُم٘مٌقل)): 

                                 
 (.3169( رىمؿ )6/71( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ذم اًمٜم٤مر يتٌع هب٤ماعمٞم٧م )1)

 (.395-3/394( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )2)

 (.11876( رىمؿ )512-16/511(، )11881( رىمؿ )16/511(، )11831( رىمؿ )16/485( اعمًٜمد )3)

 (.3/53( سمٞم٤من اًمقهؿ واإلهي٤مم )4)

 (.3/394( اجلقهر اًمٜم٘مل اعمٓمٌقع ُمع اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )5)

 (.45( رىمؿ )18( ؾم١مآت اًمؼمىم٤مين )صـ6)

 (:135( رىمؿ )291( )صـ7)

 (.2/622( شم٤مريخ اإلؾمالم )8)

 (.633( رىمؿ )163( )صـ9)
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 :رواية ؾمقبان: شمايمثا

أظمرضمٝم٤م اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم
(1)

ىم٤مل : قمـ أيب ؾمٕمٞمد ىم٤مل، قمـ رضمؾ، يب يمثػمأ سمـ قمـ ُيٞمك، قمـ ؿمٞم٤ٌمن، قمـ ويمٞمع 

 .ومذيمر ٟمحق طمدي٨م طمرب  اهلل رؾمقل

 .وومٞمف أيْم٤م ضمٝم٤مًم٦م اًمراوي قمـ أيب ؾمٕمٞمد

 .ايمؼمصمقح زمكم ايمروايات ايمثالشمة

((ؿمداد أؿمٌف سم٤مًمّمقاب سمـ وىمقل طمرب)) ؿمداد وم٘م٤مل سمـ رواي٦م طمرب وىمد رضمح اًمدارىمٓمٜمل 
(2)

. 

أيب  سمـ ػ اًمرواة قمـ ُيٞمكٕٟمف إذا اظمتٚم، هِم٤مم اًمدؾمتقائل ومل يتٌلم زم شمرضمٞمحف ًمرواي٦م طمرب قمغم رواي٦م

أيم أطم٥م إًمٞمؽ ذم طمدي٨م )): اهلل أمحد قمٌدٕيب : ه٤مين ىمٚم٧م سمـ إؾمح٤مق ىم٤مل، ٘مدم رواي٦م هِم٤مم قمغم همػمهومت، يمثػم

ؿمداد  سمـ ومحًلم اعمٕمٚمؿ وطمرب: ىمٚم٧م، أيب يمثػم سمـ ممـ روى قمـ ُيٞمك ىم٤مل هِم٤مم أطم٥م إزمّ ؟ أيب يمثػم سمـ ُيٞمك

: ىمٚم٧م، ًمٞمس ُمٜمٝمؿ أصح طمديث٤ًم وٓ أطم٥م إمم ُمـ هِم٤مم: ىم٤مل؟ ومٝممم: ىمٚم٧م ًمف. ه١مٓء صم٘م٤مت: ىم٤مل؟ ٤منٌٞمْ وؿَم 

(3)اىـ ((هق ُمثؾ مه٤مم وؿمٞم٤ٌمن: ىم٤مل، وم٠مسم٤من اًمٕمٓم٤مر
 .واهلل أقمٚمؿ. 

 . جلٝم٤مًم٦م اًمراوي قمـ أيب هريرة: أن احلدي٨م وٕمٞمػ :واخلالصة

 .اىـ ((ٓوٓمراسمف وضمٝم٤مًم٦م رواشمف :واحلدي٨م وٕمٞمػ)): ووٕمٗمف اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ذم اإلرواء وم٘م٤مل
، ًمٙمٜمف يت٘مقى سمِمقاهده اعمرومققم٦م، طمدي٨م أيب هريرة ذم ؾمٜمده ُمـ مل يًؿ: وطمًٜمف ذم اجلٜم٤مئز سمِمقاهده وم٘م٤مل

((وسمٕمض أصم٤مر اعمقىمقوم٦م
(4)

 . قمٛمرواسمـ ، ه طمدي٨م ضم٤مسمرصمؿ ذيمر ُمـ ؿمقاهد. 

وم٠مظمرضمف أسمق يٕمغم  أما ضمديث صمازمر -1
(5)

قمـ ، أظمؼميمؿ أسمق يقؾمػ، ىمرئ قمغم سمنم: لىم٤م 

 اعمٞم٧ّمأٟمف هنك أن َيْتٌع   اهلل رؾمقلقمـ ، قمـ ضم٤مسمر، قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، أيب يمثػم سمـ قمـ ُيٞمك، اعمحرر سمـ اهلل قمٌد

 .صقٌت أو ٟم٤مرٌ 

((ومل أضمد ُمـ ذيمره، اعمحرر سمـ اهلل قمٌدرواه أسمق يٕمكم وومٞمف  )): وىم٤مل اهلٞمثٛمل
(6)

. 

                                 
 ( 11292( رىمؿ )197-7/196)( اعمّمٜمػ 1)

 (.2264( س )11/243( اًمٕمٚمؾ )2)

 (.2/475( ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي )3)

 (.47( ُم٠ًمًم٦م رىمؿ )71( أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز )صـ 4)

 (2627(، )5/38( رىمؿ اعمًٜمد )5)

 (.3/131( جمٛمع اًمزوائد )6)
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((حمرر وهق وٕمٞمػ سمـ اهلل قمٌدسمق يٕمغم سمًٜمد ومٞمف رواه أ)): وىم٤مل اًمٌقصػمي
(1)

. 

 :حمرر سمـ اهلل قمٌدو

أدظمؾ  صمؿ  ، حمرر ٓظمؽمت أن أًم٘م٤مه سمـ سملم أن أدظمؾ اجلٜم٦م وسملم أن أًم٘مك قمٌداهلل ُت ػّمْ ق ظُم ًم)): ىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك

((أطم٥م إزم ُمٜمف ةٌ رَ ٕمْ ومٚمم رأيتف يم٤مٟم٧م سمَ ، اجلٜم٦م
(2)

 

((شمرك اًمٜم٤مس طمديثف)) ىم٤مل أمحد
(3)

. 

((ُمؽموك)): ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمت٘مري٥مو
(4)

. 

 .وم٤مإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ضمدا ٓ يّمٚمح ًمإلؾمتِمٝم٤مد سمف ومٚمٞمت٠مُمؾ

  فمؿرضمديث ازمن  -2

اسمـ ُم٤مضمفأظمرضمف  
(5)

واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم 
(6)

قمـ ، قمـ جم٤مهد، قمـ أيب ُيٞمك اًم٘مت٤مت، ُمـ ـمريؼ إهائٞمؾ 

ُمٕمٝم٤م راٟم ٦مأن شُمتٌْع ضمٜم٤مزة   اهلل رؾمقلهنك : لىم٤م، قمٛمراسمـ 
(7)

. 

ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد . ديٜم٤مر: وىمٞمؾ، ذم إؾمٜم٤مده أسمق ُيٞمك اًم٘مت٤مت اًمٙمقذم زاذان)) اًمزوائد: وىم٤مل اًمٌقصػمي ذم 

ؾمٗمٞم٤من  سمـ يٕم٘مقبوىم٤مل . وىم٤مل اسمـ ُمٕملم ذم طمديثف وٕمػ، روى قمٜمف إهائٞمؾ أطم٤مدي٨م يمثػمة ُمٜم٤ميمػم ضمدا

(8)اىـ ((واًمٌزار ٓسم٠مس سمف
. 

٤من وىمٞمؾ سم  يزيد وىمٞمؾ زَ : ُمًٚمؿ وىمٞمؾ: ديٜم٤مر وىمٞمؾ: اًمٙمقذم اؾمٛمف زاذان وىمٞمؾ: هق وأسمق ُيٞمك اًم٘مت٤مت

ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمت٘مري٥م اًمرمحـ قمٌد
(9)

 .((ًملم احلدي٨م)) 

                                 
 (.1992( رىمؿ )2/516( إحت٤مف اخلػمة اعمٝمرة )1)

 (.1/12( ُم٘مدُم٦م صحٞمح ُمًٚمؿ )2)

 (.559( رىمؿ )91سمحر اًمدم )صـ (3)

 (.3573( رىمؿ )321( )صـ 4)

 (.1583( رىمؿ )2/258( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ذم اًمٜمٝمل قمـ اًمٜمٞم٤مطم٦م )5)

 (.13484( رىمؿ )12/412( اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم )6)

 ٧م اعمرأة إذا ص٤مطم٧م.، اًمّمقت ىم٤مل: رٟمّ -سمتِمديد اًمٜمقن-٦م: راٟمّ ))(: 2/258( ىم٤مل اًمًٜمدي ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم اًمًٜمـ )7)

 (.46/ 2) ( ُمّم٤ٌمح اًمزضم٤مضم٦م8)

 (.8444( رىمؿ )1224( )صـ 9)
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أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم إوؾمط، أيب ؾمٚمٞمؿ سمـ سمٕمف ًمٞم٨مومل يٜمٗمرد سمف أسمق ُيٞمك اًم٘مت٤مت سمؾ شم٤م
(1)

 سمـ يٕم٘مقبقمـ  

 هنٞمٜم٤م أنْ 》: ىم٤مل قمٛمرسمـ اقمـ ، قمـ جم٤مهد، أيب ؾمٚمٞمؿ سمـ ٟم٤م ًمٞم٨م، إسمراهٞمؿ سمـ ٟم٤م يزيد، ٟم٤م قمٗم٤من، إؾمح٤مق اعمخرُمل

 .《٦مٟمتٌع ضمٜم٤مزة ُمٕمٝم٤م راٟمّ 

 .((إسمراهٞمؿ إٓ قمٗم٤من ـسم مل يرو هذا احلدي٨م قمـ يزيد)): وىم٤مل اًمٓمؼماين 

صدوق اظمتٚمط ضمدا ومل يتٛمٞمز ))، أيٛمـ أسمٞمف واؾمؿ -ُمّمٖمر واًمٜمقن سم٤مًمزاي- ٟمٞمؿزُ  سمـ ؾمٚمٞمؿ أيب سمـ ًمٞم٨مو 

((طمديثف ومؽمك
(2)

. 

((وٕمٗمف اًمدارىمٓمٜمل)) ٌل اًمٌٖمداديإؾمح٤مق اًمّْم  سمـ يٕم٘مقبوؿمٞمخ اًمٓمؼماين 
(3)

. 

 .وم٤مإلؾمٜم٤مد ومٞمف وٕمٞمٗم٤من

اًممزم اعمّمٜمققم٦موًمف ـمريؼ أظمرى أظمرضمٝم٤م اًمٓمؼماين يمم ذم 
(4)

وُمـ ـمري٘مف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م-، 
(5)

 سـم قمٌدانقمـ  - 

ـ اًمٕمقام، ظمراش سـم صمٜم٤م قمٌداهلل، شاحلري سـم صمٜم٤م زيد، أمحد ـ ؿمٝمر، طمقؿم٥م سـم قم ـ ، قم ـ اسم  .سمف ُمثٚمف قمٛمرقم

((رسمم أظمٓم٠م)): ذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت وىم٤مل، إهقازياحلريش  سمـ زيد ومٞمف
(6)

. 

((جمٝمقل احل٤مل)) وىم٤مل اسمـ اًم٘مٓم٤من اًمٗم٤مد
(7)

. 

ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمت٘مري٥م اسمـ طمقؿم٥م اًمِمٞم٤ٌمين أسمق ضمٕمٗمر اًمٙمقذم -سم٤مخل٤مء اعمٕمجٛم٦م-اش ظمر سمـ اهلل قمٌدو 
(8)

 

 ((قممر اًمٙمذب سمـا وٕمٞمػ وأـمٚمؼ قمٚمٞمف))

صدوق يمثػم اإلرؾم٤مل )) اًمًٙمـ سمـ اسمـ طمقؿم٥م إؿمٕمري اًمِم٤مُمل ُمقمم أؾممء سمٜم٧م يزيد: قوؿمٝمر ه

((وإوه٤مم
(9)

. 

                                 
 (.9461ح ) (176/ 9اعمٕمجؿ إوؾمط ) (1)

 (5685( رىمؿ )818( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )صـ2)

 (.246( رىمؿ )161( ؾم١مآت احل٤ميمؿ ًمٚمدارىمٓمٜمل )صـ3)

(4( )2/357) 

(5( )6/66.) 

(6( )8/251.) 

 .(1124( احلدي٨م رىمؿ )3/383( اًمقهؿ واإلهي٤مم )7)

 (.3293( رىمؿ )513( )صـ8)

 (.2831( رىمؿ )441( اًمت٘مري٥م )صـ9)
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 .لوجمٝمق، وٓ خيٚمق ـمريؼ ُمٜمٝم٤م ُمـ وٕمٞمػ، ًمف قمدة ـمرق قمٛمرومحدي٨م اسمـ 

 :وأما ايمشواهد اظمووموهمة همؿـفا

ٌْٜمِل َٟم٤مئَِح٦مٌ ٧م  ُم وم٢مذا أٟم٤م: ف ىم٤مل ذم ؾمٞم٤مىم٦م اعمقتأٟمّ   ايمعاص زمن ضمديث فمؿرو َٓ َٟم٤مرٌ ، ومال شَمّْمَح  .َو

أظمرضمف ُمًٚمؿ
(1)

. 

وىم٤مل اًمزرىم٤مين ذم ذح اعمقـم٠م، واعمقىمقوم٦م، احلدي٨م طمًـ سمِمقاهده اعمرومققم٦م واًمذي ئمٝمر أن  : واخلالصة
(2)

 

 .اىـ ((احلٗم٤مظ وًمٕمٚمف ًمِمقاهده طمًٜمف سمٕمض))

 :ويِمٝمد ًمف أيْم٤م إصمر أيت

زمن فُمباد ومقسيـا فمن وّ رَ و): ومويمه -51
(3)

يؽرهون رهمع   اهلل ىمان أصحاب رؽمول》: أكه ومال، 

《فمـد ايمذىمر وفمـد ايمؼتالو، فمـد اجلـائز: ايمصوت فمـد شمالث
(4)

. 

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ
(5)

واسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط، 
(6)

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى، 
(7)

ُمـ ـمرق قمـ  

 .ومذيمره:. . . قم٤ٌمد ىم٤مل سمـ قمـ ىمٞمس، احلًـقمـ ، قمـ ىمت٤مدة، لئهِم٤مم اًمدؾمتقا

 .ه صم٘م٤مترضم٤مل إؾمٜم٤مد

يًتحٌقن ظمٗمض   يم٤من أصح٤مب حمٛمد》: قم٤ٌمد ىم٤مل سمـ قمـ ىمٞمس، احلًـقمـ ، قمـ ىمت٤مدة، ورواه مه٤مم

 .《وقمٜمد اجلٜم٤مئز، وقمٜمد اًم٘مرآن، قمٜمد اًم٘مت٤مل: قمٜمد صمالث، اًمّمقت

أظمرضمف اسمـ اعم٤ٌمرك ذم اًمزهد
(8)

اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػوقمٜمف - 
(9)

 .قمـ مه٤مم سمف -

                                 
 (.192( رىمؿ )1/212( يمت٤مب اإليمن سم٤مب يمقن اإلؾمالم هيدم ُم٤م ىمٌٚمف ويمذا اهلجرة واحل٩م )1)

(2( )2/79.) 

صم٘م٦م  اًمٌٍمي اهلل قمٌد أسمق -اعمقطمدة وومتح اعمٕمجٛم٦م سمْمؿ- اًمْمٌٕمل -اعمقطمدة وختٗمٞمػ اعمٝمٛمٚم٦م سمْمؿ- قم٤ٌمد سمـ ( ىمٞمس3)

 (.5582( رىمؿ )815خميم ُم٤مت سمٕمد اًمثمٟملم ووهؿ ُمـ قمده ذم اًمّمح٤مسم٦م. اٟمٔمر: اًمت٘مري٥م )صـ

 (3/411( اعمٖمٜمل )4)

 (. 31811( رىمؿ )11/524( )5)

(6( )5/389). 

(7()4/74( ،)9/153.) 

 (.247( )صـ 8)

 (.11313( رىمؿ )7/211( )9)
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 .٤مورضم٤مًمف صم٘م٤مت أيًْم 

م ىماكوا يستحبون طمػض ايمصوت فمـد أَنَّ   اهلل رؽمولِ  فمن أصحاِب  احلسنوذىمر ): ومويمه -52

(همذىمر كحوه شمالث
(1)

. 

اًمرزاق قمٌدأظمرضمف 
(2)

وؾمط–  وُمـ ـمري٘مف اسـم اعمٜمذر ذم ٕا
(3)

: ىم٤مل، احلًـقمـ ، قمـ ىمت٤مدة، قمـ ُمٕمٛمر -

تحٌقن ظمٗمض اًمّمقت قمٜمد اجلٜم٤مئز وقمٜمد ىمراءة اًم٘مرآن وقمٜمد اًم٘مت٤مل  اهلل أدريم٧م أصح٤مب رؾمقل》 ، ًي

 .《 ٟم٠مظمذ وسمف

ُمٕمٛمر ؾمٞمئ احلٗمظ ))همػم أٟمف شمٙمٚمؿ ذم رواي٦م ُمٕمٛمر قمـ ىمت٤مدة ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل:  ، رضم٤مل اإلؾمٜم٤مد يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت

((حلدي٨م ىمت٤مدة وإقمٛمش
(7)

،  وىم٤مل اسمـ ُمٕملم: )ىم٤مل ُمٕمٛمر: ضمٚم٧ًم إمم ىمت٤مدة وأٟم٤م صٖمػم، ومٚمؿ أطمٗمظ قمٜمف 

إؾم٤مٟمٞمد(
(6)

 ف  إٓ ومٞمم شمقسمع قمٚمٞمف ومٞمف.، وهلذا مل خيرج ًمف ُمًٚمؿ قمٜم

ا يمه نمػر اهلل اؽمتغػرو: إذ ؽمؿع ومائاًل يؼول، دم صمـازة فمؿرزمقـَا ازمن 》: فمؿروزمن  وومال همضقل): ومويمه -53

رواه ؽمعقد(《َك يمَ  اهللُ رَ ػَ ٓ نمَ : فمؿرهمؼال ازمن ، ميمؽ
(6)

. 

 .ومل أىمػ قمٚمٞمف، ُمٜمّمقر سمـ قمزاه اعمّمٜمػ إمم ؾمٕمٞمد

اًمرزاق قمٌدوروى 
(7)

اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌمو 
(8)

يمٜم٧م ذم ضمٜم٤مزة ومٞمٝم٤م : قمتٞمؼ اًمٕم٤مُمري ىم٤مل سمـ سمٙمػم ُمـ ـمريؼ  

 .《ٓ همٗمر اهلل ًمؽ: ىم٤مل ؾمٕمٞمد، همٗمر اهلل ًمٙمؿ، ٗمروا ًمفاؾمتٖم》:وم٘م٤مل رضمؾ، ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد

((صدوق))قمتٞمؼ  سمـ وسمٙمػم
(9)

. 

 .همإشمر ضمسن

                                 
 (.3/411( اعمٖمٜمل )1)

 (.6281( رىمؿ )3/453( اعمّمٜمػ )2)

 (.3157( رىمؿ )5/389( )3)

 (.12/221قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل )( 4)

 (.2/698ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي )( 5)

 (.3/411( )اعمٖمٜمل 6)

 (.6243(، رىمؿ )3/439( اعمّمٜمػ )7)

 (.11314( رىمؿ )7/199( اعمّمٜمػ )8)

 (.762( رىمؿ )178( اًمت٘مري٥م )صـ9)
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 روي فمن يؽره ذيمك ىمل من حيػظ فمـه : ومال ازمن اظمـذر))، ارزمـَ  اظمّقتباع ويؽره اسمّ ): ومويمه][
(1)

وأب ، فمؿر 

(ارٍ َـ وا زمِ عُ بِ ٓ يتَّ  م وصوا أنْ أَنَّ ، وفمائشة، وأب ؽمعقد، يسار زمن ومعؼل، مغػل زمن اهلل فمبدو، هريرة
(2)

. 

 . فمؿرأشمر   -54

ومرواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 
(3)

وُمـ ـمري٘مف اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط-، 
(4)

قمـ ، قمـ طمج٤مج، اًمٕمقامسمـ  قمـ قم٤ٌمد -

 .ٌٕمٜمل سمِٛمْجٛمرٓ شَمتْ   قمٛمرىم٤مل : ىم٤مل، قمـ اسمـ ُمٖمٗمؾ، ومْمٞمؾ

ٗم٘مٝم٤مء اًم أطمد اًم٘م٤ميض اًمٙمقذم أرـم٤مة أسمق اًمٜمخٕمل هٌػمة سمـ صمقر سمـ -سمٗمتح اهلٛمزة-اسمـ أرـم٤مة : وطمج٤مج هق

ـه145ُم٤مت ؾمٜم٦م  ُمـ اًم٤ًمسمٕم٦م ((صدوق يمثػم اخلٓم٠م واًمتدًمٞمس))
(5)

. 

 :إُم٤م هق، وومْمٞمؾ ضم٤مء ُمٝمٛمال

ُمٖمٗمؾ سمـ اهلل قمٌدوهق يروي قمـ  ـه95اعمتقرم ؾمٜم٦م  اسمـ زيد أسمق ؾمٜم٤من اًمرىم٤مر
(6)

 أرـم٤مة سمـ ومل يذيمر حلج٤مج، 

 .قمٜمف رواي٦م

هـ111ُم٤مت ؾمٜم٦م  ((صم٘م٦م)) اسمـ قمٛمرو اًمٗم٘مٞمٛمل أسمق اًمٜمي اًمٙمقذم: أو أٟمف
(7)

أرـم٤مة سمـ ويروي قمٜمف طمج٤مج، 
(8)

 ،

 .-واهلل أقمٚمؿ–ح٤مسم٦م ٦م قمـ أطمد ُمـ اًمّم  ييذيمر ًمف روا ومل

 .س واهلل أقمٚمؿوهق ُمدًمّ ، أرـم٤مة سمـ ًمٕمٜمٕمٜم٦م طمج٤مج: وم٤مٕصمر ومٞمف وٕمػ

 . أشمر أب هريرة -55

أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م
(9)

ـ أيب ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي قمـ  ـ أيب هريرة، ؾمٕمٞمد سم َعَ  》 قم  .《سمٜم٤مرٍ  سمٕمد ُمقشمف أَٟم ُف هنك أَْن ُيتٌ 

ٌخ٤مري هبذا اإلؾمٜم٤مد قمدة أطم٤مدي٨موىمد روى اًم، إؾمٜم٤مد صحٞمح قمغم ذط اًمٌخ٤مريوهذا 
(10)

وىمد روى ، 

                                 
 (.، وذم إوؾمط ٓسمـ اعمٜمذر: )قمٛمر(اسمـ قمٛمر)( 411-3/411اعمٖمٜمل ) ( ذم1)

 (.3/411اعمٖمٜمل )( 2)

 (. 11281( رىمؿ )7/194( اعمّمٜمػ )3)

 (.3111(، رىمؿ )5/371( )4)

 (.1119( رىمؿ ) 222( اًمت٘مري٥م )صـ5)

 (.2/1157(، شم٤مريخ اإلؾمالم ًمٚمذهٌل )7/129) ( اٟمٔمر: اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد6)

 (.5431ت ) (786( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 7)

 (.4762( رىمؿ )23/279( اٟمٔمر: هتذي٥م اًمٙممل )8)

 (.769) ح (317/ 2( ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ )9)

 (.6534ح ) (111/ 8سم٤مب اًم٘مّم٤مص يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م )، يمت٤مب اًمرىم٤مق، صحٞمح اًمٌخ٤مرياٟمٔمر: ( 11)
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 . قمـ أيب هريرة، وقمـ أسمٞمف، ُم٤ٌمذة  أيب هريرة قمـ، ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي

اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌمأظمرضمف ، وىمد روي ُمـ وضمف آظمر
(1)

ىم٤مل ، قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ٟم٤مومع، يقمـ اجلٕمد، ؾمٕمٞمد سمـ قمـ ُيٞمك 

 .《ٓ شمتٌٕمقين سمٜم٤مر》: ىم٤مل أسمق هريرة

 .هقواجلٕمدي مل يتٌلم زم ُمـ 

وهق ُمـ يم٤ٌمر أشم٤ٌمع  ،ومٚمؿ يدرك أطمدا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، لأسمق إؾمح٤مق اعمٙم، لاعمخزوُم: إن يم٤من هق وإسمراهٞمؿ سمـ ٟم٤مومع

((صم٘م٦م صم٧ٌم)): وهق، اًمت٤مسمٕملم
(2)

. 

ُمـ وضمف آظمر، وؾمٞم٠ميت سمٛمٕمٜم٤مه، وهق صم٤مسم٧م سم٢مؾمٜم٤مد ُم٤مًمؽ، وم٤مإلؾمٜم٤مد ُمٜم٘مٓمع
(3)

. 

 . غػلم زمن اهلل فمبدأشمر  -56

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم
(4)

، وٓ سمٜم٤مر، أوص أن ٓ شمتٌٕمقين سمّمقتاهلل اعمزين قمٜمف أٟمف  سمـ قمٌد ُمـ ـمريؼ سمٙمر 

 .-يٕمٜمل اعمدر اًمذي يٙمقن قمغم ؿمٗمػم اًم٘مؼم- وٓ شمرُمقين سم٤محلج٤مرة

 .وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح

  أب ؽمعقدو يسار زمن معؼلأشمر   -57

، وأيب هريرة، طمّملم سمـ وقمٛمران، ورويٜم٤م قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري)): اًمؼم قمٌدىم٤مل اسمـ م ًمٙمـ مل أىمػ قمٚمٞمٝم

((وٓ جيٕمؾ قمكم ىمٓمٞمٗم٦م محراء، ٓ يتٌٕمقا سمٜم٤مر وٓ ٟم٤مئح٦مؿ وصقا سم٠من أهّن 
(5)

 .ومل يذيمر إؾمٜم٤مده. 

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، ُمرومققم٤م  قمـ أيب ؾمٕمٞمدروي و 
(6)

قمـ ، قمـ رضمؾ، يمثػمأيب  سمـ ُيٞمك ُمـ ـمريؼ 

 .وٓ يٛمِمك أُم٤مُمٝم٤م، وٓ سمٜم٤مر، ٓ شمتٌع اجلٜم٤مزة سمّمقت:  اهلل رؾمقلىم٤مل : ىم٤مل، أيب ؾمٕمٞمد

وىمد ؾمٌؼ أيب يمثػم ومٗمٞمف وٕمػ سمـ وومٞمف رضمؾ ُمٌٝمؿ وهق ؿمٞمخ ُيٞمك
(7)

 .واهلل أقمٚمؿ. 

                                 
 .(11282( رىمؿ )7/194( )1)

 (.265ت ) (117شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص:  (2)

 .-221 -اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ: ( 3)

 (.11285( رىمؿ )7/195( اعمّمٜمػ )4)

 (.8/226( آؾمتذيم٤مر )5)

 (.11292( رىمؿ )7/197( اعمّمٜمػ )6)

 -51  -اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ: ( 7)
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 . فمائشةأشمر  -58

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 
(1)

قمـ ، قمٛمػم سمـ قمٌٞمد سمـ اهلل قمٌدقمـ ، أيب إسمراهٞمؿ سمـ ه٤مرونـمريؼ  قمـ ويمٞمع 

 . ىمٓمٞمٗم٦م محراء وٓ دمٕمٚمقا قمكمّ ، تٌٕمقين سمٛمجٛمرٓ شم ٤م أوص٧م أنْ أهّن ، قم٤مئِم٦م

: إسمراهٞمؿ وىمٞمؾ: ىمٞمؾ اؾمؿ أسمٞمف، سمق حمٛمد اًمؼمسمري ُمقمم آل اعمٖمػمةأ: أيب إسمراهٞمؿ هق سمـ وه٤مرون، رضم٤مل اإلؾمٜم٤مد صم٘م٤مت

((صم٘م٦م صم٧ٌم)) ُمٞمٛمقن
(2)

. 

: ٓ سمتبعوين زمؿجؿر ومايموا يمه: أن أزما موؽمى ضمكم ضمرضه اظموت ومال ازمن ماصمهوروى : ومويمه) -59

(  اهلل رؽمولكعم من : ومال؟ ؽمؿعت همقه ؾمقئا أو
(3)

. 

اسمـ ُم٤مضمفأظمرضمف 
(4)

أوص أسمق ُمقؾمك : أن أسم٤م سمردة طمدصمف ىم٤مل، يزرِ قمـ أيب طَم ، ةُمٞمن سمـ ومْمٞمؾـمريؼ ُمـ  

 .ومذيمره...طملم طميه اعمقت، إؿمٕمري

وأظمرضمف أمحد
(5)

واسمـ طم٤ٌمن، 
(6)

واًمٌٞمٝم٘مل، 
(7)

 .ُمٞمنة سمف أـمقل ُمٜمف سمـ يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ اًمٗمْمٞمؾ 

((صدوق)): احل٤مومظ ىم٤مل إزدي اًمٌٍمي ُمٕم٤مذ أسمق: هق ُمٞمنة سمـ وومْمٞمؾ
(8)

 

 .خمتٚمػ ومٞمف، ؾمجًت٤من ىم٤ميض إزدي احلًلم سمـ اهلل قمٌد: هق -اًمراء ويمن اعمٝمٛمٚم٦م سمٗمتح–وأسمق طَمِريز 

((ُمٜمٙمر احلدي٨م)): ىم٤مل أمحد
(9)

روى ُمٕمتٛمر قمـ ومْمٞمؾ قمـ أيب طمريز أطم٤مدي٨م ُمٜم٤ميمػم  ُمٜمٙمرٌ  طمدي٨ٌم )): وىم٤مل، 

                                 
 (.11284( رىمؿ )7/195( اعمّمٜمػ )1)

 (.7251( رىمؿ )1116( اًمت٘مري٥م )صـ2)

 (.3/411اعمٖمٜمل )( 3)

 . (1487ح ) (461/ 2سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اجلٜم٤مزة ٓ شم١مظمر إذا طميت وٓ شمتٌع سمٜم٤مر )ذم اًمًٜمـ، أسمقاب اجلٜم٤مئز،  (4)

 (.19547( رىمؿ )32/317( اعمًٜمد )5)

 (.3151( رىمؿ )422-7/421( صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن سمؽمشمٞم٥م اسمـ سمٚم٤ٌمن )6)

 (.3/395( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )7)

 (.5474( رىمؿ )786( اًمت٘مري٥م )صـ8)

 (.518( رىمؿ )84( سمحر اًمدم )صـ9)
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ًت٤من ج ((ويم٤من أسمق طمريز ىم٤موٞم٤م سًم
(1)

((ًمٞمس طمديثف سمٌمء)): وىم٤مل أسمق داود، 
(2)

((وٕمٞمػ)): وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل، 
(3)

وىم٤مل ، 

((همػم حمٛمقد احلدي٨م)): اجلقزضم٤مين
(4)

ـ قمدي،  ٓ يت٤مسمٕمف قمٚمٞمفقم٤مُم٦م ُم٤م يروي)): وىم٤مل اسم ((ف 
(5)

. 

 واظمتٚمػ ىمقل اسمـ ُمٕملم ومٞمف

((سمٍمي صم٘م٦م)): ىم٤مل ذم رواي٦م اسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م
(6)

((ًمٞمس سمف سم٠مس)): وىم٤مل ذم رواي٦م اسمـ ـمٝممن، 
(7)

وىم٤مل ذم رواة  

يمم ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ((وٕمٞمػ))ص٤مًمح  سمـ ُمٕم٤موي٦م
(8)

. 

((احلدي٨م يٙمت٥م طمدي٨م طمًـ احلدي٨م ًمٞمس سمٛمٜمٙمر)): وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ ((صم٘م٦م))وىم٤مل أسمق زرقم٦م 
(9)

 ،

((يٕمتؼم سمف)): اًمدارىمٓمٜمّل  وىم٤مل
(10)

((صدوق)): وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن، 
(11)

((خمتٚمػ ومٞمف وىمد وصمؼ)): وىم٤مل اًمذهٌل، 
(12)

 ،

((ومٞمف رء)): وىم٤مل ومٞمف أيْم٤م ((صحح ًمف اًمؽمُمذي)): وىم٤مل ذم اعمٞمزان
(13)

 

((صدوق خيٓمئ)): وىم٤مل اسمـ طمجر
(14)

. 

أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئزاًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ذم ـه ضمسَّ  واحلدي٨م
(15)

 :ويِمٝمد عمٕمٜم٤مه احلدي٨م أيت، 

                                 
 (.2652( رىمؿ )2/372( اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل )1)

 (.3812( رىمؿ )3/117( هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )2)

 (.328( اًمْمٕمٗم٤مء رىمؿ )3)

 (. 141( رىمؿ )95( أطمقال اًمرضم٤مل )صـ4)

 (.4/161( اًمٙم٤مُمؾ )5)

 (.153( رىمؿ )5/35( اجلرح واًمتٕمديؾ )6)

 (.321( رىمؿ )91( ُمـ يمالم اسمـ ُمٕملم ذم اًمرضم٤مل رواي٦م اسمـ ـمٝممن )صـ7)

 (.3812( رىمؿ )3/117( )8)

 (.153( رىمؿ )5/35( اجلرح واًمتٕمديؾ )9)

 (.268( )41( ؾم١مآت اًمؼمىم٤مين رىمؿ )صـ11)

 (.7/25( اًمث٘م٤مت )صـ11)

 (.2685( رىمؿ ) 1/545( )12)

 (.4272( رىمؿ )4/81ن آقمتدال )( ُمٞمزا13)

 (.3294( رىمؿ )511( اًمت٘مري٥م )صـ14)

 (.12( رىمؿ اعم٠ًمًم٦م )9( )صـ 15)
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(كار ٓ سمتبع اجلـازة زمصوت وٓ: أكه ومال  وروى أزمو داود زمنؽمـاده فمن ايمـبي) -[م]
(1)

. 

قمـ رضمؾ ُمـ ، قمٛمػم احلٜمٗمل سمـ قمـ سم٤مب، أيب يمثػم سمـ قمـ ُيٞمك، ؿمداد سمـ ُمـ ـمريؼ طمربأسمق داود أظمرضمف 

وٓ ٟم٤مر، سمّمقت اجلٜم٤مزةُ  عُ ٌَ تْ ٓ شمُ : ىم٤مل  اهلل رؾمقلقمـ أيب هريرة أن ، قمـ أسمٞمف، أهؾ اعمديٜم٦م
(2)

. 

وىمد ؾمٌؼ، احلدي٨م طمًـ سمِمقاهد
(3)

. 

ج يمه رساٌج   فمن ايمـبي: ودم ضمديث): ومويمه -61 هذا ضمديث )): ل ايمؼممذيوما دطمل ومػما يمقال همُلرْسِ

((ضمسن
(4)

)
(5)

. 

أظمرضمف اًمؽمُمذي
(6)

واًمٓمؼماين 
(7)

واًمٌٞمٝم٘مل 
(8)

، ظمٚمٞمٗم٦م سمـ قمـ اعمٜمٝم٤مل، يمن سمـ يمٚمٝمؿ ُمـ ـمرق ُيٞمك 

دظمؾ ىمؼما ًمٞمال وم٠مهج ًمف هج وم٠مظمذه ُمـ ىمٌؾ   اًمٜمٌل أنّ ، قمـ اسمـ قم٤ٌمس، قمـ قمٓم٤مء، أرـم٤مة سمـ احلج٤مج قمـ

ء ًمٚم٘مرآنرمحؽ اهلل إن يمٜم٧م َٕو  )): وىم٤مل، اًم٘مٌٚم٦م  .ويمؼم قمٚمٞمف أرسمٕم٤م ((اه٤م شمال 

صم٤مسم٧م سمـ ويزيد، وذم اًم٤ٌمب قمـ ضم٤مسمر)): وىم٤مل اًمؽمُمذي
(9)

 . ((وطمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس طمدي٨م طمًـ. . . 

 .((إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ)): وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل

أرـم٤مة، وهق ُمدًمس،  سمـ ، ٕن ُمداره قمغم احلج٤مجؽمُمذي[]قمغم حتًلم اًم وأٟمٙمر قمٚمٞمف))وىم٤مل اًمزيٚمٕمل: 

((يذيمر ؾممقم٤م ومل
(10)

. 

                                 
 (.3/411اعمٖمٜمل )( 1)

 (.3169( رىمؿ )6/71( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ذم اًمٜم٤مر يتٌع هب٤ماعمٞم٧م )2)

 .-51 -اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ: ( 3)

، وم٢مٟمم ((طمدي٨م طمًـ))وُم٤م ذيمرٟم٤م ذم هذا اًمٙمت٤مب وم٘م٤مل رمحف اهلل:  ((طمدي٨م طمًـ))ىمقًمف:  ( سملم اًمؽمُمذي ُمراده ُمـ4)

أردٟم٤م سمف طمًـ إؾمٜم٤مده قمٜمدٟم٤م: يمؾ طمدي٨م يروى ٓ يٙمقن ذم إؾمٜم٤مده ُمـ يّتٝمؿ سم٤مًمٙمذب، وٓ يٙمقن احلدي٨م ؿم٤مذًا، 

 (.. 9/456ًمتحٗم٦م )اًمٕمٚمؾ اًمّمٖمػم اعمٓمٌقع ذم آظمر ا ويروى ُمـ همػم وضمٍف ٟمحق ذاك، ومٝمق قمٜمدٟم٤م طمدي٨م طمًـ

 (. 3/411( اعمٖمٜمل )5)

 (.1157( رىمؿ )3/515( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمدومـ سم٤مًمٚمٞمؾ )6)

 (.11295( رىمؿ )11/114( اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم )7)

 (.4/55( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )8)

رىمؿ  (281ضم٤مسمر وم٠مظمرضمف اسمـ ؿم٤مهلم ذم اًمٜم٤مؾمخ )صـ سمـ ( طمدي٨م ضم٤مسمر ؾمٞم٠ميت ذم اًمِمقاهد، وأُم٤م طمدي٨م يزيد9)

 :دومـ اًمٚمٞمؾ :ىم٤مل ؟وُم٤م اًمرُمس !اهلل ي٤م رؾمقل :ىم٤مًمقا ،ٓ شمرُمًقا ُمقشم٤ميمؿيزيد ُمرومققم٤م سمٚمٗمظ:  سمـ ( قمـ ضم٤مسمر381)

 (.3/1685. ومٝمق طمدي٨م وٕمٞمػ. اٟمٔمر: ٟمزه٦م إًم٤ٌمب ذم ىمقل اًمؽمُمذي وذم اًم٤ٌمب )وم٢مٟمف يؽمك ٓ يٜمٔمر ذم أُمره

 .(2/311( ٟمّم٥م اًمراي٦م ٕطم٤مدي٨م اهلداي٦م )11)
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ي٘مٌؾ ىمقل  ٓ: ىمٚمٜم٤م، ((طمدي٨م طمًـ)) طمدي٨م وٕمٞمػ )وم٤من ىمٞمؾ( ىمد ىم٤مل ومٞمف اًمؽمُمذي)): قويوىم٤مل اًمٜمّ

ٟمف اقمتْمد قمٜمد أوهق وٕمٞمػ قمٜمد اعمحدصملم وُيتٛمؾ ، رـم٤مةأ سمـ ٟمف ُمـ رواي٦م احلج٤مجٕ، اًمؽمُمذي ذم هذا

((ٖمػمه ومّم٤مر طمًٜم٤ماًمؽمُمذي سم
 (1)

. 

طمج٤مج وٕمٞمػ . . . يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ خمتٚمػ ومٞمف، هق طمدي٨م ذم إؾمٜم٤مده صمالصم٦م))٤من اًمٗم٤مد: ىم٤مل اسمـ اًم٘مٓمّ 

وىم٤مل ، ظمٚمٞمٗم٦م وٕمٗمف اسمـ ُمٕملم سمـ وُمٜمٝم٤مل. . . وإن يم٤من ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يقصم٘مف ومٝمق إمم اًمْمٕمػ أىمرب، ُمدًمس

((لم يقصم٘مفواسمـ ُمٕم، يمن ُمْمٓمرب احلدي٨م سمـ وُيٞمك، ومٞمف ٟمٔمر: اًمٌخ٤مري
(2)

. 

 :وم٤مإلؾمٜم٤مد ومٞمف صمالصم٦م ُمتٙمٚمؿ ومٞمٝمؿ يمم ىم٤مل اسمـ اًم٘مٓم٤من اًمٗم٤مد

((صدوق قم٤مسمد خيٓمئ يمثػما وىمد شمٖمػم)): ىم٤مل احل٤مومظ، اًمٙمقذم اًمٕمجكم يمن سمـ ُيٞمك :إول
(3)

. 

((وٕمٞمػ)): ىم٤مل احل٤مومظ ومٞمف، اًمٙمقذم ىمداُم٦م أسمق اًمٕمجكم ظمٚمٞمٗم٦م سمـ اعمٜمٝم٤مل :وايمثاين
(4)

. 

((صدوق يمثػم اخلٓم٠م واًمتدًمٞمس)) هٌػمة اًمٜمخٕمل أسمق أرـم٤مة اًمٙمقذم سمـ صمقر سمـ أرـم٤مة سمـ احلج٤مج: ايمثايمث
(5)

 .

ذيمره احل٤مومظ ذم اعمرشم٦ٌم اًمراسمٕم٦م
(6)

ٓ سمم سطمقا ومٞمف سم٤مًمًمع ًمٙمثرة إطمديثٝمؿ  ُمـ ءُمـ اشمٗمؼ قمغم أٟمف ٓ ُيت٩م سمٌم)): 

 .((شمدًمٞمًٝمؿ قمغم اًمْمٕمٗم٤مء واعمج٤مهٞمؾ

 .ومل يٍمح سم٤مًمًمع، وىمد قمٜمٕمـ ذم اإلؾمٜم٤مد

 يمم أؿم٤مر إًمٞمف اًمؽمُمذي   إٓ أٟمف ًمف ؿم٤مهدا ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر، وم٤محلدي٨م هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ

 .وذم اًم٤ٌمب قمـ ضم٤مسمر: سم٘مقًمف

أظمرضمف أسمق داود 
(7)

واحل٤ميمؿ 
(8)

ٝم٘ملواًمٌٞم 
(9)

أظمؼمين ، ديٜم٤مر سمـ قمـ قمٛمرو، ُمًٚمؿ سمـ ُمـ ـمريؼ حمٛمد 

                                 
 (.5/312ذح اعمٝمذب )( اعمجٛمقع 1)

 (3/423( سمٞم٤من اًمقهؿ واإلهي٤مم ذم يمت٤مب إطمٙم٤مم )2)

 (.7679( رىمؿ )1171( اًمت٘مري٥م )صـ3)

 (.6965( رىمؿ )974( اًمت٘مري٥م )صـ4)

 (.1127( رىمؿ )222( اًمت٘مري٥م )صـ5)

 (.118ت ) (49شمٕمريػ أهؾ اًمت٘مديس ـمٌ٘م٤مت اعمدًمًلم )ص:  (6)

 (.3162( رىمؿ )6/64سم٤مًمٚمٞمؾ ) ( اًمًٜمـ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ذم اًمدومـ7)

 (.1/368( اعمًتدرك يمت٤مب اجلٜم٤مئز سم٤مب ومْمٞمٚم٦م رومع اًمّمقت سم٤مًمذيمر )8)

 (.4/53( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )9)
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ذم   اهلل رؾمقلوم٠مشمقه٤م وم٢مذا ، رأى ٟم٤مس ٟم٤مرا ذم اعم٘مؼمة: اهلل ىم٤مل قمٌد سمـ اهلل أو ؾمٛمٕم٧م ضم٤مسمر قمٌد سمـ ضم٤مسمر

 .وم٢مذا هق اًمرضمؾ اًمذي يم٤من يرومع صقشمف سم٤مًمذيمر، ٟم٤موًمقين ص٤مطمٌٙمؿ: وإذا هق ي٘مقل، اًم٘مؼم

 .. . . ا ذم اعم٘م٤مسمررأي٧م ٟم٤مر : وًمٗمظ احل٤ميمؿ

((وًمف ؿم٤مهد سم٢مؾمٜم٤مد ُمٕمْمؾ، صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ ومل خيرضم٤مه)): وىم٤مل
(1)

 .وواوم٘مف اًمذهٌل، 

((رواه أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد قمغم ذط اًمّمحٞمحلم)): وىم٤مل اًمٜمقوي ذم اخلالص٦م
(2)

. 

وهق وإن ، ُمًٚمؿ اًمٓم٤مئٗمل سمـ وم٢من ُمدار إؾمٜم٤مده قمغم حمٛمد، ويمؾ ذًمؽ ظمٓم٠م: وشمٕم٘مٌٝمؿ اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين سم٘مقًمف

، وإٟمم روى ًمف اًمٌخ٤مري شمٕمٚمٞم٘م٤م، وًمذًمؽ مل ُيت٩م اًمِمٞمخ٤من سمف، وم٘مد يم٤من وٕمٞمٗم٤م ذم طمٗمٔمف، يم٤من صم٘م٦م ذم ٟمٗمًف

(3)اىـ. . . اوُمًٚمؿ اؾمتِمٝم٤مدً 
. 

((صدوق خيٓمئ ُمـ طمٗمٔمف)) ؾمقؾمـ اسمـ: هق اًمٓم٤مئٗمل إؾممقمٞمؾ سمـ وحمٛمد
(4)

اؾمتِمٝمد سمف )): ل اعمزيوىم٤م. 

((وروى ًمف اًم٤ٌمىمقن، وروى ًمف ذم إدب، اًمٌخ٤مري ذم اًمّمحٞمح
(5)

. 

٤مين ذم أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز، واًمذي ئمٝمر واهلل أقمٚمؿ أن احلدي٨م هبذا اًمِم٤مهد طمًـ  ًم ٜمف اًمِمٞمخ ا وطم
(6)

 .واهلل أقمٚمؿ. 

 .واهلل أقمٚمؿ. ٟمحقهوهبذا يتٌلم أٟمف إذا اطمتٞم٩م إمم اًمٜم٤مر ًمإلو٤مءة ومال طمرج ُمـ اؾمتٕممل اعمّم٤ٌمح و

ـَائِزِ : روي فمن أم فمطقة ومايمت): ومويمه -61 َباِع اجْلَ (متػق فمؾقه. َومَلْ ُيْعَزْم فَمَؾْقـَا، َُنِقـَا فَمْن اسمِّ
(7)

. 

أظمرضم٤مه 
(8)

، ـَا فمن اسمباع اجلـائزَُنِق: ىم٤مًم٧م قمـ أم قمٓمٞم٦م ( ـيُمـ ـمريؼ أم اهلذيؾ )طمٗمّم٦م سمٜم٧م ؾمػم 

                                 
(. ُمـ ـمريؼ ؿمٕم٦ٌم، قمـ 1/368( أظمرضمف احل٤ميمؿ ٟمٗمًف ذم اعمًتدرك يمت٤مب اجلٜم٤مئز سم٤مب ومْمٞمٚم٦م رومع اًمّمقت سم٤مًمذيمر )1)

وذم طمدي٨م ؿمٕم٦ٌم اؾمٛمف -ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م رضمال يم٤من سمٛمٙم٦م ويم٤من روُمٞم٤م  -صٖمؼمة أيب سمـ وهق طم٤مشمؿ-أيب يقٟمس 

إٟمف   اهلل يم٤من رضمؾ يٓمقف سم٤مًمٌٞم٧م وهق ي٘مقل ذم دقم٤مئف أوه أوه وم٘م٤مل رؾمقل ُيدث قمـ أيب ذر ىم٤مل  -وىم٤مص

 .ًمؽ اًمرضمؾ وُمٕمف اعمّم٤ٌمحذم اعم٘م٤مسمر يدومـ ذ  ٕواه، ىم٤مل أسمق ذر: ومخرضم٧م ذات ًمٞمٚم٦م وم٢مذا اًمٜمٌل

 (..3465( رىمؿ )2/971( ظمالص٦م إطمٙم٤مم )2)

 (.92( ُم٠ًمًم٦م رىمؿ )142( أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز )صـ3)

 (.6333( رىمؿ )896( اًمت٘مري٥م )صـ4)

 (.5614( رىمؿ )26/416( هتذي٥م اًمٙممل )5)

 (.92( ُم٠ًمًم٦م رىمؿ )142( أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز )صـ6)

 (.3/411( اعمٖمٜمل )7)

 =سم٤مب اًمٓمٞم٥م ًمٚمٛمرأة قمٜمد (، وذم يمت٤مب احلٞمض، 1278( رىمؿ )٤2/78مئز، سم٤مب اشم٤ٌمع اًمٜم٤ًمء اجلٜم٤مئز )اًمٌخ٤مري ذم اجلٜم( 8)
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 .واًمٚمٗمظ اًمٌخ٤مري فمؾقـاُيْعَزْم  ومل

 .ىمـا ُكـْفى فمن اسمباع اجلـائز ومل ُيعَزم فمؾقـا : وذم ًمٗمظ هلم

 ومويمه :(وفمائشة، وأزمو أمامة، فمؿر وازمنُ ، ُن مسعودوىمره ذيمك ]اسمباع ايمـساء اجلـائز[ ازم )
(1)

. 

 . أشمر ازمن مسعود -62

يذيمر  ومل.... اجلٜم٤مئز اسمـ ُمًٕمقد]اًمٜم٤ًمء[ ومٛمٛمـ رويٜم٤م قمٜمف أٟمف يمره اشم٤ٌمقمٝمـ )): وىم٤مل اسمـ اعمٜمذر، مل أىمػ قمٚمٞمف

هؾمٜم٤مدَ إ
(2)

. 

 . فمؿروأما أشمر ازمن  -63

اًمرزاق قمٌدأظمرضمف 
(3)

ومٚمم سمٚمغ اعم٘مؼمة ، ذم ضمٜم٤مزة قمٛمرظمرضم٧م ُمع اسمـ : قمـ جم٤مهد ىم٤مل، ًمٞم٨م ُمـ ـمريؼ 

هذه شمريد  وإنّ ، ؽ ظمرضم٧م شمريد إضمرإٟمّ : ٛمج٤مهدـوىم٤مل ًم، وىم٤مل هل٤م ذا، وم٤مؾمت٘مٌٚمٝم٤م: ىم٤مل أو راٟم٦م، ؾمٛمع ٟم٤مئح٦م

 .ومرضمع ورضمٕم٧م ُمٕمف: ىم٤مل ٦مإٟمٜم٤م هنٞمٜم٤م أن ٟمتٌع ضمٜم٤مزة ُمٕمٝم٤م راٟمّ ، سمؽ اًمقزر

وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم
(4)

 .قمـ ًمٞم٨م سمف خمتٍما، همٞم٤مث سمـ قمـ طمٗمص 

((كَ ؽُمِ ومَ  :صدوق اظمتٚمط ضمدا ومل يتٛمٞمز طمديثف))أيب ؾمٚمٞمؿ  سمـ وُمداره قمغم ًمٞم٨م
(5)

. 

اًمرزاق قمٌدأظمرضمف : وًمف إؾمٜم٤مد آظمر
(6)

وجم٤مهد أن اسمـ ، ضمٌػم سمـ قمـ ؾمٕمٞمد، اًمٙمريؿ أيب أُمٞم٦م قمٌد ُمـ ـمريؼ 

ـّ ، ويٍمظمـ ،ٝم٤مشمٌع ضمٜم٤مزة ومرأى ٟم٤ًمء يتٌٕمٜمَ ، قمٛمر  وومتٜم٦م قمغم احلّل ، اعمٞم٧ّمى قمغم أذً ، ـ  ًمٙمُ  أفٍّ : ٤ملوىم ،وم٠مىمٌؾ قمٚمٞمٝم

 .صمالث ُمرات

                                 
( رىمؿ 7/61) سم٤مب اًم٘مًط ًمٚمح٤مدة قمٜمد اًمٓمٝمر( وذم يمت٤مب اًمٓمالق 313( رىمؿ )1/69) همًٚمٝم٤م ُمـ اعمحٞمض =

 .(938( رىمؿ )2/645) سم٤مب هنل اًمٜم٤ًمء قمـ اشم٤ٌمع اجلٜم٤مئز(، ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اجلٜم٤مئز 5341)

 .(3/411اعمٖمٜمل ) (1)

 (.5/387إوؾمط ) (2)

 (.6312( رىمؿ )3/457اعمّمٜمػ ) (3)

 (.11415( رىمؿ )7/226اعمّمٜمػ ) (4)

 (.5685( رىمؿ )818اًمت٘مري٥م )صـ (5)

 (.6313( رىمؿ )3/457اعمّمٜمػ ) (6)
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((وٕمٞمػ)) اًمٌٍمي اعمٕمٚمؿ-اعمٕمجٛم٦م وسم٤مخل٤مء اعمٞمؿ سمْمؿ- اعمخ٤مرق أيب اسمـ: وهق أُمٞم٦م أيب اًمٙمريؿ قمٌدوومٞمف 
(1)

. 

وشم٘مدم، ُمٕمٝم٤م راٟم ٦مأن شُمتٌْع ضمٜم٤مزة   اهلل رؾمقلهنك : ف سمٚمٗمظ٤م قمٜموىمد روي ُمرومققمً 
(2)

 .مل يث٧ٌم، وٕمٞمػ سم٠مٟمف 

 .واهلل أقمٚمؿ. وٕمٞمػ اإلؾمٜم٤مد ُمـ اًمٓمري٘ملم إصمرن إ: وطمالصة ايمؼول

 . أشمر أب أمامة -64

اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم أظمرضمف 
(3)

، ىمٞمس سمـ ىم٤مل طمدصمٜم٤م قمٛمرو، ًمحص٤م سمـ ىم٤مل طمدصمٜم٤م ُمٕم٤موي٦م، احل٤ٌمب سمـ قمـ زيد 

 .ومٓمردهـ اجلٜم٤مزة ذم ٟمًقة ومرأى– أُم٤مُم٦م أسمق وومٞمٝم٤م–يمٜم٤م ذم ضمٜم٤مزة : ىم٤مل

أصٚمف ُمـ  -ؾمٙمقن اًمٙم٤مفسمْمؿ اعمٝمٛمٚم٦م و-كم ٙمْ أسمق احلًلم اًمٕمُ  -سمْمؿ اعمٝمٛمٚم٦م وُمقطمدشملم-احل٤ٌمب  سمـ زيدو

خيٓمئ ذم طمدي٨م اًمثقري ظمراؾم٤من ويم٤من سم٤مًمٙمقوم٦م ورطمؾ ذم احلدي٨م وم٠ميمثر ُمٜمف وهق صدوق
(4)

. 

 و احلٛميص ىم٤ميض إٟمدًمسقمٛمر أسمق احليُمل -ُمّمٖمر سم٤معمٝمٛمٚم٦م- طمدير اسمـ هق ص٤مًمح سمـ ُمٕم٤موي٦موؿمٞمخف 

((صدوق ًمف أوه٤مم))
(5)

((صدوق إُم٤مم)): وىم٤مل اًمذهٌل ذم اًمٙم٤مؿمػ. 
(6)

. 

 .وم٤مٕصمر طمًـ إن ؿم٤مء اهلل

 .أشمر فمائشة  -65

وأورد ومٞمف أصمر  "سم٤مب ُمٜمع اًمٜم٤ًمء اشم٤ٌمع اجلٜم٤مئز" اًمرزاق سمّقب ذم يمت٤مسمف اعمّمٜمػ سمـ قمٌد إٓ أن  ، مل أىمػ قمٚمٞمف 

 اًمٜم٤ًمء رأى  اهلل رؾمقل ًمق أنّ : سمٚمٗمظ قمـ قم٤مئِم٦م قمٛمرةقمـ ، أُمٞم٦م سمـ قمـ إؾممقمٞمؾ ،ُمٕمٛمرقمـ   قم٤مئِم٦م

ـ   اًمٞمقم ـّ  طمرم أو اخلروج قمـ هن٤مه  . اخلروج قمٚمٞمٝم

 سمـ إؾممقمٞمؾـ روى قمـ ممّ  اُمٕمٛمرً وم٢من ، أُمٞم٦م سمـ إؾممقمٞمؾ: قابأيب أُمٞم٦م[ وًمٕمؾ اًمّّم  سمـ ذم اعمّمٜمػ ]إؾممقمٞمؾ

                                 
 (.4156( رىمؿ )619اًمت٘مري٥م )صـ (1)

 .-51 -اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ:  (2)

 (.11418( رىمؿ )7/226اعمّمٜمػ ) (3)

 (. 2124( رىمؿ )351اًمت٘مري٥م )صـ( 4)

 (6762( رىمؿ )955اًمت٘مري٥م )صـ (5)

 (. 5526( رىمؿ )2/276اًمٙم٤مؿمػ ) (6)
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ًمٙمملُمـ هتذي٥م ا إؾممقمٞمؾيمم ذم شمرمج٦م  أُمٞم٦م
(1)

. 

((صم٘م٦م صم٧ٌم)) إُمقي اًم٘مرر سمـ اًمٕم٤مص ؾمٕمٞمد سمـ قمٛمرو اسمـ: هق أُمٞم٦م سمـ وإؾممقمٞمؾ
(2)

. 

اًمثٛمر اعمًتٓم٤مبذم وصححف اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ، وم٤مٕصمر صحٞمح صم٤مسم٧م 
(3)

. 

 .-واهلل أقمٚمؿ–وهذا إصمر همػم سيح ذم هذا اًم٤ٌمب 

، كـتظر اجلـازة: ومؾن؟ ومال ما جُيْؾُِسُؽنَّ ، همنذا كسوة صمؾوس، طمرج  أن ايمـبي وروي): ومويمه -66

ْؾنَ  هل: ومال ِؿْؾنَ : ومال، ٓ: ومؾن؟ سُمَغسِّ همارصمعن ومال ، ٓ: ومؾن؟ ُيْدرِم  من سُمْديمكَِم دم هل: ومال، ٓ: ومؾن؟ هل ََتْ

(رواه ازمن ماصمه َمْلُزوَراٍت نَمغْمَ َمْلصُموَراٍت 
(4)

. 

فأظمرضم
(5)

، ؾمٚممن سمـ قمـ إؾممقمٞمؾ، طمدصمٜم٤م إهائٞمؾ، ظم٤مًمد سمـ طمدصمٜم٤م أمحد، اعمّمٗمك سمـ حمٛمد ُمـ ـمريؼ 

 .ومذيمره. . . وم٢مذا ٟمًقة ضمٚمقس  اهلل رؾمقلظمرج  قمـ قمكم ىم٤مل، قمـ اسمـ احلٜمٗمٞم٦م، قمٛمرقمـ ديٜم٤مر أيب 

وُمـ ـمري٘مف أظمرضمف اسمـ اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦م
(6)

. 

وأظمرضمف اًمٌزار
(7)

واسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت ،
(8)

اًمٕم٤ٌمس إصؿوأسمق ، 
(9)

وُمـ ـمري٘مف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى– 
(10)

 

واسمـ ؿم٤مهلم ذم اًمٜم٤مؾمخ
(11)

واسمـ سمنمان ذم اًمٗمقئد اعمٜمتخ٦ٌم 
(12)

 .سمف ٟمحقه، يمٚمٝمؿ ُمـ ـمرق قمـ إهائٞمؾ 

                                 
 (.426( رىمؿ )3/47) (1)

 (.425( رىمؿ )137اًمت٘مري٥م )صـ  (2)

 (.733)صـ (3)

 (.412-3/411اعمٖمٜمل ) (4)

 (.1578ح ) (516/ 2) ز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اشم٤ٌمع اًمٜم٤ًمء اجلٜم٤مئزذم اًمًٜمـ، يمت٤مب اجلٜم٤مئ( 5)

(6) (2/912.) 

 (.653( رىمؿ )2/249اًمٌحر اًمزظم٤مر ) (7)

 إؾمدي اًمٌزار(. ( ذم شمرمج٦م: )ديٜم٤مر أيب قمٛمر6/291) (8)

وًمٕمٚمف  ((ٞمؾ، قمـ ؾممك، قمـ ديٜم٤مرإهائ))( وومٞمف: 628( رىمؿ )337يمم ذم جمٛمقع ُمّمٜمٗم٤مت أيب اًمٕم٤ٌمس إصؿ )صـ (9)

 ظمٓم٠م ُمـ اًمٜم٤مؾمخ، وىمد رواه اًمٌٞمٝم٘مل ُمـ ـمري٘مف قمغم اًمّمقاب.

(11) (4/129.) 

 (.311( رىمؿ: )277)صـ (11)

 (. 6/262( يمم ذم ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م )1/62) (12)
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طم٤مشمؿ أيب زرق وٟم٘مؾ اسمـ من إؾمٚم سمـ ػ ُمـ رواي٦م اؾممقمٞمؾرواه اسمـ ُم٤مضمف سم٤مؾمٜم٤مد وٕمٞم)): ىم٤مل اًمٜمقوي

((قمالم هذا اًمٗمـأشمْمٕمٞمٗمف قمـ 
(1)

. 

اسمـ اجلقزي ذم أظمرضمف ، ؾمٚمٞممن سمـ هذا إؾمٜم٤مد خمتٚمػ ومٞمف ُمـ أضمؾ ديٜم٤مر وإؾممقمٞمؾ)): ىم٤مل اًمٌقصػمي

ورواه أسمق ، وُمـ ـمريؼ احل٤ميمؿ رواه اًمٌٞمٝم٘مل، ورواه احل٤ميمؿ ُمـ ـمريؼ إهائٞمؾ، ُمـ هذا اًمقضمف ((اًمٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦م))

ُم٤مًمؽ يمم أوردشمف ذم زوائد اعم٤ًمٟمٞمد اًمٕمنمة وأصؾ احلدي٨م ذم  سمـ كم ذم ُمًٜمده ُمـ طمدي٨م أٟمسيٕمغم اعمقص

((صحٞمح ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م أم قمٓمٞم٦م
(2)

. 

((ضمٞمد اإلؾمٜم٤مد)): وىم٤مل اسمـ اجلقزي
(3)

. 

 :وم٤محلدي٨م ومٞمف راوي٤من وٕمٞمٗم٤من

 .اًمٙمقذم ٞمٛملاًمتٛم إزرق اعمٖمػمةأيب  سمـ ؾمٚمٞممن سمـ إؾممقمٞمؾل ومٝمق ٤م إوّ أُمّ 

((ًمٞمس طمديثف سمٌمء)): ىم٤مل اسمـ ُمٕملم
(4)

((وٕمٞمػ احلدي٨م واهل احلدي٨م)): وىم٤مل أسمق زرقم٦م، 
(5)

أسمق  وىم٤مل، 

((وٕمٞمػ احلدي٨م)): طم٤مشمؿ
(6)

((ُمؽموك احلدي٨م)): وىم٤مل اسمـ ٟمٛمػم واًمٜم٤ًمئل, 
(7)

: ٥موىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمت٘مري، 

((وٕمٞمػ))
(8)

. 

 .ـ هم٤مًم٥مسم سمنم ُمقمم، إقمٛمك اًمٙمقذم اًمٌزار قمٛمر أسمق، إؾمدى قمٛمر سمـ ديٜم٤مر: ومٝمق: وأُم٤م اًمث٤مين

 :خمتٚمػ ومٞمف

ف ويمٞمعوصم٘م
(9)

وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت، 
(10)

((ًمٞمس سم٤معمِمٝمقر)): وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ، 
(11)

يمذاب )): وىم٤مل اخلٚمٞمكم، 

                                 
 (.2/1114(، ووٕمٗمف أيْم٤م ذم اخلالص٦م )5/277اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب ) (1)

 (.2/44ُمّم٤ٌمح اًمزضم٤مضم٦م ) (2)

 (.2/912)اًمٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦م ) (3)

 (.591( رىمؿ اًمؽممج٦م )2/176( )اجلرح واًمتٕمديؾ )3/286شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم ) (4)

 (.591( رىمؿ اًمؽممج٦م )2/176)اجلرح واًمتٕمديؾ )(5)

 (.591( رىمؿ اًمؽممج٦م )2/176)اجلرح واًمتٕمديؾ ) (6)

 (.557رىمؿ )( 1/265( هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )37( رىمؿ )52اًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٜم٤ًمئل )صـ (7)

 (.451( رىمؿ )141)صـ (8)

 (..1956( رىمؿ )3/431(، اجلرح واًمتٕمديؾ )3475( رىمؿ )2/526اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل ) (9)

 (.7771( رىمؿ )6/289) (11)

 (.1956( رىمؿ )3/431اجلرح واًمتٕمديؾ )( 11)
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((يب قمٌٞمدأ سمـ يم٤من خمت٤مري٤م ُمـ ذط اعمخت٤مر
(1)

((ُمؽموك)): وىم٤مل إزدي، 
(2)

ص٤مًمح )): وىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمت٘مري٥م، 

((احلدي٨م رُمل سم٤مًمرومض
(3)

. 

 .وم٤محلدي٨م هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ

 . مايمك زمن فمن أكسوي من أوصمه أطمرى وومد ر

أظمرضمف أسمق يٕمغم: ايموصمه إول
(4)

ظمرضمٜم٤م : ىم٤مل قمـ أٟمس، زي٤مد سمـ قمـ احل٤مرث، محران سمـ حمٛمدُمـ ـمريؼ  

ِؿْؾـَهُ : ذم ضمٜم٤مزة ومرأى ٟمًقة وم٘م٤مل  ُمع اًمٜمٌل َـُّه؟ :ىم٤مل؟  َأََتْ وم٤مرضمٕمـ ُم٠مزورات همػم : ٓ ىم٤مل: ىمٚمـ َأسَمْدهُم

 .ُم٠مضمقرات

((وٕمٞمػ: ىم٤مل اًمذهٌل، زي٤مد سمـ احل٤مرث: رواه أسمق يٕمغم وومٞمف)): ىم٤مل اهلٞمثٛمل
(5)

ذم إحت٤مف  اًمٌقصػمي وىم٤مل، 

((وٕمٞمػ جلٝم٤مًم٦م اًمت٤مسمٕمل)) :اخلػمة
(6)

. 

((جمٝمقل)): ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: زي٤مد سمـ واحل٤مرث
(7)

وواوم٘مف اًمذهٌل ذم اعمٞمزان، 
(8)

واسمـ طمجر ذم اًمٚم٤ًمن 
(9)

. 

 .اًمٌٍمي اهلل قمٌد أسمق، اًم٘مٞمًك اًمٕمزيز قمٌد اسمـ: هق محران سمـ وحمٛمد

:صدوق ومٞمف ًملم)): ىم٤مل احل٤مومظ
(10)

. 

 .وم٤مإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ

أظمرج اخلٓمٞم٥م ذم شم٤مرخيف: ايموصمه ايمثاين
(11)

اسمـ اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦م ُمـ ـمري٘مفو– 
(12)

قمـ ، أيب هدسم٦م -

                                 
 ( مل أىمػ قمٚمٞمف ذم اإلرؿم٤مد.2163( رىمؿ )2/133ٟم٘مٚمف احل٤مومظ ذم اًمتٝمذي٥م ) (1)

 (. 2163( رىمؿ )2/133(، هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )2/31آقمتدال ) ُمٞمزان (2)

 (.1836( رىمؿ )311)صـ (3)

 (.4154( رىمؿ )7/119ُمًٜمد أيب يٕمغم ) (4)

 (.3/129جمٛمع اًمزوائد ) (5)

(6) (2/484.) 

 (.345( رىمؿ )3/75اجلرح واًمتٕمديؾ ) (7)

 (.1621( رىمؿ )2/168) (8)

 (.664( رىمؿ )2/149) (9)

 (.5831( رىمؿ )838اًمت٘مري٥م )صـ (11)

 .(6/211شم٤مريخ سمٖمداد ) (11)

(12) (2/912.) 
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طمٞم٤مء ُم١مذي٤مت ٤مت إُمٗمتٜم. . . . وزاد ، ومذيمره، وم٢مذا هق سمٜمًقة ظمٚمػ اجلٜم٤مزة، شمٌع ضمٜم٤مزة  ٌلان اًمٜم أٟمس

 .إُمقات

 .((ٟمف يمذبأمجٕمقا قمغم أسمق هدسم٦م وىمد أهذا طمدي٨م ٓ يّمح وومٞمف )): اجلقزيوىم٤مل اسمـ 

 .ؿ اًمٌٍميصم اًمٗم٤مرد هدسم٦م سمـ إسمراهٞمؿ: هق وأسمق هدسم٦م

((روى أطم٤مدي٨م ُمٜم٤ميمػم، ٓ رء)): ىم٤مل أمحد
(1)

 

((يمذاب)): ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ
(2)

. 

((ُمؽموك)): وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل
(3)

. 

ومٚمم يمؼم ، ومػمىمص ومٞمٝم٤م، قمراسيدقمك إمم إ، ويم٤من رىم٤مص٤م سم٤مًمٌٍمة، ًمدضم٤مضمٚم٦مادضم٤مل ُمـ )): وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن

((ويْمع قمٚمٞمف، ضمٕمؾ يروى قمـ أٟمس
(4)

. 

 .ٓ يّمٚمح ًمالقمت٤ٌمر، وم٤مإلؾمٜم٤مد شم٤مًمػ

أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم شمٚمخٞمص اعمتِم٤مسمف: ايموصمه ايمثايمث
(5)

أظمؼمين أيب ، اًمّم٤ٌمح اًمَٗمزاري سمـ حمٛمد ُمـ ـمريؼ 

هٚمؽ رضمؾ : ىم٤مل، ُم٤مًمؽ سمـ قمـ أٟمس، قم٤مُمر اًمِمٕمٌلقمـ ، يزيد اجلٕمٗمل سمـ طمدصمٜمل ضم٤مسمر، صٌٞمح سمـ ّم٤ٌمحاًم

وٟمحـ ُمٕمف إذا ، طمتك إذا يم٤من قمغم سم٤مب اًمدار، إمم اجلٜم٤مزة  اهلل رؾمقلىمدُمٜم٤م ُمع : ىم٤مل -أو اُمرأة  -ُمـ إٟمّم٤مر 

 .ومذيمره . . . هق سمٜمًقٍة ىمٕمقد قمغم سم٤مب اًمدار

شمٗمرد ، ُمـ طمدي٨م قم٤مُمر اًمِمٕمٌل قمـ أٟمس اسمـ ُم٤مًمؽ هذا طمدي٨م همري٥م: قمٛمر سمـ ىم٤مل قمكم)): وىم٤مل اخلٓمٞم٥م

((شمٗمرد سمف قمٜمف اسمٜمف حمٛمد، صٌٞمح سمـ اًمّم٤ٌمح ومل يروه قمٜمف همػم، يزيد اجلٕمٗمل سمـ سمف ضم٤مسمر
(6)

. 

إٓ ُم٤م ذيمره اخلٓمٞم٥م ذم اًمتٚمخٞمص ومل يقرد ومٞمٝمم ، مل أىمػ قمغم شمرمجتٝمم وأسمقه اًمٗمزاري اًمّم٤ٌمح سمـ وحمٛمد

 .ضمرطم٤م وٓ شمٕمديال

                                 
 .(6/211شم٤مريخ سمٖمداد ) (1)

 (.471( رىمؿ )2/144اجلرح واًمتٕمديؾ ) (2)

 (.661( رىمؿ )253اًمْمٕمٗم٤مء )صـ (3)

 (.29( رىمؿ )1/113اعمجروطملم ) (4)

 (.554( رىمؿ اًمؽممج٦م )1145)صـ (5)

 (.942( رىمؿ )2/131ائ٥م )يمالم اًمدراىمٓمٜمل ذيمره اسمـ ـم٤مومر ذم أـمراف اًمٖمر (6)
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((وٕمٞمػ راوميض)) اًمٙمقذم اهلل قمٌد أسمق اجلٕمٗمل احل٤مرث سمـ يزيد سمـ ضم٤مسمر: وومٞمف
(1)

. 

 :واظمتٚمػ قمٚمٞمف، رواه اًمثقري: ايموصمه ايمرازمع

 .قمـ أٟمس، قمـ ُمقرق، قمٜمف ]اًمثقري[ قمـ قم٤مصؿ، ؾم٦ماهر سمـ ومرواه إسمراهٞمؿ

أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم شم٤مرخيف
(2)

  أسمٍم اًمٜمٌل : ف سمٚمٗمظؾم٦م سمهرا سمـ هٞمؿاًمٜمٍم قمـ إسمرا سمـ ُمـ ـمريؼ قمٛمرو 

 .ومذيمر ٟمحقه . . . ٟمًقة ُمع ضمٜم٤مزة وم٘م٤مل هلـ

((ُمؽموك احلدي٨م)): ىم٤مل اًمٌخ٤مري، اًمِمٞم٤ٌمين إؾمح٤مق أسمق: هق هراؾم٦م سمـ وإسمراهٞمؿ
(3)

. 

 .وم٤مإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ضمدا ٓ يّمٚمح ًمالقمت٤ٌمر

اًمرزاق قمٌدورواه 
(4)

 .قمـ ُمقرق اًمٕمجكم ُمرؾمال، قمـ رضمؾ، قمٜمف ]اًمثقري[، 

أومتدظمٚمٜمف ومٞمٛمـ : ىم٤مل، ٓ: ىمٚمـ؟ أحتٛمٚمٜمف ومٞمٛمـ ُيٛمٚمف: وم٘م٤مل، ذم ضمٜم٤مزة ومرأى اًمٜم٤ًمء  ظمرج اًمٜمٌل: وًمٗمٔمف

 .وم٤مرضمٕمـ ُم٠مزورات همػم ُم٠مضمقرات: ىم٤مل، ٓ: ىمٚمـ؟ لم اًمؽماب ومٞمٛمـ ُيثقثأومتح: ىم٤مل، ٓ، ىمٚمـ؟ يدظمٚمف

 .وهق ُمرؾمؾ، ُمٌٝمؿ مل يًؿ: ؿمٞمخ اًمثقري ذم إؾمٜم٤مدهو 

وىمد رضمح اًمدارىمٓمٜمل اإلرؾم٤مل
(5)

. 

 قمٛمروىمد روي قمـ ، وسمٕمْمٝم٤م أؿمد وٕمٗم٤م ُمـ سمٕمض، ومجٛمٞمع ـمرق هذا احلدي٨م ٓ شم٘مقم هب٤م طمج٦م، وسم٤مجلٛمٚم٦م

رأى ٟم٤ًمء ُمع ضمٜم٤مزة وم٘م٤مل إرضمٕمـ ُم٠مزورات همػم  قمٛمرأن 》، قمـ ُمٕمٛمر، اًمرزاق قمٌدسم٢مؾمٜم٤مد ُمٜم٘مٓمع ُمـ ىمقًمف أظمرضمف 

 .《ي٤م ُم١مذي٤مت إُمقات وُمٗمتٜم٤مت آطمٞم٤مء، ومقاهلل ُم٤م حتٛمٚمـ وٓ شمدومـ، ُم٠مضمقرات

 . وم٤مإلؾمٜم٤مد ُمٜم٘مٓمع سملم ُمٕمٛمر وقمٛمر

 .ُمقىمقوم٤م، أن احلدي٨م وٕمٞمػ ُمرومققم٤م: هماحلاصل

، اهلل رؽمول يا: ومايمت؟ ِمْن زَمقْتِك هماؿمؿةَما َأطْمَرصَمك َيا : همؼال، هماؿمؿةيمؼي   أن ايمـبيوروي ) -67

ْيتُُفْم زمه، ُفمْ هَمَرمِحْت إيمقفم َمقِّتَ ، أسمقت أهَل َهَذا ايمْبَْقِت  همؾعؾك زمؾغت معفم :  اهلل رؽمولومال هلا ، َأْو فَمزَّ

                                 
 (.878( رىمؿ )192اًمت٘مري٥م )صـ (1)

(2) (9/112.) 

 (.1151( رىمؿ )1/333اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ) (3)

 (. 6298( رىمؿ )3/456اعمّمٜمػ ) (4)

 (.2635( رىمؿ )12/215اًمٕمٚمؾ ) (5)
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َدىايمْؽُ 
(1)

همذىمر . َدىيمو زمؾغت معفم ايْمؽُ : وَماَل . ْعُتك سمذىمر همقفا ما سمذىمروومد ؽَمؿِ ، معاذ اهلل: ومايمت؟. 

(رواه أزمو داود. سمشديدا
(2)

. 

فأظمرضم
(3)

 سمـ اهلل قمٌدقمـ ، اًمرمحـ احلٌكّم  قمٌدقمـ أيب ، ؾمٞمػ اعمٕم٤مومري سمـ قمـ رسمٞمٕم٦م، ُمـ ـمريؼ اعمٗمْمؾ 

، واٟمٍمومٜم٤م ُمٕمف  اهلل رؾمقلاٟمٍمف ، ومٚمم ومرهمٜم٤م -ت٤ميٕمٜمل ُمٞم-  اهلل رؾمقلىمؼمٟم٤م ُمع : ىم٤مل، اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو

قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم وم٘م٤مل هل٤م  وم٤مـمٛم٦مأفمٜمف قمرومٝم٤م ومٚمم ذه٧ٌم إذا هل : ىم٤مل، وم٢مذا ٟمحـ سم٤مُمرأة ُم٘مٌٚم٦م، ومٚمم طم٤مذى سم٤مسمف وىمػ

 .ومذيمره. . . ُم٤م أظمرضمؽ:  اهلل رؾمقل

 .اًم٘مٌقر ومٞمم أطم٥ًم: وم٘م٤مل ىدَ وم٠ًمًم٧م رسمٞمٕم٦م قمـ اًمٙمُ : وومٞمف 

وأظمرضمف أسمق يٕمغم
(4)

واسمـ طم٤ٌمن 
(5)

واسمـ اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦م 
(6)

. قمـ رسمٞمٕم٦م سمف، ُمـ ـمريؼ اعمٗمْمؾ 

وقمٜمد اسمـ ، سم٤مًمِمّؽ  أو أسمق أسمٞمؽ، ى ُم٤م رأي٧م اجلٜم٦م طمتك يراه٤م ضمدك أسمق أُمؽدَ ًمق سمٚمٖم٧م اًمٙمُ : وًمٗمظ أيب يٕمغم

 .سمدون اًمِمؽ أسمق أسمٞمؽ: طمتك يراه٤م ضمدك: ٤ٌمنطم

وأظمرضمف أمحد
(7)

واًمٜم٤ًمئل ذم اعمجتٌل 
(8)

وذم اًمٙمؼمى 
(9)

ٝم٤م ًمق سمٚمٖمتِ : سمٚمٗمظ قمـ رسمٞمٕم٦م سمف، ُمـ ـمريؼ ؾمٕمٞمد 

 .أسمٞمؽ اجلٜم٦م طمتك يراه٤م ضمد   ُمٕمٝمؿ ُم٤م رأي٧ِم 

وأظمرضمف أمحد
(10)

واًمٌزار -أيْم٤م– 
(11)

واًمٓمح٤موي ذم ُمِمٙمؾ أصم٤مر، 
(12)

 .ٟمحقه ٕم٦م سمفقمـ رسمٞم، قمـ طمٞمقة 

                                 
٦ٌَُم ُمـ إرض حُت  :اًمٙمدى (1) ٌُقرمجع يُمْدَي٦ٍم وهل اًمِ٘مْٓمَٕم٦ُم اًمُّمْٚم  : اًم٘مٌقر.وهق اًمٙمرى. وُروي سمٚمٗمظ: َٗمُر ومٞمٝم٤م اًم٘م

 .(383/ 1همري٥م احلدي٨م ًمٚمخٓم٤ميب )اٟمٔمر: 

 (.3/412اعمٖمٜمل ) (2)

 (.3121( رىمؿ )6/32اًمًٜمـ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ذم اًمتٕمزي٦م ) (3)

 (.6746( رىمؿ )12/113ذم ُمًٜمده ) (4)

 (.3177( رىمؿ )7/451) (5)

 (.1518( رىمؿ )319)صـ (6)

 (.6574( رىمؿ )11/137ًٜمد )اعم (7)

 (.1881يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمٜمٕمل رىمؿ احلدي٨م ) (8)

 (.2119( رىمؿ )2/413) (9)

 (.6574( رىمؿ )11/653اعمًٜمد ) (11)

(11) (6/414.) 

 (.278( رىمؿ )1/251) (12)
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وأظمرضمف اًمٓمؼماين
(1)

واحل٤ميمؿ 
(2)

اًمٌٞمٝم٘ملو 
(3)

 .يزيد قمـ رسمٞمٕم٦م سمف سمـ ُمـ ـمريؼ ٟم٤مومع 

 .((قمغم ذـمٝمم)): اًمتٚمخٞمص وىم٤مل اًمذهٌل، ((صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه)): وىم٤مل احل٤ميمؿ

هذا  سمؾ، اًمّمحٞمحلم ؿمٞمئ٤موم٢من رسمٞمٕم٦م مل خيرج ًمف ص٤مطم٤ٌم ، وًمٞمس يمم ىم٤مل)): اهل٤مدي قمٌدوىم٤مل اسمـ 

((. . .ُمٜمٙمر طمدي٨م
(4)

 

رسمٞمٕم٦م سمـ[ ؾمٞمػ ىمد روى قمٜمف  ٕنّ : وًمق ]وٕمٗمف مج٤مقم٦م، طمًـ ٓ وٕمٞمػ ومٝمذا قمٜمدي)): وىم٤مل اسمـ اًم٘مٓم٤من

إٓ ، هق رء ٓ أقمرومف ٕطمد ومٞمف، واًمذي ىم٤مًمف أسمق حمٛمد ُمـ وٕمٗمف، ًمٞمس سمف سم٠مس: ىم٤مل ومٞمف اًمٜم٤ًمئل. . . مج٤مقم٦م

سمخالف ُمـ ، ى ُمٜمف أطمد ُمـ اًمث٘م٤مترَ ٕمْ وهذا أُمر ٓ يَ ، وذم طمديثف ُمٜم٤ميمػم، ف ٓ يت٤مسمعإٟم  : وم٢مٟمف ىم٤مل، طم٤مشمؿ اًمًٌتل أسم٤م

((يٙمقن ُمٜمٙمر احلدي٨م ضمٚمف أو يمٚمف
(5)

. 

وىم٤مل ، يقٟمس سمـ ويمذا ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد، قمٜمده ُمٜم٤ميمػم: وم٘م٤مل، اًمٌخ٤مريٗمف ىمد وٕمّ )): وشمٕم٘مٌف اًمذهٌل سم٘مقًمف

((قم٤مُم٤م أؿمٌف أن يٙمقن طمديثف ُمقوق: ]اًمذهٌل[ ىمٚم٧م. ص٤مًمح احلدي٨م: اًمدارىمٓمٜمل
(6)

. 

 :ؾمٞمػ اعمٕم٤مومري سمـ ورسمٞمٕم٦م

َٓ ُيَت٤مسمع قمٚمٞمفؾمٞمػ اعمَْٕم٤مومِِري اإلؾْمَٙمٜمْدراين سمـ وروى رسمٞمَٕم٦م)): ىم٤مل اًمٌخ٤مري (( َأطَم٤مِدي٨م 
(7)

 

((قمٜمده ُمٜم٤م يمػم)): وىم٤مل ذم شم٤مرخيف اًمٙمٌػم
(8)

. 

((ذم طمديثف ُمٜم٤ميمػم)): وىم٤مل اسمـ يقٟمس
(9)

. 

                                 
 (.13/24اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ) (1)

 (.1/529اعمًتدرك ) (2)

 (.4/99اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ) (3)

 (.555رىمؿ )اعمحرر احلدي٨م  (4)

 (.2837( رىمؿ )5/618سمٞم٤من اًمقهؿ واإلهي٤مم ) (5)

 (.555اعمحرر احلدي٨م رىمؿ ) (6)

 (:1464( رىمؿ )1/312اًمت٤مريخ إوؾمط )( 7)

 (987( رىمؿ )3/291اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ًمٚمٌخ٤مري )( 8)

 (.463( رىمؿ )1/172)شم٤مريخ اسمـ يقٟمس ) (9)
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يمم ذم اعمجتٌك ((وٕمٞمػ))وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل
(1)

((ًمٞمس سمف سم٠مس)): ىمقًمف عمزي قمٜمفوٟم٘مؾ ا، 
(2)

. 

((خيٓمكء يمثػما )): وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت
(3)

. 

((ُمٍمي ص٤مًمح)): وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل
(4)

. 

((صدوق ًمف ُمٜم٤ميمػم)): وىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمت٘مري٥م
(5)

. 

ًمٚمذهٌل ((اًمرد قمغم اسمـ اًم٘مٓم٤من)) واحلدي٨م ذيمره اًمٌخ٤مري ُمـ ُمٜم٤ميمػمه يمم ذم 
(6)

. 

((وهق ُمـ رضم٤مل ُمًٚمؿ -ذيؽ  سمـ ذطمٌٞمؾ د شم٤مسمع رسمٞمٕم٦م قمٚمٞمفوىم)): اهل٤مدي قمٌدوىم٤مل اسمـ 
(7)

. 

وُمت٤مسمٕمتف أظمرضمٝم٤م اسمـ اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦م
(8)

 سمـ ه٤مرون سمـ قمـ حمٛمد، يقٟمس سمـ ُمـ ـمريؼ أيب ؾمٕمٞمد 

، ذيؽ سمـ قمـ ذطمٌٞمؾ، ذيح سمـ قمـ طمٞمقة، ُيٞمك سمـ اهلل قمٌدقمـ ، رزق سمـ قمـ وه٥م اهلل، طم٤ٌمن إزدي

 .ؾمٞمػ اعمٕم٤مومري سمف ٟمحقه سمـ ورسمٞمٕم٦م

 .((ومٞمف جم٤مهٞمؾ)): وىم٤مل

((ٓ سم٠مس سمف)): ُيٞمك اًمؼمًمز ىم٤مل قمٜمف احل٤مومظ سمـ اهلل قمٌدو
(9)

 .وُمـ دوٟمف مل أىمػ قمغم شمرمجتٝمؿ 

((ُمٜمٙمر)): وىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين، وم٤محلدي٨م وٕمٞمػ
(10)

 .-واهلل أقمٚمؿ-. 

                                 
 (.1879اعمجتٌك احلدي٨م رىمؿ ) (1)

 (.1876( رىمؿ )9/114هتذي٥م اًمٙممل ) (2)

 (. 6/311اًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن ) (3)

 (.153ؾم١مآت اًمؼمىم٤مين رىمؿ ) (4)

 (.1916( رىمؿ )321اًمت٘مري٥م )صـ (5)

 (.91( رىمؿ )63)صـ (6)

 (.555اعمحرر احلدي٨م رىمؿ ) (7)

 (.1518( رىمؿ )319)صـ (8)

 (.3713( رىمؿ )557اًمت٘مري٥م )صـ (9)

 (.561( رىمؿ )2/476وٕمٞمػ ؾمٜمـ أيب داود ) (11)
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شمم ، جواكب ايمرسير إرزمعهمؾقلطمذ زم، إذا سمبع أضمدىمم صمـازة: ومول ازمن مسعود): ومول اظمصـف  -68

(دم ؽمــه، رواه ؽمعقد، همنكه من ايمسـة، يمقتطوع زمعد أو يمقذر
(1)

. 

 .قمٚمٞمف اًمًٜمـ ذم اًم٘مًؿ اعمٓمٌقع ُمٜمف مل أىمػ

واسمـ ُم٤مضمفأظمرضمف وإصمر 
(2) 

ق داود اًمٓمٞم٤مًمزأسمو
(3)

واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، 
(4)

وُمـ ـمري٘مف اسمـ اجلٕمد- 
(5)

واسمـ ،  - 

اعمٜمذر ذم إوؾمط
(6)

واًمِم٤مر ذم ُمًٜمده، 
(7)

واًمٓمؼماين 
(8)

واًمٌٞمٝم٘مل 
(9)

واعمزي ذم هتذي٥م اًمٙممل، 
(10)

يمٚمٝمؿ ُمـ  

 .ُمًٕمقد سمف سمـ اهلل قمٌدقمـ ، قمـ أيب قمٌٞمدة، ٓم٤مسًْ ٟمِ  سمـ قمـ قمٌٞمد، ـمريؼ ُمٜمّمقر

وم٢من أسم٤م قمٌٞمدة واؾمٛمف قم٤مُمر  :هذا إؾمٜم٤مد ُمقىمقف رضم٤مًمف صم٘م٤مت وطمٙمٛمف اًمرومع إٓ أٟمف ُمٜم٘مٓمع)): يىم٤مل اًمٌقصػم

((ُمرة وهمػمهؿ سمـ اؾمٛمف يمٜمٞمتف مل يًٛمع ُمـ أسمٞمف ؿمٞمئ٤م ىم٤مًمف أسمق طم٤مشمؿ وأسمق زرقم٦م وقمٛمرو :وىمٞمؾ
(11)

. 

((مل يدرك أسمق قمٌٞمدة أسم٤مه، ُمٜم٘مٓمعٌ  وٕمٞمٌػ  طمدي٨ٌم )): وىم٤مل اًمٜمقوي
(12)

. 

ُمِمٝمقر سمٙمٜمٞمتف وإؿمٝمر أٟمف ٓ اؾمؿ ًمف همػمه٤م وي٘م٤مل اؾمٛمف قم٤مُمر  ُمًٕمقد سمـ اهلل اسمـ قمٌد: وأسمق قمٌٞمدة هق

((صم٘م٦م))يمقذم 
(13)

. 

 :ذم ؾممقمف ُمـ أسمٞمف وشمٙمّٚمؿ

                                 
 (.3/413اعمٖمٜمل ) (1)

 (.1478)طمدي٨م  (456/ 2ذم اًمًٜمـ يمت٤مب اجلٜم٤مئز: سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ؿمٝمقد اجلٜم٤مئز، ) (2)

 (.331( رىمؿ )1/261) (3)

 (.11397( رىمؿ )7/224اعمّمٜمػ ) (4)

 (.897رىمؿ ) 141ُمًٜمد اسمـ اجلٕمد صـ (5)

 (.2953( رىمؿ )9/181) (6)

 (.937( رىمؿ )2/341) (7)

 (..9611( )9599( )9598( )9597(، رىمؿ )9/319) اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم (8)

(، وذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى يمت٤مب اجلٜم٤مئز: 1167( رىمؿ )1/294ذم اًمًٜمـ اًمّمٖمرى يمت٤مب اجلٜم٤مئز: سم٤مب محؾ اجلٜم٤مزة، ) (9)

 (.21 -4/19سم٤مب محؾ اجلٜم٤مزة )

(11) (19/238- 239) 

 (.2/28ُمّم٤ٌمح اًمزضم٤مضم٦م زوائد اسمـ ُم٤مضمف ) (11)

 (.3557) ( رىمؿ2/995اخلالص٦م ) (12)

 (.8231( رىمؿ )1174اًمت٘مري٥م )صـ (13)
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ؾمٛمع اسمـ  ف ؾمٛمع أسم٤م قمٌٞمدة ُيدث أٟمفاًمؼمي ُيدصمٜم٤م قمـ أيب إؾمح٤مق اٟمّ  ىمٚم٧م ًمِمٕم٦ٌم إنّ ))ىمتٞم٦ٌم  سمـ ىم٤مل ُمًٚمؿ

((سمق قمٌٞمدة اسمـ ؾمٌع ؾمٜملم وضمٕمؾ ييب ضمٌٝمتفأىم٤مل أوه يم٤من ، ُمًٕمقد
(1)

 

ىم٤مل ُم٤م أذيمر ُمٜمف ؿمٞمئ٤م؟ اهلل ؿمٞمئ٤م قمٌدُمرة ىمٚم٧م ٕيب قمٌٞمدة هؾ شمذيمر ُمـ  سمـ وىم٤مل قمٛمرو 
(2)

. 

وم٘م٤مل : ىم٤مل؟ ُمًٕمقد هؾ ؾمٛمع ُمـ أسمٞمف قمٌداهلل سمـ قمٌداهلل سمـ ؾم٠مًم٧م أيب قمـ أيب قمٌٞمدة)): أيب طم٤مشمؿ اسمـىم٤مل 

قمـ أيب ، أيب هٜمد سمـ قمـ قمٌداهلل، روى قمـ أيب ُم٤مًمؽ إؿمجٕمل، زي٤مد سمـ قمٌداًمقاطمد وم٢منّ : ىمٚم٧م، مل يًٛمع :أيب

((؟ أيب هٜمد ُمـ هق سمـ ُم٤م أدري ُم٤م هذا قمٌداهلل: ىم٤مل أيب، ىم٤مل ظمرضم٧م ُمع أيب ًمّمالة اًمّمٌح، قمٌٞمدة
(3)

. 

((ـ أسمٞمفف ٓ يّمح ؾممقمف ُمواًمراضمح أٟمّ )): وم٘م٤مل، ف مل يًٛمع ُمـ أسمٞمفورضمح احل٤مومظ أٟمّ 
(4)

. 

 .رمحف اهلل وم٤مٕصمر وٕمٞمػ ٟٓم٘مٓم٤مقمف يمم ىم٤مل اًمٜمقوي

يم٤مهن٤م روأْن َُيْٛمؾ سم٠م، ٤مُيَِمٞمَِّٕمَٝم٤م ُمـ أهٚمٝم اجلٜم٤مزة أنِر ُمـ مت٤مم أضم  وروي ٟمحقه قمـ أيب اًمدرداء

 . اًم٘مؼمُثَق ذموأن ُي، سمعرإَ 
أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم

(5)
٥م وهمػمه ُمـ أهؾ اًمِم٤مم ٞمْ ِِم ضَم  سمـ قمـ قم٤مُمر، قمـ صمقر، ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من سمـ قمـ ُيٞمك 

 .ومذيمره . . . . أضمر اجلٜم٤مزة مُمـ مت٤م، ىم٤مًمقا ىم٤مل أسمق اًمدرداء

((وهمػمه ظمالف هذا قمٛمرقمـ اسمـ  وىمد صّح ، ٞم٥م همػم ُمِمٝمقرِِم ضَم  سمـ قم٤مُمرو...مل يّمح)): ىم٤مل اسمـ طمزم
(6)

. 

((ؾمٜمد صحٞمح)): وىم٤مل أيْم٤م ((صمر ضمٞمد شمريمف اًمٌٞمٝم٘ملأ)): وىم٤مل اسمـ اًمؽميممين
(7)

. 

وهذا إؾمٜم٤مد ضمٞمد: وىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ
(8)

. 

وصم٘مف اًمدارىمٓمٜمل احلٛميص ظم٤مًمد أسمق -ُمقطمدة وآظمره اعمٕمجٛم٦م ويمن اجلٞمؿ سمٗمتح- ضَمِِمٞم٥م سمـ وقم٤مُمر
(9)

. 

                                 
 (.476( رىمؿ )81اعمراؾمٞمؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )صـ (1)

 (.476( رىمؿ )81اعمراؾمٞمؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )صـ (2)

 (165حتٗم٦م اًمتحّمٞمؾ ذم ذيمر رواة اعمراؾمٞمؾ )ص: ( 3)

 (.8231( رىمؿ )1174اًمت٘مري٥م )صـ (4)

 (.11399( رىمؿ )7/224اعمّمٜمػ ) (5)

 (5/168اعمحغم ) (6)

 (4/21ُمع ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل. ) -اجلقهر اًمٜم٘مل ٓسمـ اًمؽميممين  (7)

 (.5/224اًمٌدر اعمٜمػم ذم ختري٩م إطم٤مدي٨م وإصم٤مر اًمقاىمٕم٦م ذم اًمنمح اًمٙمٌػم ) (8)

 (.3187( رىمؿ )475شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص:  (9)
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((مل يًٛمع ُمـ أيب اًمدرداء )): ىم٤ملو
(1)

. 

 وٓ ؾمٞمم أنّ .  ف يم٤من قمٚمٞمف قمٛمؾ اًمّمح٤مسم٦مـ إصمران سمٛمجٛمققمٝم٤م يدٓن قمغم أٟمّ وًمٙم، هذا إؾمٜم٤مد ُمٜم٘مٓمع أيْم٤م

وًمٙمٜمف أدرى سمحدي٨م أسمٞمف وومتٞم٤مه يمم ، ؿ ذم ؾممقمف قمٜمفٙمٚمّ وإن يم٤من ىمد شمُ ، أصمر اسمـ ُمًٕمقد روى قمٜمف اسمٜمف أسمق قمٌٞمدة

ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل رمحف اهلل
(2)

 .-واهلل أقمٚمؿ– 

ومل يّمح، وىمد روي قمـ أٟمس وصمقسم٤من ُمرومققم٤م
(3)

. 

من فمـد ، وصػة ايمؼمزمقع اظمسـون أن يبدأ همقضع ومائؿة ايمرسير ايمقرسى فمعم ىمتػه ايمقؿـى): ومويمه  -69

شمم يعود أيضا إلم ايمؼائؿة ايمقؿـى ، ايمقرسى من فمـد ايمرصمل فمعم ايمؽتف ايمقؿـى شمم يضع ايمؼائؿة، اظمّقترأس 

(قهشمم يـتؼل إلم ايمقؿـى من فمـد رصمؾ، همقضعفا فمعم ىمتػه ايمقرسى اظمّقتمن فمـد رأس 
(4)

. 

 احلًـإٓ ُم٤م روي قمـ ، وٓ ُمقىمقف يدل قمٚمٞمٝم٤م صٗم٦م احلٛمؾ اًمتل ذيمره٤م اعمّمٜمػ مل أىمػ قمغم طمدي٨م ُمرومقع

 .اًمٌٍمي ُمـ ومٕمٚمف

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم
(5) 

، ٛمؾومح: شمٌع ضمٜم٤مزة احلًـرأي٧م ىم٤مل ، إي٤مس سمـ قمـ ضمٕمٗمر، إؾممقمٞمؾ سمـ قمـ ُم٤مًمؽ

ومقوع ُم١مظمر اًمنير ، شم٠مظمر صمؿّ ، ومحٛمؾ ُم٘مدم اًمنير قمغم ؿم٘مف إيٛمـ، ومحقل، ومقوع اًمنير قمغم ؿم٘مف إين

 .ظمغم قمٜمٝم٤م صمؿّ ، ُم١مظمر اًمنير قمغم ؿم٘مف إينقل ومقوع صمؿ حتّ ، قمغم ؿم٘مف إيٛمـ

 .وهذا إؾمٜم٤مد رضم٤مًمف صم٘م٤مت

                                 
 (.343ؾم١مآت اًمؼمىم٤مين ًمٚمدارىمٓمٜمل رىمؿ ) (1)

ُمًٕمقد. صمؿ  سـم اهلل ُم٤مًمؽ قمـ قمٌد سـم ػِْم . ُمـ ـمريؼ ظِم ًمدي٦م ذم اخلٓم٠م ُمئ٦م ُمـ اإلسمؾذم ا  اهلل ىم٣م رؾمقلأظمرج طمدي٨م:  (2)

ٞمدة))ىم٤مل:   سـم هذا طمدي٨م وٕمٞمػ همػم صم٤مسم٧م قمٜمد أهؾ اعمٕمروم٦م سم٤محلدي٨م ُمـ وضمقه قمدة أطمده٤م أٟمف خم٤مًمػ عم٤م رواه أسمق قم

ٜمد اًمّمحٞمح قمٜمف اًمذيٓ  ُمٓمٕمـ ومٞمف، وٓ شم٠مو سـم اهلل قمٌد ٜمد قمـ أسمٞمف سم٤مًم ٞمدة أقمٚمؿ سمحدي٨م أسمٞمف ُمًٕمقد سم٤مًم يؾ قمٚمٞمف وأسمق قم

ـ ظِم  ـ اًمدارىمٓمٜمل ) سـم ػِْم وسمٛمذهٌف وومتٞم٤مه ُم  (.3364( رىمؿ )4/225ُم٤مًمؽ وٟمٔمرائف )ؾمٜم

 ( احلدي٨م اخل٤مُمس سمٕمد اًمٕمنميـ.5/224اٟمٔمر: اًمٌدر اعمٜمػم ) (3)

 (.3/413اعمٖمٜمل ) (4)

 (.11396( رىمؿ )7/223ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ) (5)
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 همقلطمذ زمعد يارسة اظممطمرة يامـة اظممطمرة شمم ]اجلـازة[ أكه يدور فمؾقفا ، فمن أمحد رمحه اهللو): ومويمه

(فمؿروازمن ، اظمؼدمة روي فمن ازمن مسعود
(1)

. 

 . أشمر ازمن مسعود -71

صمؿ ًمٞمتٓمقع ، ومٚمٞم٠مظمذ سمجقاٟم٥م اًمنير إرسمع، إذا شمٌع أطمديمؿ ضمٜم٤مزة: سمٚمٗمظإٓ ، يدل قمٚمٞمف مل أىمػ قمغم رء

وىمد ؾمٌؼ وم٢مٟمف ُمـ اًمًٜم٦م، سمٕمد أو ًمٞمذر
(2)

. 

، إن اؾمتٓمٕم٧م وم٤مسمدأ سم٤مًم٘م٤مئٛم٦م اًمتل شمكم يده اًمٞمٛمٜمك: ىم٤مل،  ذًمؽُم٤م يدل قمغم  وىمد روي قمـ اسمـ قم٤ٌمس

 .وإٓ ومٙمـ ُمٜمف ىمري٤ٌم، صمؿ ـمِػ سم٤مًمنير

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم
(3)

قمـ اسمـ ، ضمٌػم سمـ قمـ ؾمٕمٞمد، أيب اعمٖمػمة سمـ قمـ ضمٕمٗمر، ُمٜمدل ُمـ ـمريؼ 

 .سمف  قم٤ٌمس

((وأُم٤م رواي٦م اسمـ قم٤ٌمس ومٕمـ ُمٜمدل وهق وٕمٞمػ)): وىم٤مل اسمـ طمزم
(4)

 

، وُمٜمدل ًم٘م٥م، قمٛمرو: ي٘م٤مل اؾمٛمف، اهلل اًمٙمقذم قمٌدزي أسمق ٜمَ قمكم اًمٕمَ  سمـ -ُمثٚم٨م اعمٞمؿ ؾم٤ميمـ اًمث٤مين-ُمٜمدل و

اسمـ طمجر فىم٤مًم ((وٕمٞمػ))
(5)

. 

 .فمؿرأشمر ازمن  -71

اًمرزاق قمٌدأظمرضمف 
(6)

واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 
(7)

ذم ضمٜم٤مزة  قمٛمررأي٧م اسمـ 》: ىم٤مل، يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ قمكم إزدي 

《سمُِٛمْزضِمِر يَمْٚم٥ٍم ومٙم٤من ُمٜمٝم٤م ، صمؿ شمٜمحك قمٜمٝم٤م، ومحٛمٚمقا سمجقاٟم٥م اًمنير إرسمع ومٌدأ سم٤معمٞم٤مُمـ
(8)

. 

                                 
 (.3/413اعمٖمٜمل ) (1)

 .-68 -ٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ: ا (2)

 (.11395ح ) (283/ 3ّمٜمػ )اعم (3)

 (.5/168اعمحغم ) (4)

 (.6883( رىمؿ )971شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص:  (5)

 (.6521( رىمؿ )3/513اعمّمٜمػ ) (6)

 (.11393(، رىمؿ: )7/223ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ) (7)

 ٕيب ُمٜمّمقر اًمثٕم٤مًمٌل صممر اًم٘مٚمقب ذم اعمْم٤مف واعمٜمًقب . يٜمٔمر:إِذا يَم٤مَن سم٤مًمٌٕمد ُمـ جمْٚمِس اًمٜم ٤مس :ُمزضمر اًْمَٙمْٚم٥م( 8)

 .(395)ص: 
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((صدوق رسمم أظمٓم٠م)) اًمقًمٞمد أيب سمـ اهلل  اًم٤ٌمرىمل إزدي أسمق قمٌداهلل اسمـ قمٌد: وقمكم إزدي هق
(1)

. 

وصححف اسمـ طمزم ذم اعمحغم
(2)

. 

((صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ)): وىم٤مل اسمـ اًمؽميممين
(3)

. 

 وازمن ايمززمغم أَنم محؾوا ، وأب هريرة، فمؿرازمن و، مايمك زمن وؽمعد، ومال ازمن اظمـذر رويـا فمن فمثّمن): ومويمه

(زمكم فمؿودي ايمرسير
(4)

. 

 . أشمر فمثّمن -72

رأي٧م ـمٚمح٦م ىم٤مل  سمـ قمـ قمٛمف قمٞمًك، ـمٚمح٦م سمـ ُيٞمك سمـ إؾمح٤مققمـ ، قمـ اًمث٘م٦مأظمرضمف اًمِم٤مومٕمل ذم إم 

ووٕمف طمتك يٗم٤مرىمف ومٚمؿ أُمف هير قمٛمقدي سملم ُيٛمؾ قمٗم٤من سمـ قمثمن
(5)

. 

أظمرضمف اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط وُمـ ـمريؼ اًمِم٤مومٕمل
(6)

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى، 
(7)

واعمٕمروم٦م 
(8)

. 

٤من وىم٤مل اًم٘مٓم، وإؾمح٤مق هذا ىم٤مل اسمـ طمٜمٌؾ واًمٜم٤ًمئل ُمؽموك، ذم هذا اًمًٜمد جمٝمقل)): وىم٤مل اسمـ اًمؽميممين

 .اىـ ((وىم٤مل اسمـ ُمٕملم ًمٞمس سمٌمء ٓ يٙمت٥م طمديثف، ؿمٌف ٓ رء

ـ اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل ٓ ي٘مٌؾ قمٜمد اجلٛمٝمقر طمتك ي، وومٞمف شمٕمديؾ ُمع إهب٤مم ُم ل يمم ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمٜمزه٦مٛمِّ ًَ وهذا 
(9)

. 

((وٕمٞمػ)) اًمتٞمٛمل اهلل قمٌٞمد سمـ ـمٚمح٦م سمـ ُيٞمك سمـ وإؾمح٤مق
(10)

. 

 .وم٤مٕصمر وٕمٞمػ يمم ىم٤مل اسمـ اًمؽميممين رمحف اهلل

                                 
 (.4762( رىمؿ )711اًمت٘مري٥م )صـ (1)

 (.5/168اعمحغم ) (2)

 (4/21اجلقهر اًمٜم٘مل اعمٓمٌقع قمغم طم٤مؿمٞم٦م اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ) (3)

 (.3/413اعمٖمٜمل ) (4)

 (.1633( رىمؿ )357(، واٟمٔمر: ُمًٜمد اًمِم٤مومٕمل )صـ1/269إم ) (5)

 (.3124( رىمؿ )5/376) (6)

(7) (4/21.) 

 (.7474( رىمؿ )5/264) (8)

 (.219ٟمزه٦م اًمٜمٔمر )صـ (9)

 (.391( رىمؿ )133اًمت٘مري٥م )صـ (11)
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 . مايمكزمن  در ؽمعأشم -73

أظمرضمف اًمِم٤مومٕمل ذم إم
(1)

 ذم وىم٤مص أيب سمـ رأي٧م ؾمٕمدىم٤مل ، هقمـ ضمدِّ ، قمـ أسمٞمف، ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿقمـ  

 .٤مهٚمفيم قمغم اًمنير واوٕم٤م اعم٘مدُملم اًمٕمٛمقديـ سملم ىم٤مئم قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌد ضمٜم٤مزة

وُمـ ـمريؼ اًمِم٤مومٕمل أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى واعمٕمروم٦م
(2)

. 

ؾمٕمد سمف سمـ سمراهٞمؿقمـ إ، ٟمقح اًمٕمً٘مالين سمـ ُمـ ـمريؼ اهلٞمثؿ -أيْم٤م–وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل 
(3)

. 

شمٙمٚمؿ ومٞمف ، صم٘م٦م طمج٦م )) اًم٘مرر اًمزهري قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ اسمراهٞمؿ اسمـ: هق ؾمٕمد سمـ وإسمراهٞمؿ

((ىم٤مدح سمال
(4)

 .وأسمقه وضمده ُمـ رضم٤مل اًمّمحٞمحلم. 

اًمٓمٌ٘م٤مت وأظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم
(5)

قمـ ، إسمراهٞمؿ سمـ قمـ ؾمٕمد، ُمًمر سمـ اعمٝم٤مضمر سمـ إسمراهٞمؿُمـ ـمريؼ  

 .قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌدأيب وىم٤مص سملم قمٛمقدي هير  سمـ رأي٧م ؾمٕمد: أسمٞمف ىم٤مل

((وٕمٞمػ))ُمًمر اعمدين  سمـ ُمٝم٤مضمر سمـ وإسمراهٞمؿ
(6)

 .وًمٙمٜمف شمقسمع قمٚمٞمف، 

وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم
(7)

رأي٧م ؾمٕمد قمٜمد ىم٤مئٛم٦م هير : قمـ أسمٞمف ىم٤مل، إسمراهٞمؿ سمـ قمـ ؾمٕمد، ُمـ ـمريؼ ؿمٕم٦ٌم 

 .《واضمٌاله》  :قمقف ي٘مقل سمـ اًمرمحـ قمٌد

وصححف اًمٜمقوي ذم اعمجٛمقع، -واهلل أقمٚمؿ– وم٤مٕصمر صحٞمح
(8)

. 

 . فمؿرأشمر ازمن   -74

اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌمأظمرضمف 
(9)

يمم ذم اعمحغم–ُمٜمّمقر سمـ  وؾمٕمٞمد 
(10)

، قمـ أيب سمنم، سمِمػمسمـ  قمـ هِمٞمؿ -

                                 
(1 )(1/269) . 

 (.7473( رىمؿ )5/264(، ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ )4/21اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )( 2)

 .(4/21اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ) (3)

 (.177( رىمؿ )118اًمت٘مري٥م )صـ (4)

 ..(135/ 3) ( اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى5)

 (.255ت ) (116( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 6)

 (.11297( ح )7/198اعمّمٜمػ )( 7)

 .(269/ 5( اعمجٛمقع )8)

 (.11294( رىمؿ )7/197اعمّمٜمػ ) (9)

 (.5/168اعمحغم ) (11)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ـَ 》 :ىم٤مل، ُم٤مهؽسمـ  ـ يقؾمػقم  .《ذم ضمٜم٤مزة واوٕم٤م اًمنير قمغم يم٤مهٚمف سملم اًمٕمٛمقديـ قمٛمررأي٧م اسم

وم٘م٤مم سملم ، ضم٤مء قمٛمرومرأي٧م اسمـ ، سمٙمر أيب سمـ اًمرمحـ قمٌدظمرضم٧م ُمع ضمٜم٤مزة : ُمٜمّمقر ذم أوًمف سمـ وزاد ؾمٕمٞمد

 .ومذيمره . . . اًمرضمٚملم ذم ُم٘مدم اًمنير

 .وسم٤مىمل رضم٤مل اإلؾمٜم٤مد صم٘م٤مت، ومٞمف قمٜمٕمٜم٦م هِمٞمؿ وهق ُمدًمس

اًمِم٤مومٕمل ذم إموًمف إؾمٜم٤مد أظمر همػم إؾمٜم٤مد هِمٞمؿ أظمرضمف 
(1)

قمـ ، سمـ ضمري٩ماقمـ ، فسمٕمض أصح٤مسمقمـ  

ـَ اف رأى أٟمّ : ُم٤مهؽ سمـ يقؾمػ  .ىم٤مئم سملم ىم٤مئٛمتل اًمنير ظمدي٩ٍم  سمـ راومعِ  ذم ضمٜم٤مزةِ  قمٛمر سم

وُمـ ـمري٘مف أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل
(2)

. 

((ذم ؾمٜمده جمٝمقل)): وىم٤مل اسمـ اًمؽميممين
(3)

. 

أيب  سمـ اًمرمحـ قمٌدضمٜم٤مزة )ذم طمدي٨م أيب سمنم  وذًمؽ، وذم اعمتـ اظمتالف، ومٞمف ؿمٞمخ اًمِم٤مومٕمل ُمٌٝمؿ مل يًؿو

 .((ظمدي٩م سمـ ضمٜم٤مزة راومع)):  طمدي٨م اسمـ ضمري٩موذم، (سمٙمر

وأصم٤مر اعمذيمقرة )): اسمك وىم٤مص وأيب هريرة واسمـ اًمزسمػم سمـ قمثمن وؾمٕمد وىم٤مل اًمٜمقوي سمٕمد أن ذيمر أصمر

أيب وىم٤مص  سمـ رواه٤م اًمِم٤مومٕمل واًمٌٞمٝم٘مل سم٠مؾم٤مٟمٞمد وٕمٞمٗم٦م إٓ إصمر قمـ ؾمٕمد قمـ اًمّمح٤مسم٦م 

((ومّمحٞمح
(4)

 

 . أب هريرةأشمر  -75

أظمرضمف اًمِم٤مومٕمل
(5)

رأي٧م 》 :ىم٤مل، قمـ أسمٞمف، صم٤مسم٧م سمـ اهلل قمٌدقمـ ، أظمؼمٟم٤م سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م٘م٤مل وم 

 .《  وىم٤مص أيب سمـ ُيٛمؾ سملم قمٛمقدي هير ؾمٕمدِ   هريرة أسم٤م

ٜمذر ذم إوؾمطاسمـ اعم وُمـ ـمري٘مف أظمرضمف
(6)

اًمٌٞمٝم٘مل 
(7)

. 

                                 
 .(269/ 1( إم )1)

 (.7475( رىمؿ )5/264ًٜمـ )(، وُمٕمروم٦م اًم4/21اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ) (2)

 (.4/21اجلقهر اًمٜم٘مل اعمٓمٌقع ُمع اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ) (3)

 .(269/ 5( اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب )4)

 .(269/ 1إم )(. 575ح ) (85/ 2( ُمًٜمد اًمِم٤مومٕمل )5)

 (.3125ح ) (376/ 5( إوؾمط )6)

 (.7476ح ) (264/ 5ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر )، (21/ 4) ( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى7)
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وذيمره اًمٌٖمقي ذم ذح اًمًٜم٦م
(1)

 .ُمٕمٚم٘م٤م 

 .ومٞمف ؿمٞمخ اًمِم٤مومٕمل ُمٌٝمؿ مل يًؿ   ٕنّ : ووٕمٗمف اًمٜمقوي ذم اعمجٛمقع يمم ؾمٌؼ ذم إصمر اًم٤ًمسمؼ

 . ازمن ايمززمغمأشمر  -76

أظمرضمف اًمِم٤مومٕمل
(2)

رأي٧م اسمـ اًمزسمػم 》: ىم٤مل، قمـ أسمٞمف، أيب قمقن سمـ قمـ ذطمٌٞمؾ، قمـ سمٕمض أصح٤مسمف 

 .《خمرُم٦م سمـ ؾ سملم قمٛمقدي هير اعمًقرُيٛم

اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط وُمـ ـمري٘مف أظمرضمف 
(3)

اًمٌٞمٝم٘ملو، 
(4)

واسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مرخيف، 
(5)

. 

 .)سمٕمض أصح٤مسمف( ُمٌٝمؿ مل يًؿ: وومٞمف ؿمٞمخ اًمِم٤مومٕمل

يقٟمس ذم  سمـ ىم٤مل)): وىم٤مل، ذيمره اسمـ طمجر ذم شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م وذيمر هذا إصمر، أيب قمقنسمـ  ٌٞمؾوذاطم

((خمرُم٦م روى قمٜمف اًمقاىمدي سمـ ُمقمم أم سمٙمر سمٜم٧م اعمًقر، اعمٍميلم
(6)

. 

ٗمف اًمٜمقوي ذم اعمجٛمقعووٕمّ ، جلٝم٤مًم٦م طم٤مل رواشمف: وم٤مٕصمر ومٞمف وٕمػ
(7)

. 

  اهلل ومام رؽمول:  يمؼول فمقم: ؼقام هلايمه ايم ُيْسَتَحبَّ إذا مرت زمه صمـازة مل ): ومويمه -77

رواه مسؾم(. ومعد شممّ 
(8)

. 

 .ومذيمره:. . . أيب ـم٤مًم٥م أٟمف ىم٤مل سمـ قمكم قمـ، احلٙمؿ سمـ ُمـ ـمرق قمـ ُمًٕمقدأظمرضمف 

ذم اجلٜم٤مزة: يٕمٜمل. وىمٕمد وم٘مٕمدٟم٤م، وم٘مٛمٜم٤م، ىم٤مم  اهلل رأيٜم٤م رؾمقل: وذم ًمٗمظ ًمف
(9)

. 

                                 
 (.5/337ح اًمًٜم٦م )ذ( 1)

 .(269/ 1إم )(، 576ح ) (86/ 2ُمًٜمد اًمِم٤مومٕمل ) (2)

 (.3126ح ) (376/ 5( إوؾمط )3)

 (.7477ح ) (265/ 5ٕمروم٦م اًمًٜمـ )، ُم(21/ 4( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )4)

 .(176/ 58( شم٤مريخ دُمِمؼ )5)

 (.453ت ) (1/641( شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م )6)

 .(269/ 5( اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب )7)

 (.3/414ل )اعمٖمٜم (8)

 (.962( رىمؿ )2/661يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ٟمًخ اًم٘مٞم٤مم ًمٚمجٜم٤مزة ) (9)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ؾَِّػهُ ، إذا رَأى أضمُدىُمم اجلـازَة هَمْؾقُؼم ضمكم يراها: ومال  بيّ ايمـّ  أنَّ ): ومويمه  -78  واهر ضمتَّى ُُتَ

مسؾم(
(1)

. 

أظمرضمف
(2)

وم٢من مل يٙمـ ُم٤مؿمٞم٤م : وومٞمف، ومذيمر ُمثٚمف:. . . ىم٤مل  رسمٞمٕم٦م قمـ اًمٜمٌل سمـ قمـ قم٤مُمر قمٛمرُمـ ـمريؼ اسمـ  

 .أو شمقوع ُمـ ىمٌؾ أن ختٚمٗمف، ُمٕمٝم٤م ومٚمٞم٘مؿ طمتك خُتَّٚمٗمف

 .طمتك خُتَٚمِّٗمٙمؿ أو شمقوع، هل٤موم٘مقُمقا : ا رأيتؿ اجلٜم٤مزةإذَ : وذم رواي٦م ًمف

 .طمتك ختٚمٗمف إذا يم٤من همػم ُُمتٌِِّٕمٝم٤م: وذم ًمٗمظ آظمر ًمف

. َذا َكْصـَعُ َهؽ: َيا حمؿُد : همؼال، وَماَم يمؾجـازة  أّن هيوديا َرَأى ايمـبي: روي دم ضمديث): ومويمه -79

َك  (ايمؼقام هلا  ايمـبيهَمؼَمَ
(3)

. 

أظمرضمف أسمق داود
(4)

وُمـ ـمري٘مف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى-، 
(5)

واًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء – 
(6)

واًمِم٤مر ذم ، 

ُمًٜمده
(7)

واسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ 
(8)

واسمـ ؿم٤مهلم ذم اًمٜم٤مؾمخ، 
(9)

واعمزي ذم اًمتٝمذي٥م 
(10)

يمٚمٝمؿ ُمـ ـمرق قمـ  

 :إؾممقمٞمؾ سمـ طم٤مشمؿ

وأظمرضمف اًمؽمُمذي
(11)

اسمـ ُم٤مضمفو، 
(12)

واًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ ، 
(13)

واًمٌزار ذم ُمًٜمده ،
(14)

ذم  واًمٓمؼمي ،

                                 
 (.3/414اعمٖمٜمل ) (1)

 (.958( رىمؿ )2/659يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًم٘مٞم٤مم ًمٚمجٜم٤مزة ) (2)

 (.3/414اعمٖمٜمل ) (3)

 (.3174( ر ىمؿ )74-6/73اًمًٜمـ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز سم٤مب اًم٘مٞم٤مم ًمٚمجٜم٤مزة ) (4)

(5) (4/28.) 

 ضمٜم٤مدة. سمـ ؾمٚمٞممن سمـ اهلل ذم شمرمج٦م: قمٌد (2/259) (6)

 (.1237( رىمؿ )3/151) (7)

 (.1144( رىمؿ اًمؽممج٦م )2/12) (8)

 (.345( رىمؿ )311)صـ (9)

 ضمٜم٤مدة(. سمـ ( ذم شمرمج٦م )ؾمٚمٞممن11/381) (11)

 (.1121( رىمؿ )3/454اًمًٜمـ يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اجلٚمقس ىمٌؾ أن شمقوع ) (11)

 .15429( رىمؿ )٤2/238مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًم٘مٞم٤مم ًمٚمجٜم٤مزة )اًمًٜمـ، يمت٤مب اجلٜم (12)

 (. 1771( رىمؿ )4/6اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ) (13)

 (.2685( رىمؿ )1/414) (14)
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هتذي٥م أصم٤مر
(1)

واحل٤مزُمل ذم آقمت٤ٌمر ،
(2)

 :قمٞمًك سمـ يمٚمٝمؿ ُمـ ـمرق قمـ صٗمقان

 سمـ اهلل قمٌدقمـ ، راومع احل٤مرصمل سمـ قمٞمًك( قمـ أيب إؾم٤ٌمط سمنم سمـ وصٗمقان، إؾممقمٞمؾ سمـ ؿشميمالمه٤م )طم٤م

اشمٌع إذا   اهلل رؾمقليم٤من : اًمّم٤مُم٧م ىم٤مل سمـ قمـ قم٤ٌمدة، هقمـ ضمدّ ، قمـ أسمٞمف، أُمٞم٦مضمٜم٤مدة سمـ أيب  سمـ ؾمٚمٞممن

  اهلل رؾمقلىم٤مل ومجٚمس . هٙمذا ٟمّمٜمع ي٤م حمٛمد: ومٕمرض ًمف طمؼم وم٘م٤مل، اًمٚمحد اجلٜم٤مزة مل ي٘مٕمد طمتك شمقوع ذم

 .ظم٤مًمٗمقهؿ: وىم٤مل

 .((ًمٞمس سم٤مًم٘مقى رم احلدي٨م، راومع سمـ وسمنم. هذا طمدي٨م همري٥م)): وىم٤مل: واًمٚمٗمظ ًمٚمؽمُمذي

 .اضمٚمًقا ظم٤مًمٗمقهؿ: وقمٜمد أيب داود

 وم٤محلدي٨م ذم إؾمٜم٤مده صمالصم٦م ُمـ اًمْمٕمٗم٤مء:

 راومع اًمٜمجراين. سمـ أسمق إؾم٤ٌمط احل٤مرصمل هق: سمنم ل:إوَّ 

((ًمٞمس سمٌمء، وٕمٞمػ احلدي٨م))ىم٤مل أمحد: 
(3)

. 

((ؿمٞمخ يمقذم ُيدث سمٛمٜم٤ميمػم))وىم٤مل اسمـ ُمٕملم: 
(4)

((ًمٞمس سمف سم٠مس))ذم رواي٦م قمٜمف: ، و
(5)

. 

أيب يمثػم، وأؿمٞم٤مء ُمقوققم٦م يٕمرومٝم٤م ُمـ مل يٙمـ  سمـ ي٠ميت سم٤مًمٓم٤مُم٤مت ومٞمم يروي قمـ ُيٞمك))طم٤ٌمن: وىم٤مل اسمـ 

((احلدي٨م صٜم٤مقمتف، يم٠مٟمف اعمٕمتٛمد هل٤م
(6)

. 

((وٕمٞمػ احلدي٨م ُمٜمٙمر احلدي٨م ٓ شمرى ًمف طمديث٤م ىم٤مئم))وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: 
(7)

. 

((وم٘مٞمف وٕمٞمػ احلدي٨م))وىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمت٘مري٥م: 
(8)

. 

 أيب أُمٞم٦م إزدي. سمـ ضمٜم٤مدة سمـ ؾمٚمٞممن سمـ اهلل : قمٌداينايمثَّ 

                                 
 (.832( رىمؿ )2/561) (1)

 (.129)صـ  (2)

 (.1295( رىمؿ )1/546اًمٕمٚمؾ ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل ) (3)

 (.1359( رىمؿ )2/357اجلرح واًمتٕمديؾ ) (4)

 (.555( رىمؿ )3/133شم٤مريخ اًمدوري ) (5)

 (.132( رىمؿ )1/214اعمجروطملم ) (6)

 (.1359( رىمؿ )2/357اجلرح واًمتٕمديؾ ) (7)

 (.691( رىمؿ )169اًمت٘مري٥م )صـ (8)
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((ومٞمف ٟمٔمر))ىم٤مل اًمٌخ٤مري: 
(1)

. 

((راومع يٕمتؼم طمديثف ُمـ همػم رواي٦م سمنم قمٜمف سمـ روى قمٜمف سمنم))وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت، وىم٤مل: 
(2)

. 

((ٓ ُيدرى ُمـ هق))وىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٞمزان: 
(3)

. 

((وٕمٞمػ))وىم٤مل احل٤مومظ: 
(4)

. 

 أيب أُمٞم٦م إزدي. سمـ ضمٜم٤مدة سمـ : ؾمٚمٞممنايمثايمثَّ 

((ُمٜمٙمر احلدي٨م))ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: 
(5)

، وأىمره احل٤مومظ ذم اًمت٘مري٥م
(6)

. 

 :واحلدي٨م وٕمٗمف مجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ

((ُمٜمٙمر)): ىم٤مل اًمٌخ٤مري 
(7)

. 

وٓ ٟمٕمٚمؿ ًمف ـمري٘م٤م قمـ قم٤ٌمدة ، وهذا احلدي٨م ٓ ٟمٕمٚمٛمف يروى هبذا اًمٚمٗمظ إٓ قمـ قم٤ٌمدة )): وىم٤مل اًمٌزار

((. وىمد اطمتٛمؾ طمديثف، راومع ًملم احلدي٨م سمـ وسمنم ،هذا اًمٓمريؼ إٓ
(8)

. 

٤م ًمٙم٤من سُيً  وًمق صّح ، وومٞمف أيْم٤م يمالم، روي هذا احلدي٨م ُمـ همػم هذا اًمٓمريؼ)): وىم٤مل احل٤مزُمل

((اًمٜمًخ ذم
(9)

. 

((إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ)): وىم٤مل اًمٜمقوي ذم اعمجٛمقع
(10)

. 

وىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ
(11)

وومٞمف ٟمٔمر ، قمـ اسمـ ضمٜم٤مدة -سمحج٦م  وًمٞمس -راومع  سمـ ومٞمف سمنم: وإؾمٜم٤مد هذا وٕمٞمػ)) :

                                 
 (.319( رىمؿ )5/118اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ) (1)

(2) (8/337.) 

 (.4371( رىمؿ )4/112) (3)

 (.13391( رىمؿ 513اًمت٘مري٥م )صـ (4)

 (.4/115اجلرح واًمتٕمديؾ ) (5)

 (.2557( رىمؿ )415اًمت٘مري٥م )صـ (6)

 (. 1771( رىمؿ )4/6اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ) (7)

 (.3/1181ٟم٘مؾ قمـ احل٤مومظ ذم اًمتٚمخٞمص ) (8)

 (.129آقمت٤ٌمر ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ُمـ أصم٤مر )ص: ( 9)

(11) (5/281.) 

 (.5/229اًمٌدر اعمٜمػم ) (11)
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 سمـ ٓ أدري اًمٌٚمٞم٦م ُمـ ؾمٚمٞممن: وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن. مل يت٤مسمع قمٚمٞمف، هذا طمدي٨م ُمٜمٙمر: وىم٤مل أيْم٤م، يمم ىم٤مل اًمٌخ٤مري

 .اىـ ((ضمٜم٤مدة أو ُمـ سمنم

ووٕمٗمف احل٤مومظ اسمـ طمجر
(1)

. 

 .هماحلديث ضعقف صمدا

 هريرة وأزمو، فمؿروازمن ، فمقم زمن احلسنصَماِل ممن رأى أن ٓ جيؾس ضمتى سُموَضَع فَمْن َأفْمـَاِق ايمرِّ ): ومويمه ،

(وازمن ايمززمغم
(2)

. 

 .فمقم زمن  احلسنأشمر  -81

أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد
(3)

 :وُمٜمّمقر، يزيد اًمتًؽمي سمـ ُمـ ـمري٘مل إسمراهٞمؿ 

ذم اًمٙمٌػم وأظمرضمف اًمٓمؼماينّ 
(4)

 :ُمـ ـمريؼ اسمـ قمقن 

وأظمرضمف اًمْمٞم٤مء ذم اعمخت٤مرة
(5)

 :ُمـ ـمري٘مل أيقب وُمٜمّمقر 

اًمؼم ذم آؾمتذيم٤مر قمٌدوأظمرضمف اسمـ 
(6)

 :ُمـ ـمريؼ أيقب 

 وم٘م٤مم، م، قم٤ٌمس واسمـ، قمكم سمـ احلًـٟمٌئ٧م أن ضمٜم٤مزة ُمرت قمغم 》: ىم٤ملصمالصمتٝمؿ قمـ اسمـ ؾمػميـ 

، سمغم: وم٘م٤مل اسمـ قم٤ٌمس؟ ُمرت سمف ضمٜم٤مزة وم٘م٤مم  اًمٜمٌل أمل شمر إمم: ٓسمـ قم٤ٌمس احلًـ٘م٤مل وم، وىمٕمد اسمـ قم٤ٌمس، احلًـ

 .《ُم٤م ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس  احلًـومٚمؿ يٜمٙمر ، سوىمد ضمٚم

 .واًمٚمٗمظ ٕمحد

 :ـ اسمـ قم٤ٌمسٕٟمف شمٙمٚمؿ ذم ؾممع اسمـ ؾمػميـ ُم :واإلؾمٜم٤مد ُمٜم٘مٓمع

((إٟمم ؾمٛمٕمٝم٤م حمٛمد قمـ قمٙمرُم٦م ًم٘مٞمف أي٤مم اعمخت٤مر، قمـ اسمـ قم٤ٌمس، ؾمػميـ سمـ أطم٤مدي٨م حمٛمد)): ىم٤مل ؿمٕم٦ٌم
(7)

. 

                                 
 (.3/1181ٟم٘مؾ قمـ احل٤مومظ ذم اًمتٚمخٞمص ) (1)

 (.3/414اعمٖمٜمل ) (2)

 (..3126( رىمؿ )5/231( )1736( رىمؿ )3/251) (3)

 (.2745( رىمؿ )3/87) (4)

 (.91ح ) (59/ 13ٕطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة )( 5)

 (.8/313آؾمتذيم٤مر اجل٤مُمع عمذاه٥م وم٘مٝم٤مء إُمّم٤مر )( 6)

 (.79( رىمؿ )291اًمٕمٚمؾ ٓسمـ اعمديٜمل )صـ (7)
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ـِ ، ؾِمػِميـ ٟمٌئ٧م سمـ ىَم٤مَل حُمَٛمدظم٤مًمد احلذاء يمٚمم )) وىم٤مل قَمـ قِمٙمرَُم٦م ىمٚم٧م مل يٙمـ يًٛمل ، وم٢مٟمم رواه اسمـ قم٤ٌمسقم

ٓ حمٛمد وُم٤مًمؽ ٓ يًٛمقٟمف ذم احلدي٨م إٓ  أن ُم٤مًمٙم٤م ىمد ؾممه ذِم طمدي٨م واطمد: ىَم٤مل؟ قِمٙمرَُم٦م
(1)

. 

 .((ؾمػميـ ُمـ اسمـ قم٤ٌمس يم٤من ي٘مقل ذم يمٚمٝم٤م ٟمٌئ٧م قمـ اسمـ قم٤ٌمس سمـ مل يًٛمع حمٛمد )): وىم٤مل أمحد

((اسمـ ؾمػميـ مل جيلء قمٜمف ؾممع ُمـ اسمـ قم٤ٌمس )): وىم٤مل
(2)

. 

اًمٜم٤ًمئل ٤مأظمرضمٝمًمف ـمريؼ أظمرى و
(3)

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى 
(4)

أيب جمٚمزقمـ ، ؾمٚمٞممن اًمتٞمٛمل ـمريؼ ـُم 
(5)

قمـ ، 

 .ومذيمره. . . وىمٕمد أظمر، ُمرت هبم ضمٜم٤مزة وم٘م٤مم أطمدمه٤م، قمكم سمـ واحلًـ، اسمـ قم٤ٌمس

 .ومل يٌلم اًم٘م٤مئؿ واًم٘م٤مقمد

أن اسمـ : أيب جمٚمزُمٕملم قمـ طمدي٨م اًمتٞمٛمل قمـ  سمـ ؾمئؾ ُيٞمك: وم٘م٤مل اسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م، وأقمٚمف اسمـ ُمٕملم سم٤مإلرؾم٤مل

(6)اىـ ((ُمرؾمؾ)): وم٘م٤مل. قمكم ُمرت هبم ضمٜم٤مزة سمـ واحلًـ، قم٤ٌمس
. 

 شم٤مرخيف اًمٙمٌػموأسمق جمٚمز ؾمٛمع ُمـ اسمـ قم٤ٌمس يمم ىم٤مل اًمٌخ٤مري ذم
(7)

؟ أم ٓ قمكم  سمـ احلًـوهؾ أدرك ، 

وىمٞمؾ ؾمٜم٦م مخًلم وىمٞمؾ همػم ذًمؽ، شمًع وأرسمٕملم شمقذم ؾمٜم٦م قمكم  سمـ واحلًـ. أىمػ قمغم رء يٌلم ذًمؽ ومل
(8)

. 

 .ًمٖمػمه واهلل أقمٚمؿ احلًـومػمشم٘مل إمم ، ومجٚم٦م اًم٘مقل أن ـمري٘مل إصمر ي٘مقي أطمدمه٤م إظمر

 . فمؿرأشمر ازمن  -81

أظمرضمف اسـم أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ
(9)

ف أٟمّ  : قمٛمرقمـ اسمـ ، وأيب هٌػمة، قمـ اسمـ ؾمػميـ، أؿمٕم٨م ُمـ ـمريؼ 

 .يم٤من إذا صح٥م ضمٜم٤مزة مل جيٚمس طمتك شمقوع

                                 
 (6/471قم٤ٌمس. اًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي: ) ( ذم شمرمج٦م قمٙمرُم٦م ُمقمم اسمـ5/223اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد ) (1)

 (679( رىمؿ )187، 186اعمراؾمٞمؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )صـ (2)

 (.1926( رىمؿ )4/47ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل اعمجتٌك ُمرشمٌط سم٤معمٙمٜمز ُمتقاومؼ رىمم )( 3)

(4) (4/28.) 

 (.1748( رىمؿ )1146ت٘مري٥م )صـ:اًمصم٘م٦م.  سمٙمٜمٞمتف ُمِمٝمقر اًمٌٍمي اًمًدود ؾمٕمٞمد سمـ محٞمد سمـ هق: ٓطمؼ (5)

 (. 12/271قمٜمف ذم يمت٤مسمف: إيممل هتذي٥م اًمٙممل ) يٟم٘مٚمف ُمٖمٚمٓم٤م (6)

(7) (8/258.) 

 (.2/543اٟمٔمر اإلص٤مسم٦م ) (8)

 (.11632( رىمؿ )7/281) (9)
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((وٕمٞمػ)) اسمـ ؾمقار اًمٙمٜمدي اًمٜمج٤مر إومرق: وأؿمٕم٨م هق
(1)

. 

صمر سم ٚمٗمظ أظمر أظمرضمف اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمطوىمد روي ا
(2)

، صمٜم٤م مح٤مد: ىم٤مل، صمٜم٤م أسمق اًمرسمٞمع: ىم٤مل، حمٛمد سمـ ُيٞمك قمـ 

ٜم٤م أيقبصم: ىم٤مل
(3)

: ومٞمجٚمس طمتك إذا رآه٤م ُمـ سمٕمٞمد، صمؿ يت٘مدُمٝم٤م، أٟمف يم٤من يّمكم قمغم اجلٜم٤مزة 》، قمٛمرقمـ اسمـ ، قمـ ٟم٤مومع، 

 .《ىم٤مم ومال يزال ىم٤مئم طمتك شمقوع

((صم٘م٦م طم٤مومظ)) : اًمذهكم ُيٞمك اسمـ: هق حمٛمد سمـ وُيٞمك
(4)

. 

((صم٘م٦م)): اًمزهراين اًمرسمٞمع أسمق اًمٕمتٙمل داود سمـ ؾمٚمٞممن: وأسمق اًمرسمٞمع هق
(5)

. 

شمر صحقح  .وٕا

 .وازمن ايمززمغم  أشمر أب هريرة  -82

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم
(6)

ُمِمٞم٧م ُمع  :قمـ أيب طم٤مزم ىم٤مل، قمـ أيب ُم٤مًمؽ إؿمجٕمل، ه٤مرون سمـ قمـ يزيد 

ومٚمم ، اجلٜم٤مزة ووٕم٧م طمتك يتحدصمقن ىم٤مُمقا اًم٘مؼم إمم اٟمتٝمقا ومٚمم، اًمزسمػم واسمـ، هريرة وأيب، قمكم سمـ احلًـ

 .ووٕم٧م ضمٚمًقا

اًمٙمقذم إؿمجٕمل ُم٤مًمؽ أسمق ـم٤مرق سمـ ؾمٕمد: وأسمق ُم٤مًمؽ إؿمجٕمل هق. رضم٤مل اإلؾمٜم٤مد يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت
(7)

أسمق و. 

ؾمٚممن إؿمجٕمل اًمٙمقذم: هق طم٤مزم
(8)

. 

إذا اسمَّبَْعتُْم اجلـازة همال ََتؾُِسوا   اهلل رؽمولومال : وَماَل روى مسؾم زمنؽمـاده فمن أب ؽمعقد ): ومويمه -83

(ضمتى سُموَضعَ 
(9)

. 

أظمرضمف
(10)

 .ومذيمره. . . .  اهلل رؾمقلأيب ص٤مًمح قمـ أسمٞمف قمـ أيب ؾمٕمٞمد ىم٤مل ىم٤مل  سمـ ؾمٝمٞمؾؼ ُمـ ـمري 

                                 
 (.528رىمؿ ) 149اًمت٘مري٥م: صـ (1)

 (.3165( رىمؿ )5/392ظمتالف )إوؾمط ذم اًمًٜمـ واإلمج٤مع وآ( 2)

 ًمٕمٚمف ظمٓم٠م ُمـ اًمٜم٤مؾمخ. (أسمق أيقب)ذم اعمٓمٌقع  (3)

 (.7641( رىمؿ )1166اًمت٘مري٥م )صـ (4)

 (.2556( رىمؿ )417اًمت٘مري٥م )صـ (5)

 (.11636( رىمؿ )7/282اعمّمٜمػ ) (6)

 (.2241( رىمؿ )369شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: ( 7)

 (.2479( رىمؿ )398اًمت٘مري٥م )صـ (8)

 (.3/414اعمٖمٜمل ) (9)

 (.959( رىمؿ )2/661يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًم٘مٞم٤مم ًمٚمجٜم٤مزة ) صحٞمح ُمًٚمؿ، (11)
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ورواه أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم اعمًتخرج
(1)

قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل ىم٤مل ، قمـ أسمٞمف، قمـ ؾمٝمٞمؾ، ضمريرُمـ ـمريؼ  

ومرأي٧م أسم٤م ص٤مًمح ٓ جيٚمس طمتك : ىم٤مل ؾمٝمٞمؾ إذا ؿمٞمٕمتؿ ضمٜم٤مزة ومال دمٚمًقا طمتك شمقوع : رؾمقل اهلل

 .ـ ُمٜم٤ميم٥م اًمرضم٤ملشمقوع قم

(ومعد شمم  اهلل ومام رؽمول: ومول فمقم): ومويمه - [م]
(2)

. 

وىمد ؾمٌؼ، أظمرضمف ُمًٚمؿ
(3)

. 

ورواه  إذا اسمَّبَْعتُْم اجلـازة همال َتؾسوا ضمتى سُموَضَع زمإرضوومد روى ايمثوري احلديث ): ومويمه -84

(وضمديث ؽمػقان أصح ضمتى سموضع دم ايمؾحدأزمو معاوية 
(4)

. 

 :أيب ص٤مًمح واظمتٚمػ قمٚمٞمف ذم ًمٗمٔمف سمـ هذا احلدي٨م رواه ؾمٝمٞمؾ

 .طمتك شمقوع سم٤مٕرض : قمـ أيب هريرة سمٚمٗمظ، قمـ أسمٞمف، ومرواه اًمثقري قمٜمف

 .طمتك شمقوع سم٤مًمٚمحد: قمـ أيب هريرة سمٚمٗمظ، قمـ أسمٞمف، ٜمفقم، ورواه أسمق ُمٕم٤موي٦م

أُم٤م رواي٦م اًمثقري ومرواه٤م أسمق داود ذم اًمًٜمـ
(5)

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى، ُمٕمٚم٘م٤م قمـ اًمثقري 
(6)

واًمٓمؼماين ذم ، 

إوؾمط
(7)

إذا اشمٌع أطمديمؿ ضمٜم٤مزة ومال جيٚمس طمتك : قمـ اًمثقري سمف سمٚمٗمظ، يزيد اجلرُمل سمـ ىم٤مؾمؿ ُمـ ـمريؼ 

 .شمقوع ذم إرض

 .ورضم٤مل اإلؾمٜم٤مد يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت

وأُم٤م رواي٦م أيب ُمٕم٤موي٦م وم٠مظمرضمٝم٤م أسمق داود ذم اًمًٜمـ
(8)

وأسمق إؾمح٤مق اًمٕمًٙمري ذم ، ُمٕمٚم٘م٤م قمـ أيب ُمٕم٤موي٦م 

ُمًٜمد أيب هريرة
(9)

اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف، و
(10)

يم٤من : سمٚمٗمظ: قمـ أيب ُمٕم٤موي٦م سمف، ُمـ ـمريؼ ُمًدد 

                                 
 (.2149ح ) (41/ 3( اعمًٜمد اعمًتخرج قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ ٕيب ٟمٕمٞمؿ )1)

 (.3/415اعمٖمٜمل ) (2)

 . -66  -احلدي٨م رىمؿ: اٟمٔمر ( 3)

 (.3/415اعمٖمٜمل ) (4)

 (.3171( رىمؿ )6/72ٞم٤مم ًمٚمجٜم٤مزة )يمت٤مب اجلٜم٤مئز سم٤مب اًم٘م (5)

(6) (3/26.) 

 (. 1699( رىمؿ )2/196) (7)

 (.3171( رىمؿ )6/72يمت٤مب اجلٜم٤مئز سم٤مب اًم٘مٞم٤مم ًمٚمجٜم٤مزة ) (8)

 (.77( رىمؿ )74)صـ (9)

 (.3115( رىمؿ )7/373) (11)
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 .ؿمؽ أسمق ُمٕم٤موي٦م اًمٚمحد أو شمدومـإذا يم٤من ُمع اجلٜم٤مزة مل جيٚمس طمتك شمقوع ذم   اهلل رؾمقل

 .ورضم٤مل اإلؾمٜم٤مد صم٘م٤مت

 :وىمد رضمح اًمٕمٚمم رواي٦م اًمثقري

يمم ذم اًمتٚمخٞمصإصمرم  ىم٤ملويمذا . ((ؾمٗمٞم٤من أطمٗمظ ُمـ أيب ُمٕم٤موي٦م)): وم٘م٤مل أسمق داود
(1)

. 

((ًمٞمس سمٛمحٗمقظ)) طمتك شمقوع ذم اًمٚمحدوىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل ذم اعمٕمروم٦م قمـ رواي٦م 
(2)

. 

سم٤مب ُمـ شمٌع ضمٜم٤مزة ومال ي٘مٕمد طمتك شمقوع قمـ ُمٜم٤ميم٥م اًمرضم٤مل وم٢من )): ًمٌخ٤مريوىم٤مل اسمـ طمجر ؿم٤مرطم٤م ًم٘مقل ا

قمغم  طمتك شمقوع سم٤مٕرضيم٠مٟمف أؿم٤مر هبذا إمم شمرضمٞمح رواي٦م ُمـ روى ذم طمدي٨م اًم٤ٌمب : ((ىمٕمد أُمر سم٤مًم٘مٞم٤مم

(3)اىـ طمتك شمقوع ذم اًمٚمحد رواي٦م ُمـ روى 
. 

 .إن رواي٦م اًمثقري هل اعمحٗمقفم٦م: وظمالص٦م اًم٘مقل

وروى ُمًٚمؿٌ 
(4)

إذا اشمٌٕمتؿ : قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ُمرومققم٤م سمٚمٗمظ ،قمـ أسمٞمف ،قمـ ؾمٝمٞمؾ، ُمـ ـمريؼ ضمرير 

وىمد ؾمٌؼ. اًمٚمحدو إرض :ُمـ دون ذيمر، ومح٥ًم ضمٜم٤مزة ومال دمٚمًقا طمتك شمقوع
(5)

. 

ومال ايمؼممذي): ومويمه -85
(6)

أَنم ىماكوا يتؼدمون   روي فمن زمعض أهل ايمعؾم من أصحاب ايمـبي 

(همنذا صماءت اجلـازة مل يؼوموا هلا، ل أن سمـتفي إيمقفمهَمَقْجؾُِسوَن ومب، اجلـازة
(7)

. 

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم،  قمٛمرروي ذًمؽ قمـ اسمـ 
(8)

قمـ ، أيب ُيٞمك سمـ قمـ أٟمٞمس، إؾممقمٞمؾ سمـ قمـ طم٤مشمؿ 

ـَ : ىم٤مل، أسمٞمف  . آظمر جيٚم٤ًمن ىمٌؾ أن شمقوع اجلٜم٤مزةورضماًل  قمٛمر رأي٧م اسم

                                 
 (.916( رىمؿ )3/1181اٟمٔمر شمٚمخٞمص احلٌػم ) (1)

 (.7527( رىمؿ )5/278ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر ) (2)

 (.3/228ومتح اًم٤ٌمري ) (3)

 (.959( رىمؿ )2/661ذم صحٞمحف ) (4)

 -83  - اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ:( 5)

ؿ يم٤مٟمقا وهمػمهؿ أهّن   وىمد روي قمـ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل))ىمقل اًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف سمٚمٗمظ:  (6)

 (. 3/488) اىـ يت٘مدُمقن اجلٜم٤مزة ومٞم٘مٕمدون ىمٌؾ أن شمٜمتٝمل إًمٞمٝمؿ اجلٜم٤مزة.

 (.3/415اعمٖمٜمل ) (7)

 (.11639( رىمؿ )7/283اعمّمٜمػ ) (8)
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((صم٘م٦م)) اعمدٟمك يقٟمس أسمق، ُمقٓهؿ إؾمٚمٛمك ؾمٛمٕم٤من: ُيٞمكأيب  سمـ وأٟمٞمس
(1)

. 

((سم٠مس سمف ٓ)) أسمق ُيٞمك إؾمٚمٛمك ُمقٓهؿ اعمدٟمك، ؾمٛمٕم٤من: وأسمقه
(2)

. 

يمم ؾمٌؼ، أٟمف يم٤من إذا صح٥م ضمٜم٤مزة مل جيٚمس طمتك شمقوع  وىمد صم٧ٌم قمٜمف، وم٤مٕصمر طمًـ
(3)

. 

 ()أرومم وأب  زمن وزيد، هذا مذهب أكس وأضمق ايمـاس زمايمصالة فمؾقه من أوىص يمه أن يصقم فمؾقه

وأم ؽمؾؿة، زيد زمن وؽمعقد، زمرزة
(4). 

 . أما أشمر أكس  -86

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم
(5)

أوص يقٟمس سمـ 》: ىم٤مل، قمـ حمٛمد، قمـ اسمـ قمقن، إٟممـملؾمٝمؾ سمـ يقؾمػ قمـ  

 .《ضمٌػم أن يّمكم قمٚمٞمف أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ

 .قمقن سمـ أرـم٤ٌمن اًمٌٍميقمٌد اهلل سمـ : اسمـ قمقن هق

 .اسمـ ؾمػميـ: وحمٛمد هق

 .رضم٤مًمف صم٘م٤مت، وهذا اإلؾمٜم٤مد صحٞمح

أظمرضمف اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمطو
(6)

، ذيمره اسمـ قمقن: ىم٤مل، أظمؼمٟم٤م يقٟمس: ىم٤مل، اهلل قمٌد سمـ إسمراهٞمؿطمدصمٜم٤م : ىم٤مل 

اًم٤ٌمهكم ضمٌػم سمـ يقٟمسقمـ 
(7)

: ىم٤مل، واًم٤ٌمهٚم٦م يقُمئذ ذم إُم٤مُمٜم٤م: ُم٤مًمؽ ىم٤مل سمـ قمٚمٞمف أٟمس أوص أن يّمكم)): ىم٤مل، 

 .((ومّمغم قمٚمٞمف، وم٠مىم٤مُمقا طمتك ضم٤مء أٟمس ُمـ اًمزاوي٦م

 .مل ئمٝمر زم ُمـ هق اهلل قمٌد سمـ إسمراهٞمؿاسمـ اعمٜمذر ؿمٞمخ  

 .مل أضمد ذم اًمرواة قمـ اسمـ قمقن ُمـ اؾمٛمف يقٟمسو مل يتٌلم زم ُمـ هق؟ ويقٟمس

                                 
 (.568( رىمؿ )154اًمت٘مري٥م: )صـ (1)

 (.2633( رىمؿ )416اًمت٘مري٥م: ) (2)

 .-81 -اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ: ( 3)

 (.3/415اعمٖمٜمل ) (4)

  .(11416)ح  (341/ 6ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )( 5)

 (5/412إوؾمط ذم اًمًٜمـ واإلمج٤مع وآظمتالف ) (6)

 (7911( رىمؿ )1198ُمـ اًمث٤مًمث٦م ُم٤مت سمٕمد اًمتًٕملم. اٟمٔمر: )شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )صـ:  ((صم٘م٦م)) هق: أسمق همالب اًمٌٍمي (7)
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ـ أٟمساإلؾمٜم٤مد و ـ قمقن مل يث٧ٌم ًمف ؾممع ُم وىمد رآه، ومٞمف اٟم٘مٓم٤مع ٕن اسم
(1)

 .ؾمٜم٤مد إول ُمتّمؾ صحٞمحواإل، 

 . أروممزمن  أشمر زيد -[م] 

َُي٦َم طمذيٗم٦م سمـ َأؾِمٞمٍد أوص إذا أٟم٤م ُم٧م》: سمٚمٗمظ أظمرضمف اسمـ اعمٜمذر ومٚمم  ،أرىمؿ سمـ ومٚمٞمّمؾ قمكم زيد، َأن  أسم٤م َهِ

أصٚمح اهلل إُمػم إن أيب : وم٘م٤مل ًمف اسمٜمف، ويم٤من أُمػم اًمٙمقوم٦م، طمري٨م ًمٞمّمكم قمٚمٞمف سمـ ووٕم٧م اجلٜم٤مزة ضم٤مء قمٛمرو

 .《 وم٘مدم زيدا: ىم٤مل، أرىمؿ سمـ أوص٤مين أن يّمكم قمٚمٞمف زيد

وؾمٞم٠ميت خترضمف قمٜمد ذيمر اعمّمٜمػ ًمف ذم ُمقوٕمف
(2)

. 

 . وأما أشمر أب زمرزة -87

اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم أظمرضمف
(3)

ٜمذر ذم إوؾمطاسمـ اعمو 
(4)

 أنّ ، ٟم٤م صم٤مسم٧مظمؼمأ: ىم٤مل، ؾمٚمٛم٦مسمـ  مح٤مدُمـ ـمري٘مف  

قمٛمرو سمـ قم٤مئذ
(5)

أسمق سمرزة إؾمٚمٛملأوص أن يّمكم قمٚمٞمف )) 
(6)

زي٤مد سمـ قمٌٞمد اهللومريم٥م ، وممت، 
(7)

، ًمٞمّمكم قمٚمٞمف 

 .((وم٘مٚم٥م داسمتف راضمٕم٤م، قمٚمٞمف أسمق سمرزةإٟمف ىمد أوص أن يّمكم : ىمٞمؾ ًمف، ومٚمم سمٚمغ ُمٍم ومًٚمؿ

 .واهلل أقمٚمؿ. همإشمر صحقح، هذا إؾمٜم٤مد رضم٤مًمف صم٘م٤مت ُمـ رضم٤مل ُمًٚمؿ

                                 
(.وؾم١مآت اًمًجزي ًمٚمح٤ميمؿ 412( رىمؿ )113(، اعمراؾمٞمؾ )صـ7( رىمؿ )1/5اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل ٕمحد ) (1)

 (.122( رىمؿ )128)صـ

 .-94 -: اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ (2)

 (.25( رىمؿ )18/17) (3)

 (.3186( رىمؿ )5/413إوؾمط ذم اًمًٜمـ واإلمج٤مع وآظمتالف ) (4)

ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم.  زي٤مد سمـ صح٤ميب ؿمٝمد احلديٌٞم٦م ُم٤مت ذم وٓي٦م قمٌٞمد اهلل هق: اسمـ هالل اعمزين أسمق هٌػمة اًمٌٍمي (5)

 (..4471( رىمؿ )5/543( اإلص٤مسم٦م )3118( رىمؿ )479اٟمٔمر: شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )صـ: 

ٞمد، صح٤ميب سـم هق: ٟمْمٚم٦م (6) ٍمة وهمزا ظمراؾم٤من وُم٤مت هب٤م سمٕمد ؾمٜم٦م  سمٙمٜمٞمتف ُمِمٝمقر قم ؾ اًمٗمتح وهمزا ؾمٌع همزوات صمؿ ٟمزل اًٌم أؾمٚمؿ ىٌم

 (.8753( رىمؿ )11/66( اإلص٤مسم٦م )7151(، رىمؿ )1113مخس وؾمتلم قمغم اًمّمحٞمح. اٟمٔمر: اًمت٘مري٥م: )ص: 

، وزم اًمٌٍمة ؾمٜم٦م مخس ومخًلم وًمف صمٜمت٤من وقمنمون ؾمٜم٦م، ويم٤من ٞمف أُمػم اًمٕمراق أسمق طمٗمصأسم سمـ زي٤مد سمـ قمٌٞمد اهلل( 7)

 (.3/545مجٞمؾ اًمّمقرة، ىمٌٞمح اًمنيرة، وىمتؾ يقم قم٤مؿمقراء ؾمٜم٦م ؾمٌع وؾمتلم. اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )
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 . وأم ؽمؾؿة زيدزمن  أشمر ؽمعقد -88

 :واظمتٚمػ قمٜمف ًم٤ًمئ٥ما سمـ قمٓم٤مءرواه 

قمـ اسمـ ، دصم٤مر سمـ قمـ حم٤مرب، قمـ قمٓم٤مء -ذم رواي٦م قمٜمف-احلٛمٞمد  قمٌد سمـ وضمرير، ومرواه ظم٤مًمد اًمقاؾمٓمل

 . . . .أم ؾمٚمٛم٦م أنّ ، زيد سمـ ؾمٕمٞمد

ـ قمٓم٤مء -ذم رواي٦م أظمرى قمٜمف–احلٛمٞمد  قمٌد سـم وضمرير، ورواه اًمثقري  ـ حم٤مرب، قم  ....أن أم ؾمٚمٛم٦م ،دصم٤مر سـم قم

 .قمٜمٝم٤م ريض اهلل ُمٞمٛمقٟم٦مُم٤مشم٧م أم اعم١مُمٜملم أفمٜمٝم٤م : ىم٤مل، دصم٤مر سمـ قمـ حم٤مرب، قمٜمف، ورواه أسمق محزة اًمًٙمري

 :رواية طمايمد ايمواؽمطي ومن واهمؼهايموصمه إول: 

أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك
(1)

احلٛمٞمد قمٌد سـم ُيٞمكُمـ ـمريؼ  
(2)

سمف ، اًم٤ًمئ٥م سـم قمٓم٤مءقمـ ، وضمرير، صمٜم٤م ظم٤مًمد، 

 .احلٙمؿ سـم ظمِمٞم٦م أن يّمكم قمٚمٞمٝم٤م ُمروان زيد سـم أوص٧م أن يّمكم قمٚمٞمٝم٤م ؾمٕمٞمد، أن أم ؾمٚمٛم٦م: سمٚمٗمظ

((طم٤مومظ إٓ أهنؿ اهتٛمقه سمنىم٦م احلدي٨م)) ُيٞمك سمـ قمٌد احلٛمٞمد هق احلمينوومٞمف 
(3)

. 

اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم أظمرضمف رواية ايمثوري ايموصمه ايمثاين:
(4)

أن ، بقمـ حم٤مر، اًم٤ًمئ٥م سمـ قمٓم٤مءقمـ ، قمٜمف، قمـ ويمٞمع 

 .ؾمٚمٛم٦م أوص٧م أن يّمكم قمٚمٞمٝم٤م ؾمقى اإلُم٤مم أم

٦م ذم اعمّمٜمػرواية صمرير ايموصمه ايمثايمث:  ـ أيب ؿمٌٞم أظمرضمف اسم
(5)

 
–

ـ ـمري٘مف  وؾمطوُم ـ اعمٜمذر ذم ٕا اسم
(6)

ـ ضمرير –   :قم

اًمؼم ذم آؾمتٞمٕم٤مب قمٌدواسمـ 
(7)

 .《دٍ سمـ زي دُ ٞم٤م ؾمٕمٞمٝمّمكمِّ قمٚمْن يُ أ ٦مَ َأْوَص٧ْم أّم ؾمٚمٛم 》: سمٚمٗمظ: ُمـ ـمري٘مف سمف، 

وم٠مظمرضمٝم٤م اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى رواية أب محزة ايمسؽريوأُم٤م 
(8)

: قمـ أيب محزة سمف سمٚمٗمظ، ُمـ ـمريؼ قمٌدان 

 .زيد سمـ ٜمٝم٤م وم٠موص٧م أن يّمغم قمٚمٞمٝم٤م ؾمٕمٞمدقم ريض اهلل ُمٞمٛمقٟم٦مُم٤مشم٧م أم اعم١مُمٜملم أفمٜمٝم٤م 

                                 
(1) (4/21.) 

 (.7591( رىمؿ )1161اٟمٔمر: اًمت٘مري٥م )صـ ((طم٤مومظ إٓ أهنؿ اهتٛمقه سمنىم٦م احلدي٨م)) احلمين اًمرمحـ هق: اسمـ قمٌد( 2)

 . (7591( رىمؿ )1161اٟمٔمر: اًمت٘مري٥م )صـ (3)

 (.11421ح ) (231/ 7) اعمّمٜمػ (4)

 (11415( رىمؿ )7/229) (5)

(6) (9/266) 

(7) (4/1921.) 

(8)(4/29.) 



                                                                                         656 

 .((هذا أصح)): وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل قمـ رواي٦م اًمثقري

 .((ويِمٌف أن يٙمقن ىمقل ظم٤مًمد أصح)): وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل

وىمد يم٤من ؾمٕمٞمد شمقذم ىمٌٚمٝم٤م ، وهذا ُمٜم٘مٓمع)): سمٕمد أن أورد رواي٦م حم٤مرب أن أم ؾمٚمٛم٦م... وىم٤مل اًمذهٌل ذم اًمًػم

((هققمقومٞم٧م وشم٘مدُمٝم٤م  ٤م أوص٧م ذم وىم٧م صمؿومٚمٕمٚمٝم، سم٠مقمقام
(1)

. 

 وم٢منّ ، زيد سمـ أّن أم ؾمٚمٛم٦م أوص٧م أن يّمكّم قمٚمٞمٝم٤م ؾمٕمٞمداًمؼّم  قمٌدطمٙمك اسمـ )): وىم٤مل احل٤مومظ ذم اإلص٤مسم٦م

، وًمٞمس يمذًمؽ اشمٗم٤مىم٤م، ُم٤مشم٧م ىمٌؾ ذًمؽومٞمٚمزم ُمٜمف أن شمٙمقن ، ؾمٕمٞمدا ُم٤مت ؾمٜم٦م مخًلم أو ؾمٜم٦م إطمدى أو اصمٜمتلم

((وممت ؾمٕمٞمد ىمٌٚمٝم٤م، صمؿ قمقومٞم٧م، وم٠موص٧م سمذًمؽ: ٤م ُمرو٧مويٛمٙمـ شم٠مويٚمف سم٠مهّن 
(2)

. 

خمزوم اعمخزوُمٞم٦م أم ؾمٚمٛم٦م أم اعم١مُمٜملم  سمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد سمـ اعمٖمػمة سمـ هٜمد سمٜم٧م أيب أُمٞم٦مهل : وأم ؾمٚمٛم٦م

 ،وقم٤مؿم٧م سمٕمد ذًمؽ ؾمتلم ؾمٜم٦م ُم٤مشم٧م ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وؾمتلم ،٦م أرسمع وىمٞمؾ صمالثسمٕمد أيب ؾمٚمٛم٦م ؾمٜم  شمزوضمٝم٤م اًمٜمٌل

وإول أصح ،ىمٌؾ ذًمؽ :وىمٞمؾ ،ؾمٜم٦م إطمدى :وىمٞمؾ
(3)

. 

، وؿمٞمخف ذم روايتك اًمثقري، دصم٤مر سمـ ًمٕمٚمف يٕمٜمل إؾم٘م٤مط اًمقاؾمٓم٦م سملم حم٤مرب، ُمٜم٘مٓمع: وىمقل اًمذهٌل

 .ٝم٤م اًمدراىمٓمٜمل قمغم همػمه٤م يمم ؾمٌؼحورضّم ، وىمد ضم٤مء ذيمره٤م ذم رواي٦م ظم٤مًمد اًمقؾمٓمل، محزة اًمًٙمري وأيب

 ُيٞمك احلمينو، زيد( ُمٌٝمؿ سمـ )اسمـ ؾمٕمٞمد: ذم إؾمٜم٤مده، إصمر ُمتّمؾ ُمـ ـمريؼ ظم٤مًمد اًمقاؾمٓملأّن : واحلاصل

 .ُمتٝمؿ سمنىم٦م احلدي٨م

 .ذم اًمًػم وأؿم٤مر إًمٞمف اًمذهٌل، يمم يتٌلم ُمـ رواي٦م ظم٤مًمد، ُمٜم٘مٓمٕم٦مورواي٦م اًمثقري أصح ُمـ همػمه٤م، ًمٙمٜمٝم٤م 

 واهلل أقمٚمؿ.

َ فمؾقه  زما زمؽرُرِوي أنَّ أ): هومويم -89 (فمؿرأوىص أن يصقمِّ
(4)

. 

 .قمٚمٞمف أسم٤م سمٙمر أوص ًمٕمٛمر أن يّمكّمَ  مل أىمػ قمغم رء يدل قمغم أنّ  

اًمرزاق قمٌديمم روى   قمٛمر قمٚمٞمف وىمد ورد أٟمف صغم  
(5)

. 

                                 
(1) (3/471.) 

  (.11849ت ) (344/ 8اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م ) (2)

 (.8694ت ) (1375شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص:  (3)

 (.3/415اعمٖمٜمل ) (4)

 (.6364( رىمؿ )3/471اعمّمٜمػ ) (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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واسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت
(1)

قمـ اًمزهري ىم٤مل ، قمـ ُمٕمٛمرمه٤م )قمٌد اًمرزاق، واًمقاىمدي( يمال ، قمـ اًمقاىمدي 

 .قمٛمرقمغم أيب سمٙمر وصغم صٝمٞم٥م قمغم  قمٛمر صغّم 

 .وهذا ُمـ ُمرؾمالت اًمزهري

 :وًمف إؾمٜم٤مدان آظمران

 .قمٛمراًمذي صغم قمغم أيب سمٙمر : طمٜمٓم٥م ىم٤مل سمـ اهلل قمٌد سمـ ٓمٚم٥مقمـ اعم، زيد سمـ قمـ يمثػم: أطمدمه٤م

أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت 
(2)

 .قمـ يمثػم سمف، قمـ اًمقاىمدي 

 :ومٞمف قمٚمت٤من

 .وٕمػ اًمقاىمدي: إومم

ـ اًمّمح٤مسم٦م همػم ومل يدرك أطمدا ُم،  قمٛمرووم٤مة أيب سمٙمر وٓ اعمٓمٚم٥م مل يدرك  ٕنّ ، آٟم٘مٓم٤مع: واًمث٤مٟمٞم٦م

 سمـ إٓ ؾمٝمؾ  مل يدرك أطمدا ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل، قم٤مُم٦م طمديثف ُمراؾمٞمؾ)) ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ، وؾمٚمٛم٦م، وأٟم٤ًم، ؾمٝمؾ

((إيمقع وُمـ يم٤من ىمري٤ٌم ُمٜمٝمؿ سمـ وؾمٚمٛم٦م، ؾمٕمد وأٟم٤ًم
 .اىـ(3)

وىم٤مل اًمٌخ٤مري
(4)

: ف ي٘مقلؾممقم٤م إٓ أٟم  طمٜمٓم٥م قمـ أطمد ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل سمـ ٓ أقمرف ًمٚمٛمٓمٚم٥م)): 

 .اىـ((قمٌداًمرمحـ ي٘مقل ُمثٚمف سمـ اهلل قمٌدوؾمٛمٕم٧م   طمدصمٜمل ُمـ ؿمٝمد اًمٜمٌل
صدوق يمثػم اًمتدًمٞمس واإلرؾم٤مل ُمـ )) اعمخزوُمل احل٤مرث سمـ طمٜمٓم٥م سمـ اعمٓمٚم٥م سمـ اهلل قمٌد سمـ واعمٓمٚم٥م

((اًمراسمٕم٦م
(5)

. 

 .قمغم أيب سمٙمر قمٛمرصغم : قمـ أسمٞمف ىم٤مل، ٟم٤مومع سمـ اهلل قمٌدقمـ : ظمروأ

ذم اًمٓمٌ٘م٤مت -أيْم٤م–أظمرج اسمـ ؾمٕمد 
(6)

 .ٟم٤مومع سمف سمـ اهلل قمٌدقمـ ، قمـ اًمقاىمدي، 

 .وومٞمف أيْم٤م اًمقاىمدي

((وٕمٞمػ)) اعمدين قمٛمر سمـ ُمقمم ٟم٤مومع سمـ اهلل قمٌد
(7)

. 

                                 
(1) (2/217.) 

(2) (2/217.) 

 .(785( رىمؿ )211)ص:  (3)

 .(34( رىمؿ اًمؽممج٦م )387-386يمم ذم اًمٕمٚمؾ اًمٙمٌػم ًمٚمؽمُمذي سمؽمشمٞم٥م أيب ـم٤مًم٥م اًم٘م٤ميض )ص( 4)

 (.949اًمت٘مري٥م )ص:  (5)

(6) (2/217.) 

 (.3661) :( رىمؿ552اًمت٘مري٥م )صـ:  (7)
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ُمٜم٘مٓمع يمم ذم حتٗم٦م اًمتحّمٞمؾ قمٛمروٟم٤مومع قمـ 
(1)

. 

(ُصَفْقٌب  فمؾقه قمِّ  َأن ُيصىَص وفمؿر أو): ومويمه -91
(2)

. 

ذيمره احل٤مومظ ذم اإلص٤مسم٦م
(3)

٤مس إمم أن  سم٤مًمٜمّ وأن يّمكّم ، صٝمٞم٥م قمٚمٞمف أوص أن يّمغّم  قمٛمرعم٤م ُم٤مت )): سمٚمٗمظ

 .رواه اًمٌخ٤مري ذم شم٤مرخيف: وىم٤مل ((جيتٛمع اعمًٚمٛمقن قمغم إُم٤مم

اًمٌخ٤مري ذم  ٤موم٘مد رواه،  سم٤مًمٜم٤مس صمالصم٦م أي٤ممتف ًمّمٝمٞم٥م سم٠من يّمغّم وأُم٤م وصٞمّ ، ومل أىمػ قمٚمٞمف ذم شم٤مرخيف اًمٙمٌػم

إوؾمط
(4)

ـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤متواسم، 
(5)

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى، 
(6)

 سمـ ىم٤مل أظمؼمين ؾم٤ممل، ُمـ ـمرق قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب 

صمؿ ، ًمٚمٜم٤مس صٝمٞم٥م صمالث ًمٞم٤مل ومٚمٞمّمّؾ ، طمدث يب طمدث إنْ : قمٛمرىم٤مل : ىم٤مل، قمٛمر سمـ اهلل قمٌد أنّ ، اهلل قمٌد

 .امجٕمقا أُمريمؿ ذم اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م

 .هذا إؾمٜم٤مد صحٞمحو

يمم أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك فمؾقه صعمَّ   اصفقبً  وومد شمبت أنَّ 
(7)

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى 
(8)

ُمـ  

َ  قمٛمرَ  أن   قمٛمرسمـ اقمـ ، قمـ ٟم٤مومع، قمٛمر سمـ ٌٞمد اهللقمـ قم، وهٞم٥م: ـمريؼ  قمٚمٞمف صغم   :ٚمٞمف ذم اعمًجدقم صكمِّ

 .  صٝمٞم٥ٌم 

قوي ذم اخلالص٦مإؾمٜم٤مده اًمٜمّ وصحح
(9)

. 

                                 
 (.235)صـ:  (1)

 (.3/415اعمٖمٜمل ) (2)

 ( شمرمج٦م: صٝمٞم٥م. 5/297)(3)

 (.149( رىمؿ )1/418) (4)

(5) (3/344.) 

(6) (8/151.) 

(7) (3/92.) 

(8) (4/86.) 

  .(965/ 2ظمالص٦م إطمٙم٤مم ) (9)
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َ أْن يص أم  ؽمؾؿة أوصْت ): ومويمهو - [م] (دٍ زي زمن قُد فمؾقفا ؽمع قمِّ
(1)

. 

أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك 
(2)

احلٛمٞمد قمٌد سمـ ٞمكُيُمـ ـمريؼ  
(3)

 سمـ قمٓم٤مءقمـ ، وضمرير، صمٜم٤م ظم٤مًمد، 

 أوص٧م أن يّمكّم ، أن أم ؾمٚمٛم٦م: سمـ ًمًٕمٞمد سمـ زيداوم٘م٤مل طمدصمٜمل ، ىم٤مل يمٜم٤م ىمٕمقدا ُمع حم٤مرب سمـ دصم٤مر اًم٤ًمئ٥م

 .احلٙمؿ سمـ  قمٚمٞمٝم٤م ُمروانيّمكّم  ظمِمٞم٦م أنْ  سمـ زيد قمٚمٞمٝم٤م ؾمٕمٞمد

وىمد شم٘مدم، وهق ُمتٝمؿ سمنىم٦م احلدي٨م، ُيٞمك احلمينذم إؾمٜم٤مده 
(4)

. 

(أزمو زمؽرَة أوىص أْن يصقمِّ فمؾقه أزمو زمرَزةَ و): ومويمه -91
(5)

. 

أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم إوؾمط
(6)

قمكم ذم ؾمٜم٦م واطمدة  سمـ ُم٤مت أسمق سمٙمرة واحلًـ: ىم٤مل، طمدصمٜم٤م ُمًدد: ىم٤مل 

 .ةزأسمق سمر قمٚمٞمف وأُمر أسمق سمٙمرة أن يّمكم

 قمـ ُمًدد ُمرؾمال.هٙمذا أورده 

 قمـ ،ُمٕملم سمـ أظمؼمت ُيٞمك: ىم٤مل، أيب ظمٞمثٛم٦م سمـ دسمٙمر أمح يبأوأظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مرخيف ُمـ ـمريؼ 

  أن يّمكّمَ وأوَص  ،سم٤م سمٙمرة ُم٤مت ؾمٜم٦م إطمدى ومخًلم أو ذم ؾمٜم٦م اصمٜمتلم ومخًلمأ ف أظمؼمٟم٤م أن  إٟمّ  :اعمدائٜمل ىمٚم٧م ًمف

ي٘م٤مل :سمق زيمري٤مأوم٘م٤مل  ؟قمٚمٞمف أسمق سمرزة
(7)

. 

ًمٞمس )): ىم٤مل اسمـ قمدي إظم٤ٌمري اعمدائٜمل احلًـ أسمق ؾمٞمػ أيب سمـ اهلل قمٌد سمـ حمٛمد سمـ قمكم: واعمدائٜمل هق

((وأىمؾ ُم٤م ًمف ُمـ اًمرواي٤مت اعمًٜمدة سم٤مًم٘مقي ذم احلدي٨م وهق ص٤مطم٥م إظم٤ٌمر
(8)

. 

 .٤مإلؾمٜم٤مد ُمٕمْمؾوم

                                 
 (.3/415اعمٖمٜمل ) (1)

(2) (4/21.) 

 (.7591( رىمؿ )1161اٟمٔمر: اًمت٘مري٥م )صـ ((طم٤مومظ إٓ أهنؿ اهتٛمقه سمنىم٦م احلدي٨م)) احلمين اًمرمحـ هق: اسمـ قمٌد( 3)

 (.86)اٟمٔمر: احلدي٨م رىمؿ  (4)

 (.3/416اعمٖمٜمل ) (5)

 (.365( رىمؿ )2/258) (6)

(7) (62/221.) 

 (.1366( رىمؿ )5/213اًمٙم٤مُمؾ ) (8)
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(1)(  ْوصْت َأن يصقم فمؾقفا أزمو هريرةفَمائَِشُة أَ ): ومويمه -92
. 

 . قمٚمٞمٝم٤م أسمق هريرةأم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م أوص٧م أن يّمكّم  مل أىمػ قمغم أصمر ُمًٜمد يدل قمغم أنّ 

: ىم٤مل، اهلل اًمزسمػمي قمٌد سمـ ٥مُمّمٕم: وأُم٤م صالة أيب هريرة قمٚمٞمٝم٤م وم٘مد روى احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك ُمـ ـمريؼ

وٟمٙمح : ُمروان سمـ اعمٚمؽ قمٌد سمـ أن قمروة يمت٥م إمم اًمقًمٞمد، قمروة سمـ قمـ هِم٤مم، ُمٕم٤موي٦م سمـ اهلل قمٌدطمدصمٜمل 

وُم٤مشم٧م قم٤مئِم٦م أم اعم١مُمٜملم ًمٞمٚم٦م  :ومذيمر احلدي٨م وومٞمف, . . . قمٜمد ُمتقرم ظمدجي٦م قم٤مئِم٦م   اهلل رؾمقل

ًمٌ٘مٞمع خلٛمس قمنمة ًمٞمٚم٦م ظمٚم٧م ُمـ رُمْم٤من وصغم قمٚمٞمٝم٤م أسمق اًمثالصم٤مء سمٕمد صالة اًمقشمر ودومٜم٧م ُمـ ًمٞمٚمتٝم٤م سم٤م

 .ويم٤من ُمروان هم٤مئ٤ٌم ويم٤من أسمق هريرة خيٚمٗمف  هريرة

ىم٤مل أسمق ، قمروة سمـ قمـ هِم٤ممروى  اًمٕمقام اسمـ اًمزسمػم وًمد ُمـ اًمزسمػمي ُمٕم٤موي٦م أسمق: هق ُمٕم٤موي٦م سمـ اهلل وقمٌد

((ُمًت٘مٞمؿ احلدي٨م)): طم٤مشمؿ
(2)

. 

 .وم٤مٕصمر صحٞمح صم٤مسم٧م

زمغمُ ازمن مسعود َأوىَص و): ومويمه -39 ( َأن ُيَصقمِّ فمؾقه ايمز 
(3). 

أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم
(4)

شمقذم 》: ىم٤مل، سمٙمػم سمـ صمٜم٤م ُيٞمك، ٗمرج اعمٍمياًم سمـ قمـ أيب اًمزٟم٤ٌمع روح 

، وذم ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم سم٤معمديٜم٦م، وهق اسمـ سمْمع وؾمتلم ؾمٜم٦م، اًمرمحـ قمٌدُمًٕمقد ويٙمٜمك أسم٤م  سمـ اهلل قمٌد

 .《ودومـ سم٤مًمٌ٘مٞمع، اًمٕمقام وصغم قمٚمٞمف سمـ وأوص إمم اًمزسمػم

صم٘م٦م ذم ))وىمد يٜم٥ًم إمم ضمده  خزوُمل ُمقٓهؿ اعمٍمياعم سمٙمػم سمـ اهلل قمٌد سمـ ُيٞمك: هق سمٙمػم سمـ وُيٞمك

((اًمٚمٞم٨م وشمٙمٚمٛمقا ذم ؾممقمف ُمـ ُم٤مًمؽ ُمـ يم٤ٌمر اًمٕم٤مذة
(5)

. 

 .وم٤مإلؾمٜم٤مد ُمٕمْمؾ

شم٤مريخ دُمِمؼوأظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر ذم 
(6)

،ذيؽقمـ ، احلٛمٞمد قمٌد سمـ ُيٞمك ُمـ ـمريؼ 
(7)

: أيب إؾمح٤مق قمـ 

                                 
 (.3/416اعمٖمٜمل ) (1)

 (.5/178اجلرح واًمتٕمديؾ ) (2)

 (.3/416اعمٖمٜمل ) (3)

 (.8414( رىمؿ )9/65) (4)

 (.7581( رىمؿ )1159اًمت٘مري٥م )صـ:  (5)

(6) (33/189.) 

 _( 1/499واًمتّمقي٥م ُمـ ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ) "أيب إؾمح٤مق سمـ ذيؽ))ذم شم٤مريخ دُمِمؼ:  (7)
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 .ماًمٕمقا سمـ ُمًٕمقد أوص إذا أٟم٤م ُم٧م أن يّمكم قمٚمٞمف اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌدأن 

وىمد ؾمٌؼ احلٛمٞمد قمٌد سمـ ُيٞمكومٞمف 
(1)

 .((طم٤مومظ إٓ أهنؿ اهتٛمقه سمنىم٦م احلدي٨م))أٟمف  

صدوق خيٓمكء )) اهلل هلل اًمٜمخٕمل اًمٙمقذم اًم٘م٤ميض سمقاؾمط صمؿ اًمٙمقوم٦م أسمق قمٌدا ـ قمٌداسم: هق: ذيؽوؿمٞمخف 

((يمثػما شمٖمػم طمٗمٔمف ُمٜمذ وزم اًم٘مْم٤مء سم٤مًمٙمقوم٦م
(2)

. 

ُمقًمده ؾمٜم٦م شمًع وقمنميـ ذم ظمالوم٦م قمثمن )): ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن، اًمًٌٞمٕمل اهلل قمٌد سمـ قمٛمرو: وأسمق إؾمح٤مق هق

يم٤من ُمقًمده ؾمٜم٦م اصمٜمتلم : وي٘م٤مل، ويم٤من ُمدًم٤ًم يم٤من اًمِمٕمٌل أيمؼم ُمٜمف سمًٜم٦م أو ؾمٜمتلم. . . زيد سمـ رأى قمٚمٞم٤م وأؾم٤مُم٦م

((وصمالصملم
(3)

. 

 .واإلؾمٜم٤مد ومٞمف اٟم٘مٓم٤مع

وضمف أظمرى يمٚمٝم٤م ُمٕمْمالت اٟمٔمر شم٤مريخ دُمِمؼوىمد روي ُمـ أ
(4)

. 

حَيةَ وأزم): ومويمه -94 و رَسِ
(5)

أرومم زمن أوىص أن يصقم فمؾقه زيد 
(6)

ضمريث وهو أمغم  زمن همجاء فمؿرو 

(همؼدم زيدا أرومم زمن أوىص أن يصقم فمؾقه زيدأهيا إمغم إن أب : همؼال ازمـه. قهايمؽوهمة يمقتؼدم همقصقم فمؾ
(7)

. 

أظمرضمف اسمـ اعمٜمذر
(8)

ُي٦م طمذيٗم٦م أنّ 》، قمـ اسمـ قمقن، قمـ اًمِمٞم٤ٌمين، ىمٞمس ُمـ ـمريؼ  َأؾِمٞمد سمـ أسم٤م َهِ
(9)

أوص  

                                 
 (.93احلدي٨م رىمؿ ) (1)

 (.2787( رىمؿ )436اًمت٘مري٥م )صـ (2)

 (.5/177اًمث٘م٤مت ) (3)

(4) (33/189-194.) 

٦م- هُي٦م أسمق اًمٖمٗم٤مري أؾمٞمد سـم أُمٞم٦م وي٘م٤مل -سم٤مًمٗمتح– أؾمٞمد سـم هق: طمذيٗم٦م (5) ٝمقر سمٙمٜمٞمتف ؿمٝمد ُمِم -سمٛمٝمٛمٚمتلم وزن قمجٌٞم

ـ سم٤ميع حت٧م اًمِمجرة، صمؿ ٟمزل اًمٙمقوم٦م، ُم٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وأرسمٕملم )اإلص٤مسم٦م  ٞم٦م، وذيمر ومٞمٛم  (.1654( رىمؿ )2/494احلدي

ؾمٌع   ًمٜمٌل، اؾمتُّْمِٖمر يقم أطمد، وأول ُمِم٤مهده اخلٜمدق، وىمٞمؾ اعمريًٞمع، وهمزا ُمع ااخلزرضمل ىمٞمس سمـ هق:اسمـ زيد (6)

قمنمة همزوة، وؿمٝمد صٗملم ُمع قمكم، وُم٤مت سم٤مًمٙمقوم٦م أي٤مم اعمخت٤مر ؾمٜم٦م ؾم٧م وؾمتلم وىمٞمؾ صممن وؾمتلم. )اإلص٤مسم٦م 

 (.2887( رىمؿ )4/68-69

 (.3/416اعمٖمٜمل ) (7)

 (.3185( رىمؿ )5/412إوؾمط ذم اًمًٜمـ واإلمج٤مع وآظمتالف )( 8)

، ُمِمٝمقر سمٙمٜمٞمتف، ؿمٝمد احلديٌٞم٦م، وذيمر ومٞمم سم٤ميع حت٧م اًمِمجرة، صمؿ ٟمزل اًمٙمقوم٦م، اًمٖمٗم٤مري إهَمقر سمـ هق: اسمـ ظم٤مًمد (9)

 (.1654( رىمؿ )2/494ُم٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وأرسمٕملم. )اإلص٤مسم٦م 
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ويم٤من أُمػم ، طمري٨م ًمٞمّمكم قمٚمٞمف سمـ ومٚمم ووٕم٧م اجلٜم٤مزة ضم٤مء قمٛمرو، أرىمؿ سمـ ومٚمٞمّمؾ قمكم زيد، إذا أٟم٤م ُم٧م

 .《وم٘مدم زيدا: ىم٤مل، أرىمؿ سمـ أصٚمح اهلل إُمػم إن أيب أوص٤مين أن يّمكم قمٚمٞمف زيد: وم٘م٤مل ًمف اسمٜمف، اًمٙمقوم٦م

صدوق شمٖمػم عم٤م يمؼم وأدظمؾ قمٚمٞمف اسمٜمف ُم٤م ًمٞمس ُمـ طمديثف )) اًمٙمقذمأسمق حمٛمد ، اسمـ اًمرسمٞمع إؾمدى: وىمٞمس هق

((ومحدث سمف
(1)

. 

 :وىمد ذيمر ذم ؿمٞمقخ ىمٞمس راوي٤من يٜم٤ًٌمن إمم ؿمٞم٤ٌمن، مل يتٌـ زم ُمـ هق، واًمِمٞم٤ٌمين

 .اًمٙمقذم، و ي٘م٤مل أسمق هيرة، أسمق ؾمقيرة، و ي٘م٤مل اًمِمٞم٤ٌمٟمك، كاًمتٞمٛم ؾمحٞمؿ سمـ ضمٌٚم٦م: أطمدمه٤م

ُمقمم سمٜمك ؿمٞم٤ٌمن و ىمٞمؾ ُمقمم ، اًمٙمقذمأسمق إؾمح٤مق اًمِمٞم٤ٌمٟمك ، ومػموز: ؾمٚمٞممنأيب  سمـ ؾمٚمٞممن: واًمث٤مين

 .قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد

صم٘مت٤من ويمالمه٤م
(2)

 .ومل شمذيمر هلم رواي٦م قمـ اسمـ قمقن. 

: وهق، أسمق زيم٤مر، اًمٌٍمي، أسمق زيمري٤م، زيمري٤م اًمِمٞم٤ٌمٟمك سمـ اخلٚمٞمؾ: وذيمر ُمـ وٛمـ شمالُمٞمذ اسمـ قمقن

((ُمؽموك))
(3)

 .اًمرسمٞمع رواي٦م قمٜمف سمـ ومل شمذيمر ًم٘مٞمس. 

٦م )اصمٜمتلم وأرسمٕملم( يمم أرىمؿ وطمذيٗم٦م شمقذم ؾمٜم سمـ زيد وٓ زيد سمـ وومٞمف اٟم٘مٓم٤مع ٕن اسمـ قمقن مل يدرك طمذيٗم٦م 

أو صممٍن وؾمتلم، وزيد شمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م وؾمتلم، ؾمٌؼ
(4)

واسمـ قمقن وًمد ؾمٜم٦م ؾم٧م وؾمتلم 
(5)

. 

صُمُل دِم ؽُمْؾطَاكِهِ   ومول ايمـبي): ومويمه -95 (َٓ ُيَمم  ايمرَّ
(6)

. 

اًمٜم٤ًمئل -هبذا اًمٚمٗمظ-أظمرضمف 
(7)

ؽمُمذيواًم، 
(8)

َوْٛمَٕم٩م سمـ أوس ُمـ ـمريؼ 
(9)

 . قمـ أيب ُمًٕمقد 

 .((طمدي٨م أيب ُمًٕمقد طمدي٨م طمًـ صحٞمح)): وىم٤مل اًمؽمُمذي

                                 
 (.5618( رىمؿ )814اًمت٘مري٥م )صـ (1)

 (.2583( رىمؿ )418(، و )صـ915( رىمؿ )194اٟمٔمر: اًمت٘مري٥م )صـ (2)

 .1762( رىمؿ )312: اًمت٘مري٥م: )صـاٟمٔمر (3)

 .28879( رىمؿ )4/69اإلص٤مسم٦م ) (4)

 (.156( رىمؿ )6/364اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ) (5)

 (.3/417اعمٖمٜمل ) (6)

 (.783( رىمؿ )2/77ذم اعمجتٌك يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب اضمتمع اًم٘مقم وومٞمٝمؿ اًمقازم، ) (7)

 (.235( رىمؿ )٦1/494م، )ذم اًمًٜمـ، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤مضم٤مء ُمـ أطمؼ سم٤مإلُم٤مُم (8)

اًمت٘مري٥م  ((صم٘م٦م))اًمٙمقذم طميُمل أو ٟمخٕمل  -سمٗمتح اعمٕمجٛم٦م وؾمٙمقن اعمٞمؿ سمٕمده٤م ُمٝمٛمٚم٦م ُمٗمتقطم٦م صمؿ ضمٞمؿ- (9)

 (.576( رىمؿ )155)صـ
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وأظمرضمف ُمًٚمؿ
(1)

وم٢من يم٤مٟمقا ذم ، ي١مم اًم٘مقم أىمرؤهؿ ًمٙمت٤مب اهلل: سمٚمٗمظ، وٛمٕم٩م سمف سمـ ُمـ ـمريؼ أوس 

وم٠مىمدُمٝمؿ ، يم٤مٟمقا ذم اهلجرة ؾمقاء وم٢منْ ، وم٠مىمدُمٝمؿ هجرةً ، وم٢من يم٤مٟمقا ذم اًمًٜم٦م ؾمقاء، وم٠مقمٚمٛمٝمؿ سم٤مًمًٜم٦م، اًم٘مراءة ؾمقاء

ـ    .وٓ ي٘مٕمد ذم سمٞمتف قمغم شمٙمرُمتف إٓ سم٢مذٟمف، اًمرضمؾ اًمرضمؾ ذم ؾمٚمٓم٤مٟمف ؾمٚمم وٓ ي١مُم

ـ  اًمرضمَؾ ذم أهٚمف وٓ ذم ؾمٚمٓم٤مٟمف: وذم ًمٗمظ ًمف  .وٓ شم١مُم

أزمو ضمازمضمؽى ): يمهومو -96
(2)

 زمن ؽمعقدوهو يدهمع دم ومػا ، احلسنؾمفدت ضُمَسْقـا ضمكم مات : ومال 

ايمعاص
(3)

ْمُتكيموٓ، سمؼدم: ويؼول،  َـُّة َما وَمدَّ (وؽمعقد أمغم اظمديـة ، ايمس 
(4)

. 

اًمرزاق قمٌدأظمرضمف 
(5)

اسمـ اعمٜمذروُمـ ـمري٘مف -، 
(6)

اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػمو 
(7)

أيب  سمـ قمـ ؾم٤ممل، اًمثقريقمـ  -

وهق  "،صاًمٕم٤م سمـ ؾمٕمٞمدوهق يدومع ذم ىمٗم٤م  ،احلًـ٤م طملم ُم٤مت طمًٞمٜمً  ىم٤مل ؿمٝمدت  ، قمـ أيب طم٤مزم، طمٗمّم٦م

وم٘م٤مل  ،قا قمٚمٞمف ىم٤مم أسمق هريرةومٚمم صٚمّ ، وؾمٕمٞمد أُمػم قمغم اعمديٜم٦م يقُمئذ، ٚمقٓ اًمًٜم٦م ُم٤م ىمدُمتؽـوم :شم٘مدم :ي٘مقل

ُمـ أطمٌٝمم وم٘مد أطمٌٜمل : ي٘مقل  اهلل رؾمقلصمؿ ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م  ؟شمرسم٦م يدومٜمقٟمف ومٞمٝم٤م  ٟمٌٞمٙمؿ سمـا أشمٜمٗمًقن قمغم

 .وُمـ أسمٖمْمٝمم وم٘مد أسمٖمْمٜمل

ٔصم٤مرذم ذح ُمِمٙمؾ ا ح٤مويوأظمرضمف اًمٓم
(8)

واًمٗمًقي ذم اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ، 
(9)

واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم 
(10)

 ،

                                 
 (.291 -291( رىمؿ )1/465ذم صحٞمحف، يمت٤مب اعم٤ًمضمد وُمقاوع اًمّمالة، سم٤مب ُمـ أطمؼ سم٤مإلُم٤مُم٦م ) (1)

 (.2479( رىمؿ )398اًمت٘مري٥م )صـ "صم٘م٦م ُمـ اًمث٤مًمث٦م ُم٤مت قمغم رأس اعمئ٦م" هق: ؾمٚممن إؿمجٕمل اًمٙمقذم (2)

شمًع ؾمٜملم، وذيمر ذم   ىمتؾ أسمقه سمٌدر ويم٤من ًمًٕمٞمد قمٜمد ُمقت اًمٜمٌل إُمقي أُمٞم٦م سمـ اًمٕم٤مص سمـ هق: اسمـ ؾمٕمٞمد (3)

ح٤مسم٦م، ٟمدسمف قمثمن، ومٞمٛمـ ٟمدب ًمٙمت٤مسم٦م اًم٘مرآن، ووزم إُمرة اًمٙمقوم٦م ًمٕمثمن وإُمرة اعمديٜم٦م عمٕم٤موي٦م، وهمزا ـمؼمؾمت٤من اًمّم

( 2337( رىمؿ )381ومٗمتحٝم٤م، ُم٤مت ؾمٜم٦م صمالث ومخز، و وىمٞمؾ صممن ومخًلم وىمٞمؾ همػم ذًمؽ )اًمت٘مري٥م صـ

 (.3284( رىمؿ )4/342اإلص٤مسم٦م )

 (.3/417اعمٖمٜمل ) (4)

 (.6369رىمؿ )( 3/471اعمّمٜمػ ) (5)

 (.3181( رىمؿ )3/399إوؾمط ) (6)

 (.2912( رىمؿ )3/136) (7)

 (.3961( رىمؿ )11/177) (8)

(9) (1/216.) 

 (.2913( رىمؿ )3/136) (11)
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واحل٤ميمؿ
(1)

اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمىوقمٜمف – 
(2)

 .سمف اًمثقريُمـ ـمريؼ  -

وأظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم إوؾمط
(3)

 .قمـ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م سمف -ُمٕمٚم٘م٤م– 

 .وواوم٘مف اًمذهٌل. ((صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه)): وىم٤مل احل٤ميمؿ 

((ؼماين ذم اًمٙمٌػم واًمٌزار ورضم٤مًمف ُمقصم٘مقنرواه اًمٓم: وىم٤مل اهلٞمثٛمل
(4)

. 

وىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمتٚمخٞمص
(5)

اسمـ ُم٤مضمفًمٙمـ رواه اًمٜم٤ًمئل و، وؾم٤ممل وٕمٞمػ)): 
(6)

ُمـ وضمف آظمر قمـ أيب  

 .((طم٤مزم سمٜمحقه

((صدوق ذم احلدي٨م إٓ أٟمف ؿمٞمٕمل هم٤مل)) اًمٕمجكم أسمق يقٟمس اًمٙمقذم: هق طمٗمّم٦م أيب سمـ وؾم٤ممل
(7)

. 

 .وىمد شم٤مسمٕمف قمٚمٞمف أسمق اجلح٤مف

اًمٌخ٤مري ذم إوؾمط فأظمرضم
(8)

واًمٌزار، 
(9)

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى، 
(10)

، قمـ أيب اجلح٤مف، ُمـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من 

شم٘مدم )) اًمٕم٤مص سمـ ًٕمٞمدًمىم٤مل  احلًـقمكم طملم ُم٤مت  سمـ ىم٤مل أظمؼمين ُمـ ؿمٝمد احلًلم، قمـ إؾممقمٞمؾ سمـ رضم٤مء

 .((ومٚمقٓ أٟمف ؾمٜم٦م ُم٤م شم٘مدُم٧م

 .وهق ظمٓم٠م فم٤مهر ((رضم٤مء سمـ وإؾممقمٞمؾ، قمـ أيب اجلح٤مف)): وقمٜمد اًمٌزار

 ُمِمٝمقر ُمقٓهؿ -واجلٞمؿ اعمقطمدة سمْمؿ- اًمؼممجل اًمتٛمٞمٛمل ؾمقيد قمقف أيب سمـ داود: وأسمق اجلح٤مف هق

                                 
 (.3/171اعمًتدرك ) (1)

 (.4/29اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ) (2)

 (.385( رىمؿ )1/677) (3)

 (.3/135جمٛمع اًمزوائد ) (4)

 (.2691( رىمؿ )3/1275-1276) (5)

( ُمـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من، قمـ أيب اجلح٤مف، قمـ أيب 8112( واًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى سمرىمؿ )143أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ ) (6)

 ُمـ أطمٌٝمم وم٘مد أطمٌٜمل، وُمـ أسمٖمْمٝمم وم٘مد أسمٖمْمٜمل احلًـ:  اهلل طم٤مزم، قمـ أيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل

 وًمٞمس قمٜمدمه٤م هذه اًم٘مّم٦م. واحلًلم

 (.2171( رىمؿ )359ري٥م )صـاًمت٘م (7)

 (.384( رىمؿ )1/677) (8)

 (.1345( رىمؿ )4/187اًمٌحر اًمزظم٤مر ) (9)

 (.4/29اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ) (11)
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((صدوق ؿمٞمٕمل رسمم أظمٓم٠م)) سمٙمٜمٞمتف
(1)

. 

زدي سمال طمج٦م)) اًمٙمقذم إؾمح٤مق أسمق ٞمديسمَ اًمزُ  رسمٞمٕم٦م اسـم: هق رضم٤مء سـم وإؾممقمٞمؾ ((صم٘م٦م شمٙمٚمؿ ومٞمف ٕا
(2)

. 

ؿوهذا إؾمٜم٤مد ومٞمف ُمٌ ٤مين، وهذه ُمت٤مسمٕم٦م ىمقي٦م ًمف، أيب طمٗمّم٦م سـم وىمد ؾممه ؾم٤ممل، ٝمؿ مل ًي ًم واهلل أقمٚمؿ يمم ىم٤مل اًمِمٞمخ ا
(3)

. 

 .-واهلل أقمٚمؿ–وإصمر طمًـ 

ٍر مولم زمـي َهاؾِمٍم ومال): ومويمه -97 أم ىمؾثوم زمـت ؾَمِفْدت صمـازة : وروى اإلمام أمحد زمنؽمـاده فمن فَمّمَّ

فمقم
(4)

فمؿر زمن وزيد، 
(5)

وطمؾػه يومئذ شمّمكون من ، وىمان أمغم اظمديـة، ايمعاص زمن ؽمعقدهمصعم فمؾقفا  

(أزما هريرةو، شمازمت زمن ؽمؿى دم موضع آطمر َزيَد واحلسُن واحلسكْمُ و، فمؿرهمقفم ازمُن   أصحاب حمؿد
(6)

. 

ومل يٕمز إًمٞمف أطمد ُمـ اعمخرضملم يم٤مسمـ اعمٚم٘مـ، مل أىمػ قمٚمٞمف ذم اعمًٜمد
(7)

واسمـ طمجر ذم  ذم اًمٌدر اعمٜمػم 

اًمتٚمخٞمص
(8)

 .ومل يذيمره اسمـ طمجر ذم أـمراف اعمًٜمد، 

                                 
 (.1815( رىمؿ )318اًمت٘مري٥م )صـ (1)

 (.443( رىمؿ )139اًمت٘مري٥م )صـ (2)

 (.111أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز )صـ (3)

وًمدت  ، ىم٤مل أسمق قمٛمر وًمدت ذم قمٝمد اًمٜمٌل  سمٜم٧م اًمٜمٌل أُمٝم٤م وم٤مـمٛم٦م، اهل٤مؿمٛمٞم٦م ـم٤مًم٥م أيب سمـ أم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم (4)

 ، صمؿ ظمٚمػ قمغم أم يمٚمثقم سمٕمد قمٛمر، ورىمٞم٦م سمٜم٧م قمٛمرقمٛمر سمـ ، ووًمدت ًمف زيد، شمزوضمٝم٤م قمٛمر ىمٌؾ ووم٤مة اًمٜمٌل

أيب ـم٤مًم٥م، ومتقذم قمٜمٝم٤م،  سمـ ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م، ومتقذم قمٜمٝم٤م، صمؿ ظمٚمػ قمٚمٞمٝم٤م أظمقه حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ قمقن

أيب ـم٤مًم٥م، سمٕمد أظمتٝم٤م زيٜم٧م سمٜم٧م قمكم، وم٘م٤مًم٧م إين ٕؾمتحل ُمـ أؾممء  سمـ ضمٕمٗمر سمـ اهلل ومخٚمػ قمٚمٞمٝم٤م أظمقه قمٌد

سمٜم٧م قمٛمٞمس، إن اسمٜمٞمٝم٤م ُم٤مشم٤م قمٜمدي وإين ٕختقف قمغم هذا اًمث٤مًم٨م، ومتقومٞم٧م قمٜمده ومل شمٚمد ٕطمد ُمٜمٝمؿ ؿمٞمئ٤م. اٟمٔمر 

 (.12375( رىمؿ )14/517(، اإلص٤مسم٦م )431-11/429)اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى 

ـم٤مًم٥م، يم٤من ُمـ ؾم٤مدة أذاف ىمريش، شمقذم ؿم٤مسم٤م، أيب  سمـ ُمـ زوضمتف أم يمٚمثقم سمٜم٧م قمغم قمٜمف، ريض اهللأُمػم اعم١مُمٜملم  (5)

ومل يٕم٘م٥م. وىمٕم٧م هقؾم٦م سم٤مًمٚمٞمؾ، ومريم٥م زيد ومٞمٝم٤م، وم٠مص٤مسمف طمجر وممت ُمٜمف، وذًمؽ ذم أوائؾ دوًم٦م ُمٕم٤موي٦م. اٟمٔمر: 

 (.114( رىمؿ )3/512( اًمًػم )285هتذي٥م إؾممء )صـ

 (.3/417اعمٖمٜمل ) (6)

 ( 13/424)اًمٌدر اعمٜمػم  (7)

 (.3/1276شمٚمخٞمص احلٌػم ) (8)
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وهق ذم ُم٤ًمئٚمف سمرواي٦م أيب داود
(1)

قمـ قممر ُمقمم سمٜمل ، أيب قمروسم٦م قمـ ؾمٕمٞمد سمـ، صمٜم٤م حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر: ىم٤مل، 

وىمدُمٝم٤م مم٤م يكم ، ومجٕمؾ اسمٜمٝم٤م مم٤م يٚمٞمف، واسمٜمٝم٤م يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم أمّ  قمغم ف ؿمٝمد ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص صغّم أٟمّ 》ه٤مؿمؿ 

 .《قمٛمروذم اًم٘مقم يقُمئذ زيد سمـ صم٤مسم٧م وأسمق هريرة واسمـ : ىم٤مل، اًم٘مٌٚم٦م

أظمرضمفو
(2)

أم يمٚمثقم ؿمٝمدت ضمٜم٤مزة  》: ىم٤مل، قمـ قممر ُمقمم سمٜمل ه٤مؿمؿ، صمٜم٤م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م: ىم٤مل، يمٞمعقمـ و 

 .《 ويم٤من أُمػم اعمديٜم٦م وظمٚمٗمف يقُمئذ، ومّمغم قمٚمٞمٝمم ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص، قمٛمروزيد سمـ  سمٜم٧م قمكم

 اهلل أسمق قمٌد: وي٘م٤مل، قمٛمرأيب قممر أسمق اسمـ : وهق، همػم قممر ُمقمم سمٜمل ه٤مؿمؿ، رضم٤مل اإلؾمٜم٤مديـ صم٘م٤مت

وىمد روى ًمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ((صدوق رسمم أظمٓم٠م))
(3)

. 

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػو
(4)

ـ قممر ُمقمم قم، قمـ يقٟمس )سمـ قمٌٞمد اًمٕمٌدي(، وردان سمـ قمـ طم٤مشمؿ 

 سمـ ؾمٕمٞمدوم٠مظمرضمقمه٤م ومّمغم قمٚمٞمٝمم ، ُم٤مشم٤م ذم ؾم٤مقم٦م واطمدة قمٛمر سمـ وزيدؿمٝمدت أم يمٚمثقم ): سمٜمل ه٤مؿمؿ ىم٤مل

،  وذم اًمٜم٤مس يقُمئذ ٟم٤مس ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل، وضمٕمؾ أم يمٚمثقم سملم يدي زيد، ومجٕمؾ زيدا مم٤م يٚمٞمف، اًمٕم٤مص

 .(واحلًـ واحلًلم ذم اجلٜم٤مزة

وأظمرضمف أسمق داود
(5)

٤مئل  واًمٜم
(6)

ٞمٝم٘مل  واًم
(7)

أٟمف ؿمٝمد ضمٜم٤مزة أم يمٚمثقم واسمٜمٝم٤م ومجٕمؾ اًمٖمالم مم٤م ُمـ ـمرق قمـ قممر  

٤مس وأسمق ؾمٕمٞمد اخلدرى وأسمق ىمت٤مدة وأسمق هريرة وم٘م٤مًمقا ـ قم ٜم٦م: يغم اإلُم٤مم وم٠مٟمٙمرت ذًمؽ ورم اًم٘مقم اسم  .هذه اًم

وصحح إؾمٜم٤مده اًمٜمقوي ذم اعمجٛمقع
(8)

واسمـ اعمٚم٘مـ ذم اًمٌدر 
(9)

. 

                                 
 (.1141ح ) (221( ُم٤ًمئؾ اإلُم٤مم أمحد رواي٦م أيب داود اًمًجًت٤مين )ص: 1)

 (.1141ح ) (221( ُم٤ًمئؾ اإلُم٤مم أمحد رواي٦م أيب داود اًمًجًت٤مين )ص: 2)

 (.4929( رىمؿ )719اًمت٘مري٥م )صـ (3)

 (.11688( رىمؿ )7/293-294) (4)

 (.3191( رىمؿ )٤6/87مب إذا طمي ضمٜم٤مئز رضم٤مل وٟم٤ًمء ُمـ ي٘مدم )اًمًٜمـ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم (5)

 (.1977( رىمؿ )4/71اًمًٜمـ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اضمتمع ضمٜم٤مزة صٌل واُمرأة، ) (6)

 (.4/33اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ) (7)

(8) (5/224.) 

(9) (11/424). 
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 .قمٚمٞمٝمم اًمٕم٤مص سمـ ؾمٕمٞمدومل يذيمر ومٞمف صالة 

وأظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مرخيف
(1)

 سمـ قمٛمر سمـ زيد أنّ ، أيب قممر سمـ أٟم٤م قممر، ؾمٚمٛم٦م سمـ ُمـ ـمريؼ مح٤مد 

وشم٘مدم ، يت هبموأُ ، ٗمٜم٤مًال ويمُ ومٖمُ ، مشم٤م يمالمه٤مظمتٚمػ سمٞمٜمٝمم ومأاطمتيا ومٙمٜم٧م  أم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكموأُمف ، اخلٓم٤مب

وٟمحق ُمـ ، قمٛمرواسمـ ، وأسمق هريرة، واحلًلم احلًـ: ويم٤من ذم اًم٘مقم: ىم٤مل،  قمٚمٞمٝممومّمغّم  اًمٕم٤مص سمـ ؾمٕمٞمد

 . صممٟملم ُمـ أصح٤مب حمٛمد

 .اىـ ((اًمٕم٤مص سمـ ؾمٕمٞمدذم إُم٤مرة  قمٛمر سمـ اهلل قمٌدٚمٞمٝمم اعمحٗمقظ أن اًمذي صغم قم)): صمؿ ىم٤مل اسمـ قم٤ًميمر

 .وىمد اظمتٚمػ اًمرواة ذم ُمـ صغم قمغم أم يمٚمثقم وزيد

 .اًمٕم٤مص سمـ ؾمٕمٞمدأيب قممر اًمذي صغم قمٚمٞمٝمم  سمـ وم٘مد ؾمٌؼ ذم رواي٦م قممر

 اًمٓمٌ٘م٤متأظمرضمٝم٤م اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٕم٤مص سمـ ؾمٕمٞمدويمذًمؽ ضم٤مء ذم رواي٦م ٟم٤مومع أن اإلُم٤مم يم٤من 
(2)

واسمـ ، 

اجل٤مرود ذم اعمٜمت٘مل
(3)

أيب ـم٤مًم٥م اُمرأة  سمـ أم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكمُووٕم٧م ضمٜم٤مزة : قمـ ٟم٤مومع ىم٤مل، ُمـ ـمريؼ اسمـ ضمري٩م 

 .اًمٕم٤مص سمـ ؾمٕمٞمدواإلُم٤مم يقُمئذ ، واسمـ هل٤م ي٘م٤مل ًمف زيد، اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر

 قمغم شمًع ضمٜم٤مئز مجٞمٕم٤م ضمٕمؾ اًمرضم٤مل يٚمقن اإلُم٤مم واًمٜم٤ًمء يٚمقن صغّم   قمٛمرسمـ اأن : اجل٤مرود وًمٗمظ اسمـ

واسمـ هل٤م ي٘م٤مل اخلٓم٤مب  سمـ قمٛمرأيب ـم٤مًم٥م اُمرأة  سمـ يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم أمّ وووٕم٧م ضمٜم٤مزة  ،٤مٝمؿ صٗم  ومّمٗمّ ، اًم٘مٌٚم٦م

قم٤ٌمس وأسمق هريرة وأسمق ؾمٕمٞمد  سمـ وذم اًمٜم٤مس اًمٕم٤مص سمـ ؾمٕمٞمدواإلُم٤مم يقُمئذ ، وصٗم٤م مجٞمٕم٤م زيد : ًمف

 .وأسمق ىمت٤مدة 

وصحح اسمـ طمجر إؾمٜم٤مد اسمـ اجل٤مرود
(4)

. 

ًمٓمٌ٘م٤متيمم أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم ا (قمٛمراسمـ ):  قمٚمٞمف هقاًمذي صغم   أن  : رواي٦م اًمِمٕمٌل وضم٤مء ذم
(5)

قمـ  

ومّمغم  أم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكمو قمٛمر سمـ ُم٤مت زيد》: قمـ قم٤مُمر ىم٤مل، أيب ظم٤مًمد سمـ قمـ إؾممقمٞمؾ، اجلراح سمـ ويمٞمع

                                 
(1) (19/491.) 

(2) (11/431.) 

 .(545( رىمؿ )1/142) (3)

 (.2692( رىمؿ )3/1277) (4)

(5) (11/431.) 
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 .《وأم يمٚمثقم ًمٚمم يكم اًم٘مٌٚم٦م ويمؼم قمٚمٞمٝمم أرسمٕم٤م، ومجٕمؾ زيدا مم٤م يٚمٞمف قمٛمرقمٚمٞمٝمم اسمـ 

يمم ذم اعمراؾمٞمؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ قمٛمرواًمِمٕمٌل مل يدرك اسمـ 
(1)

. 

وىم٤مل احل٤مومظ ذم اإلص٤مسم٦م
(2)

صغم  قمغم أم يمٚمثقم واسمٜمٝم٤م  قمٛمرأن  اسمـ 》: وأظمرج]اسمـ ؾمٕمد[ سمًٜمد صحٞمح)) 

 .اىـ 《ومجٕمٚمف مم٤م يٚمٞمف ويمؼم أرسمٕم٤م، زيد
اًمٌٝمل اًمِمٕمٌل  وم٠مظمرج اًمٌخ٤مري ذم إوؾمط سمـ اهلل قمٌدوواومؼ 

(3)
واسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت 

(4)
ُمـ ـمريؼ  

 اسمـ قمٚمٞمٝمم صغم اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سمـ وزيدؿمٝمدت أم يمٚمثقم  》: اهلل اًمٌٝمّل ىم٤مل قمٌدقمـ ، قمـ اًمًدي، إهائٞمؾ

 .《واحلًلم احلًـوؿمٝمد ذًمؽ ، قمٛمر

ّدي يمريٛم٦م أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ إؾممقمٞمؾ: واًمًدي هق ًُ صدوق هيؿ ورُمل )) اًمٙمقذم حمٛمد أسمق، اًم

((سم٤مًمتِمٞمع
(5)

. 

((ي٤ًمر صدوق خيٓمكء)): ي٘م٤مل اؾمؿ أسمٞمف، اًمزسمػم سمـ ُمّمٕم٥م ُمقمم: هق اًمٌٝمّل  اهلل وقمٌد
(6)

. 

 سمـ ؾمٕمٞمدأم هبؿ طم٘مٞم٘م٦م سم٢مذن  قمٛمرومٞمحتٛمؾ قمغم أن اسمـ )): سمـ طمجر سملم اًمرواي٤مت وم٘م٤ملومجع احل٤مومظ ا

ذًمؽ ٓسمـ أو أن ٟم٦ًٌم ، مجٕم٤م سملم اًمروايتلم، يٕمٜمل إُمػم، اًمٕم٤مص سمـ ؾمٕمٞمدإن اإلُم٤مم يم٤من : وُيٛمؾ ىمقًمف، اًمٕم٤مص

((اجلٜم٤مئز قمغم اجلٜم٤مزة ذم اًمّمالة ووع شمٚمؽ ًمٙمقٟمف أؿم٤مر سمؽمشمٞم٥م قمٛمر
(7)

 .واهلل أقمٚمؿ. اىـ. 

  ومويمه :(وومال فمقم  :《  فمعم اجلـازةمن صعّم  اإلمام أضمّق  》 ،وفمن ازمن مسعود كحو ذيمك)
(8)

. 

 . أشمر فمقم  -98

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ
(9)

، قمـ قمكم، قمـ احلٙمؿ، اهلل قمٌد سمـ اًمٕمزيز قمٌدقمـ ، قمٞم٤مش سمـ إؾممقمٞمؾقمـ  

                                 
 (.596( رىمؿ )65)صـ (1)

 (.12375( رىمؿ )14/517) (2)

 (.381( رىمؿ )1/674) (3)

(4) (11/431.) 

 (.463( رىمؿ )141اًمت٘مري٥م )صـ (5)

 (.3723( رىمؿ )561اًمت٘مري٥م )صـ (6)

 .(1277/ 3( اًمتٚمخٞمص احلٌػم )7)

 (.3/417اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م ـمٌٕم٦م اًمؽميمل ) (8)

 (.11422( رىمؿ )7/231) (9)
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 .إلُم٤مم أطمؼ ُمـ صغم قمغم ضمٜم٤مزةا: ىم٤مل

صدوق ذم روايتف قمـ أهؾ سمٚمده خمٚمط ذم )) احلٛميص قمت٦ٌم أسمق اًمٕمٜمز ؾمٚمٞمؿ اسمـ: هق قمٞم٤مش سمـ وإؾممقمٞمؾ

((همػمهؿ
(1)

. 

 احلٛميص ؾمٜم٤من سمـ صٝمٞم٥م سمـ محزة اسمـ: هق اهلل قمٌٞمد سمـ اًمٕمزيز قمٌد: وؿمٞمخف، وهذا ُمـ روايتف قمـ أهؾ سمٚمده

((قمٞم٤مش سمـ وٕمٞمػ ومل يرو قمٜمف همػم إؾممقمٞمؾ))
(2)

. 

 .وم٤مٕصمر وٕمٞمػ هبذا اإلؾمٜم٤مد

ـ اعمٜمذر ـ قمكم)): وىم٤مل اسم ـ صغم قمغم اجلٜم٤مزة》: أيب ـم٤مًم٥م أٟمف ىم٤مل سمـ رويٜم٤م قم ((وًمٞمس سمث٤مسم٧م قمٜمف، 《اإلُم٤مم أطمؼ ُم
(3)

. 

، ُمّمٕم٥م سمـ طمدصمٜم٤م ؾمقار، ؾمالم سمـ قمقن: أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ُمـ ـمريؼ  وىمد روي سمٚمٗمظ آظمر قمـ قمكم

ٕمكًمٞمال وأظمذ سمْمٌْ   قمٜمٝم٤م عم٤م ُم٤مشم٧م دومٜمٝم٤م قمكمي  هللريض ا وم٤مـمٛم٦م أنّ )): قمـ اًمِمٕمٌك، قمـ جم٤مًمد
(4)

سمٙمر أيب  

 ((رم اًمّمالة قمٚمٞمٝم٤م يٕمٜمل وم٘مدُمف  اًمّمديؼ

 .اهلٛمداين: وهق ُمّمٕم٥م ـسم ؾمقارومٞمف 

((وًمٞمس سمٌمء يم٤من جيٞمئٜم٤م إمم ُمٜمزًمٜم٤م ،وىمد رأيتف، يمقذم)): ىم٤مل اسمـ ُمٕملم
(5)

 

((ُمٜمٙمر احلدي٨م)): ىم٤مل اًمٌخ٤مري
(6)

. 

((ذاه٥م احلدي٨م، ٓ يٙمت٥م طمديثف، ُمؽموك احلدي٨م)): وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ
(7)

. 

((ك احلدي٨مُمؽمو)): وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل
(8)

. 

((ف يم٤من اعمٕمتٛمد هل٤ميم٤من ممـ ي٠ميت سم٤معمٜم٤ميمػم قمـ اعمِم٤مهػم طمتك يًٌؼ إمم اًم٘مٚم٥م أٟم  )): وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن
(9)

. 

                                 
 (.473( رىمؿ )142اًمت٘مري٥م )صـ (1)

 (.4111( رىمؿ )614اًمت٘مري٥م )صـ (2)

 .(398/ 5إوؾمط )( 3)

ٌْع (4) ٌََع(. ُم٤مدة:  (73/ 3اًمٜمٝم٤مي٦م ) .: وؾمط اًمٕمْمد. وىمٞمؾ هق ُم٤م حت٧م اإلسمط-سمًٙمقن اًم٤ٌمء- :اًمْم   )َو

 (.2168( رىمؿ )3/422شم٤مريخ اًمدوري ) (5)

 (.2359( رىمؿ )4/169ريخ اًمٙمٌػم )اًمت٤م (6)

 (.1175( رىمؿ )4/272اجلرح واًمتٕمديؾ ) (7)

 (.258( رىمؿ )118اًمْمٕمٗم٤مء )صـ (8)

 (.461( رىمؿ )1/452اعمجروطملم ) (9)
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((ًمٞمس سم٤مًم٘مقي وىمد شمٖمػم ذم آظمر قمٛمره)): ؾمٕمٞمد ىم٤مل قمٜمف احل٤مومظ سمـ جم٤مًمد :وؿمٞمخف
(1)

. 

يروى قمـ قمكم قمٚمٞمف اًمًالم ، اًمقزم ُمـ اعمٞم٧ّمسم٤مب ُمـ ىم٤مل اًمقازم أطمؼ سم٤مًمّمالة قمغم )): ووٕمٗمف اًمٌٞمٝم٘مل وم٘م٤مل

((اهلل وٓ يث٧ٌم قمٜمٝمم قمٌد سمـ وضمرير
(2)

. 

وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل
(3)

قمـ ، واًمّمحٞمح قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب اًمزهرى، يمذا روي هبذا اإلؾمٜم٤مد )): سمٕمد ُم٤م أورد هذا احلدي٨م 

ؾمت٦م أؿمٝمر ومٚمم   اهلل رؾمقل سمٕمد قم٤مؿم٧م  اهلل سمٜم٧م رؾمقل وم٤مـمٛم٦مأن رم ىمّم٦م اعمػماث  قمـ قم٤مئِم٦م ، قمروة

 . وصغم قمٚمٞمٝم٤م قمكمّ   ١مذن هب٤م أسم٤م سمٙمرومل ي  ًمٞمالقمٜمٝمم ريض اهلل ـم٤مًم٥مأيب  سمـ شمقومٞم٧م دومٜمٝم٤م قمكم

رواه اًمٌخ٤مري: صمؿ ىم٤مل
(4)

 اىـ. ذم اًمّمحٞمح قمـ اسمـ سمٙمػم 

 . أشمر ازمن مسعود -99

اهلل ومل يث٧ٌم  قمٌد سمـ قمكم وضمرير ف يروى قمـأٟمّ : ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل، ممـ ىمقل اسمـ ُمًٕمقد  مل أىمػ قمٚمٞمف 

قمٜمٝمم
(5)

 .اسمـ ُمًٕمقدومل يذيمر ، 

 .واهلل أقمٚمؿ

(واخلؾػاء زمعده، مع ضمضور أومارهبا، يصقّم فمعم اجلـائز  ىمان ايمـبي): ومويمه -111
(6)

. 

، قمٛمرقمـ اسمـ ، ٟم٤مومع ُمـ ـمريؼ (7)ُمع طمْمقر أىم٤مرهب٤م ُم٤م رواه اًمِمٞمخ٤من، قمغم اجلٜم٤مئز  يدل قمغم صالشمفمم٤م  -أ

وم٠ًمًمف أن يٕمٓمٞمف ىمٛمٞمّمف ،  اهلل رؾمقل إمم اهلل قمٌد سمـ اهلل قمٌد اسمٜمف ضم٤مء ؾمٚمقل اسمـ أيب سمـ اهلل عم٤م شمقذم قمٌد: ىم٤مل

وم٠مظمذ سمثقب  قمٛمروم٘م٤مم ؟ ًمٞمّمكم قمٚمٞمف  اهلل رؾمقلوم٘م٤مم ، صمؿ ؾم٠مًمف أن يّمكم قمٚمٞمف ، وم٠مقمٓم٤مه، أن يٙمٗمـ ومٞمف أسم٤مه

                                 
 (.921اًمت٘مري٥م )صـ:  (1)

 .(28/ 4اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )( 2)

 (.4/29اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ) (3)

 (.4241( رىمؿ )5/139ؼم )احلدي٨م ذم اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اعمٖم٤مزي، سم٤مب همزوة ظمٞم (4)

 .(28/ 4اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )( 5)

 (.3/417اعمٖمٜمل )( 6)

ذم صحٞمحف، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمٙمٗمـ ذم اًم٘مٛمٞمص اًمذي ُيٙمّػ أو ٓ ُيٙمّػ وُمـ يُمّٗمـ سمٖمػم ىمٛمٞمص اًمٌخ٤مري، ( 7)

( 1865/ 4ريض اهلل قمٜمف ) (. يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م، سم٤مب ُمـ ومْم٤مئؾ قمٛمر1271، 1269( رىمؿ: )1/333)

 (.2411) :رىمؿ
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إٟمم ظمػمين :  اهلل رؾمقلوم٘م٤مل ؟ أشمّمكم قمٚمٞمف وىمد هن٤مك اهلل أن شمّمكم قمٚمٞمف اهلل رؾمقلي٤م : وم٘م٤مل،  اهلل رؾمقل

، ف ُمٜم٤مومؼإٟمّ : ىم٤مل وؾم٠مزيد قمغم ؾمٌٕملم، إن شمًتٖمٗمر هلؿ ؾمٌٕملم ُمرة، اؾمتٖمٗمر هلؿ أو ٓ شمًتٖمٗمر هلؿ:  وم٘م٤ملاهلل

 .واًمٚمٗمظ عمًٚمؿ.  اهلل رؾمقلومّمغم قمٚمٞمف 

وىمد ، اخلٓم٤مب قمغم أيب سمٙمر اًمّمديِؼ  سمـ قمٛمر ومٛمـ ُم٤م يدل قمٚمٞمف صالة، وأُم٤م صالة اخلٚمٗم٤مء قمغم اجلٜم٤مئز -ب

 .(2)وىمد طمي همًٚمف، أيب سمٙمر طم٤مضا سمـ اًمرمحـ قمٌدويم٤من ، (1)ؾمٌؼ

م  إنّ ): ومويمه [م] (ايمعاص زمن ؽمعقداحلسكم ومدَّ
(3)

. 

شم٘مدم ىمري٤ٌم
(4)

. 

 (فمباسوروي ذيمك فمن ازمن ، ومل يستلذن إطموهتا،  فمعم امرأسمهأزما زمؽرة صعّم  أنَّ ): ومويمه
(5)

. 

 . أشمر أب زمؽرة -111

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ
(6)

يم٤مٟم٧م اُمرأة 》: ىم٤مل، أيب سمٙمرة سمـ اًمٕمزيز قمٌدقمـ ، ُمـ ـمريؼ أيب يمٕم٥م 

 أطم٘مٙمؿ ًمقٓ أيّن : وىم٤مل،  قمٚمٞمٝم٤م أسمق سمٙمرةومّمغّم ، وممشم٧م ومتٜم٤مزقمقا ذم اًمّمالة قمٚمٞمٝم٤م، اُمرأة ٕيب سمٙمرة، ُمـ سمٜمل متٞمؿ

 .《ٞم٧م قمٚمٞمٝم٤مسم٤مًمّمالة قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م صٚمّ 

((صم٘م٦م)) ص٤مطم٥م احلرير يمٕم٥م أسمق ُمقٓهؿ إزدي قمٌٞمد سمـ رسمف قمٌد: يمٕم٥م هق وأسمق، وهذا إؾمٜم٤مد طمًـ
(7)

. 

صدوق )) سمٙمرة أيب سمـ اهلل قمٌد اسمـ: وي٘م٤مل، اًمٌٍمي اًمث٘مٗمل ٟمٗمٞمع: هق سمٙمرة أيب سمـ اًمٕمزيز وقمٌد

((اًمث٤مًمث٦م ُمـ
(8)

. 

                                 
 .-89 -اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ: ( 1)

 .-328 -اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ: ( 2)

 (.34/417اعمٖمٜمل )( 3)

 . -96 -: اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ (4)

 (.34/418اعمٖمٜمل )( 5)

ويمٞمع، قمـ حمٛمد سمـ ىمٞمس، قمـ  ىم٤مل طمدصمٜم٤م:  (44/ 3)، وذم ـمٌٕم٦م: يممل يقؾمػ طمقت: (1219)( رىمؿ 7/425) (6)

 ...سمف ُمثٚمف، واإلؾمٜم٤مدان خمتٚمٗم٤من ذم اًمٓمٌٕمتلم.قمٌد اًمٕمزيز سمـ أيب سمٙمرة

 (.3788( رىمؿ )569اًمت٘مري٥م )صـ (7)

 (.4186( رىمؿ )611اًمت٘مري٥م )صـ (8)
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اعمّمٜمػاًمرزاق ذم  قمٌدأظمرضمف ، وًمف إؾمٜم٤مد آظمر
(1)

اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمطُمـ ـمري٘مف و– 
(2)

قمـ ضمٕمٗمر سمـ  – 

ومج٤مء  ةُم٤مشم٧م اُمرأة ٕيب سمٙمر 》 :أيب سمٙمرة ىم٤مل سمـ اًمرمحـ قمٌدقمـ ]سمـ قمٌٞمد إزدي[ رسمف  قمٌد ؾمٚمٞممن، قمـ

ىم٤مل ومت٘مدم ، ًمقٓ أين أطمؼ سم٤مًمّمالة قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م ٟم٤مزقمتٙمؿ ذم ذًمؽ: إظمقهت٤م يٜم٤مزقمقٟمف ذم اًمّمالة قمٚمٞمٝم٤م وم٘م٤مل أسمق سمٙمرة

وم٠موم٤مق ، ومّم٤مطمقا قمٚمٞمف، ن أو أرسمٕمقن اسمٜم٤م واسمٜم٦مقوًمف يقُمئذ صمالصم، ظمرج ُمٖمِمٞم٤م قمٚمٞمف٠مُ وم، صمؿ دظمؾ اًم٘مؼم، ومّمغم قمٚمٞمٝم٤م

ريمٜمل خم٤موم٦م أن يد: ىم٤مل؟ ؿَ ـٟمٗمز ىمٞمؾ ًمف ًمِ أن خيرج ُمـ  إزمّ  ُم٤م ذم إرض ٟمٗمس وٓ ٟمٗمس ذسم٤مب أطم٥ّم : وم٘م٤مل

 .《أهنك ومٞمف قمـ ُمٜمٙمر ومم ظمػمي يقُمئذ زُم٤من ٓ آُمر ومٞمف سمٛمٕمروف وٓ

يمم ذم اًمت٘مري٥م ((صم٘م٦م)) وقمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمرة
(3)

، واًمٔم٤مهر أن إصمر ورد ُمـ وهذا إؾمٜم٤مد طمًـ أيْم٤م 

 .-واهلل أقمٚمؿ-ـمري٘مل اسمٜمل أيب سمٙمرة قمٌد اًمٕمزيز، وقمٌد اًمرمحـ

 . ازمن فمباس أشمر -112

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ 
(4)

: قمـ اسمـ قم٤ٌمس، قمـ قمٙمرُم٦م، احلّملم سمـ قمـ داود، طمج٤مجُمـ ـمريؼ  

 .((اًمرضمؾ أطمؼ سمٖمًؾ اُمرأشمف واًمّمالة قمٚمٞمٝم٤م))

وُمـ ـمري٘مف أظمرضمف اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط
(5)

. 

اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ قمٌد وأظمرضمف
(6)

 .احلّملم سمف سمـ قمـ داود، قمـ رضمؾ ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م 

صدوق ))، اًم٘م٤ميض اًمٙمقذم أرـم٤مة أسمق اًمٜمخٕمل هٌػمة سمـ صمقر سمـ اسمـ أرـم٤مة: طمج٤مج هقذم إؾمٜم٤مد اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 

وىمد ذيمره احل٤مومظ ((اخلٓم٠م واًمتدًمٞمس يمثػم
(7)

 .وىمد قمٜمٕمـ ذم اإلؾمٜم٤مد. ذم اعمرشم٦ٌم اًمراسمٕم٦م ُمـ اعمدًمًلم 

 .ؿمٞمخف ُمٌٝمؿ مل يًؿّ : اًمرزاق قمٌدوذم إؾمٜم٤مد 

صم٘م٦م إٓ أٟمف شمٙمٚمؿ ذم ، إُمقي ُمقٓهؿ أسمق ؾمٚمٞممن اعمدين: وهق، احلّملم سمـ وُمدار يمال اإلؾمٜم٤مديـ قمغم داود

                                 
 (.6374( رىمؿ )3/473) (1)

 (.3182( رىمؿ )5/411) (2)

 (.3816ت ) (572شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص:   (3)

 (.12181( رىمؿ )7/423) (4)

 (.3183( رىمؿ )5/411) (5)

 (.6375( رىمؿ )3/473) (6)

 (، 118( رىمؿ )164شمٕمريػ أهؾ اًمت٘مديس )صـ: (7)
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 .روايتف قمـ قمٙمرُم٦م

طمّملم قمـ همػم  سمـ وُم٤مًمؽ روى قمـ داود، ُم٤م روى قمـ قمٙمرُم٦م ومٛمٜمٙمر احلدي٨م)): ديٜمّل ىم٤مل اسمـ اعم

((قمٙمرُم٦م
(1)

. 

((وأطم٤مديثف قمـ ؿمٞمقظمف ُمًت٘مٞمٛم٦م، أطم٤مديثف قمـ قمٙمرُم٦م ُمٜم٤ميمػم)): وىم٤مل أسمقداود
(2)

. 

((ورُمل سمرأي اخلقارج، صم٘م٦م إٓ ذم قمٙمرُم٦م )): وىم٤مل اسمـ طمجر
(3)

. 

: ىم٤مل رمحف اهلل، احلّملم قمـ قمٙمرُم٦م صحٞمح٦م ٓ ُمٓمٕمـ ومٞمٝم٤م سمـ داود أن رواي٦م: ويرى اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م

وم٢من هذه اًمؽممج٦م قمٜمد أئٛم٦م احلدي٨م صحٞمح٦م ، احلّملم قمـ قمٙمرُم٦م ومٛمم ٓ ُيٚمتٗم٧م إًمٞمف سمـ شمْمٕمٞمػ طمدي٨م داودأُم٤م ))

((…ٓ ُمٓمٕمـ ومٞمٝم٤م
(4)

. 

 سمـ داودأن ))ًمٞم٦م إمم اًمٜمتٞمج٦م اًمت٤م، ويمذا ظمٚمص اًمِمٞمخ ص٤مًمح اًمروم٤مقمل سمٕمد دراؾم٦م أطم٤مدي٨م داود قمـ قمٙمرُم٦م

((احلّملم إذا روى قمٜمف صم٘م٦م ومٝمق صحٞمح اًمرواي٦م ؾمقاء روى قمـ قمٙمرُم٦م أو قمـ همػمه
(5)

 .واهلل أقمٚمؿ. 

وجلٝم٤مًم٦م اًمرضمؾ اًمذي مل يًؿ ذم اإلؾمٜم٤مد ، أرـم٤مة ذم اإلؾمٜم٤مد إول سمـ ُمـ أضمؾ قمٜمٕمٜم٦م طمج٤مج: وم٤مٕصمر وٕمٞمػ

 .-واهلل أقمٚمؿ -اًمث٤مين

(《أكتم أضمق هبا》: ه ومال ٕهل امرأسمهأكّ   فمؿرروى فمن يُ ): ومويمه -113
(6)

. 

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ
(7)

ُم٤مشم٧م )): ىم٤مل، قمـ ُمنوق، أيب ؾمٚمٞممن سمـ قمـ يزيد، ًمٞم٨مُمـ ـمريؼ  

 .((أُم٤م أن وم٠مٟمتؿ أومم هب٤م، ٦مأٟم٤م يمٜم٧م أومم هب٤م إذ يم٤مٟم٧م طمٞمّ : وم٘م٤مل، اُمرأة ًمٕمٛمر

وُمـ ـمريؼ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم أورده اسمـ طمزم ذم اعمحغم
(8)

. 

((صدوق اظمتٚمط ضمدا ومل يتٛمٞمز طمديثف ومؽمك )) اسمـ أيب ؾمٚمٞمؿ: وًمٞم٨م هق
(9)

. 

                                 
 (.1874( رىمؿ )3/419اجلرح واًمتٕمديؾ ) (1)

 (.2613( رىمؿ )3/7اٟمٔمر: ُمٞمزان آقمتدال ) (2)

 (.1779رىمؿ )( 315اًمت٘مري٥م )صـ (3)

 (.3/154هتذي٥م خمتٍم ؾمٜمـ أيب داود: ) (4)

 (.159اًمث٘م٤مت اًمذيـ وٕمٗمق ذم سمٕمض ؿمٞمقظمٝمؿ )صـ (5)

 (.4/418اعمٖمٜمل )( 6)

 (.12184( رىمؿ )7/424) (7)

(8) (5/176.) 

 (.5685( رىمؿ )818)اًمت٘مري٥م )صـ (9)
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((ُم٘مٌقل ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م)): ىم٤مل احل٤مومظ اًمٙمقذم: هق ؾمٚمٞممن أيب سمـ يزيدوؿمٞمخف 
(1)

. 

 .واهلل أقمٚمؿ. وم٤مٕصمر ومٞمف وٕمػ

( يمم ايمؼوم أومرؤهم يمؽتاب اهلل  ومول ايمـبي): ومويمه -114
(2)

. 

أظمرضمف ُمًٚمؿ
(3)

ي١مم   اهلل رؾمقلىم٤مل : قمـ أيب ُمًٕمقد إٟمّم٤مري ىم٤مل، َوْٛمَٕم٩م سمـ أوسُمـ ـمريؼ  

وم٠مىمدُمٝمؿ : وم٢من يم٤مٟمقا ذم اًمًٜم٦م ؾمقاء، وم٠مقمٚمٛمٝمؿ سم٤مًمًٜم٦م: وم٢من يم٤مٟمقا ذم اًم٘مراءة ؾمقاء، اًم٘مقم أىمرؤهؿ ًمٙمت٤مب اهلل

وٓ ي٘مٕمد ذم سمٞمتف قمغم ،  وٓ ي١مُمـ اًمرضمؾ اًمرضمؾ ذم ؾمٚمٓم٤مٟمفًم ٚمْ وم٠مىمدُمٝمؿ ؾِم ، ٤مٟمقا ذم اهلجرة ؾمقاءوم٢من يم، هجرة

 .شمٙمرُمتف إٓ سم٢مذٟمف

تُُؽْم ؾُمَػَعاُؤىُممْ : ه ومالوومد روي فمـه فمؾقه ايمسالم أكّ ): ومويمه -115 (َأئِؿَّ
(4)

. 

أورده اًمٖمزازم ذم اإلطمٞم٤مء وإّٟمم، ت٥م اًمًٜم٦م اعمًٜمدة أضمده هبذا اًمٚمٗمظ ذم يممل
(5)

 .هبذا اًمٚمٗمظ 

ل ـ دطمٞم٦م اًمٙمٌٚم ٓ يّمح أصال)): وىم٤مل اسم ٌف إمم ، وهق طمدي٨م  ـ ًٟم ٤موة وضمٝمال  اهلل رؾمقلوُم ((وم٘مد أفمٝمر هم
(6)

. 

ـ  ـ اسم  . سمٞمٜمٙمؿ وسملم اهلل قمز وضمّؾ وم٢مهنؿ وومديمؿ ومٞمم: اضمٕمٚمقا أئٛمتٙمؿ ظمٞم٤مريمؿ: ٟمحقه سمٚمٗمظ قمٛمروىمد روي قم

ٜمـ أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ذم اًًم
(7)

ـ   اهلروي أؾمد سـم أمحد سـم حمٛمدقم
(8)

. 

ٜمـ اًمٙمؼمى ٞمٝم٘مل ذم اًًم واًٌم
(9)

، اعم١مدب ٟمٍم سمـ احلًلمقمـ ، اهلروي أؾمد سمـ أمحد سمـ حمٛمدُمـ ـمريؼ  

ىم٤مل ىم٤مل  قمٛمرضمٌػم قمـ اسمـ  سمـ واؾمع قمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمـ حمٛمد قمٛمرطمدصمٜم٤م ، ؾمٚمٞممن سمـ طمدصمٜم٤م ؾمالم

 .ومذيمره  اهلل رؾمقل

 .((إؾمٜم٤مد هذا احلدي٨م وٕمٞمػ)): وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل

                                 
 (.7723( رىمؿ )1175اًمت٘مري٥م )صـ (1)

 (.4/418اعمٖمٜمل )( 2)

 (.673( رىمؿ )1/465وُمقاوع اًمّمالة، سم٤مب ُمـ أطمؼ سم٤مإلُم٤مُم٦م، ) يمت٤مب اعم٤ًمضمد (3)

 (.4/418اعمٖمٜمل )( 4)

(5) (1/336.) 

 (.18أداء ُم٤م وضم٥م ُمـ سمٞم٤من ووع اًمقو٤مقملم ذم رضم٥م )صـ (6)

 (.1881( رىمؿ )2/463) (7)

 .((سم٤محل٤مومظ))(. ووصٗمف اًمدارىمٓمٜمل: 71( رىمؿ )2/111شمرضمؿ ًمف اخلٓمٞم٥م ذم شم٤مرخيف ) (8)

(9) (3/91.) 
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 :احلدي٨م ومٞمف صمالث قمٚمؾ

ذيمره اخلٓمٞم٥م ذم اًمت٤مريخ. اعم١مدب ٟمٍم سمـ احلًلم: إومم
(1)

ؾمٚمٞممن  سمـ طمدث قمـ ؾمالم)): وىم٤مل، 

 .ٙمٚمؿ ومٞمف سمجرح وٓ شمٕمديؾومل يت ((اعمدائٜمل

((ٓ يٕمرف)): وىم٤مل اسمـ اًم٘مٓم٤من اًمٗم٤مد
(2)

. 

 .ُمِم٘مل اًمييراًمد اًمٕم٤ٌمس أسمق ؾمقار سمـ ؿم٤ٌمسم٦م اظمل اسمـ اعمدائٜمل ؾمقار اسمـ: وهق، ؾمٚمٞممن سمـ ؾمالم: اًمث٤مٟمٞم٦م

((ًمٞمس سم٤مًم٘مقي)): ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ
(3)

((ذم طمديثف قمـ اًمث٘م٤مت ُمٜم٤ميمػم)): وىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم. 
(4)

هق )): وىم٤مل اسمـ قمدي، 

((قمٜمدي ُمٜمٙمر احلدي٨م
(5)

((وٕمٞمػ)): وىم٤مل احل٤مومظ، 
(6)

 

: يقمٜمد هق)): وىم٤مل ذم هن٤مي٦م احلدي٨م، مل يٜمًٌف ذم رواي٦م اًمدارىمٓمٜمل، واؾمع سمـ اًمراوي قمـ حمٛمد قمٛمر: اًمث٤مًمث٦م

 .((يزيد سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـقمٛمر )): وذم رواي٦م اًمٌٞمٝم٘مل. ((يزيد ىم٤ميض اعمدائـ سمـ قمٛمر

((مل أقمرومف)): ىم٤مل قمٜمف اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين يزيد سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ وقمٛمر
(7)

. 

وذيمر اعمزي ذم هتذي٥م اًمٙممل
(8)

ويٜم٥ًم إمم اعمدائـ ، ((يزيد إزدي سمـ ٛمرقم)): واؾمع سمـ ذم اًمرواة قمـ حمٛمد 

يمم ٟمًٌف إًمٞمف اسمـ طمجر ذم ًم٤ًمن اعمٞمزان
(9)

وىم٤مل قمٜمف اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ، 
(10)

 .((ُمٜمٙمر احلدي٨م)): 

 .واهلل أقمٚمؿ. ((يزيد اعمدائٜمل سمـ حمٛمد)): وًمٕمؾ اًمّمقاب ُم٤م ىم٤مًمف اًمدارىمٓمٜمل سم٠مٟمف

ًم٘مٓم٤من اًمٗم٤مدٗمف اًمٌٞمٝم٘مل واسمـ اووٕمّ  ،وم٤محلدي٨م هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ضمدا
(11)

اهل٤مدي قمٌدواسمـ ، 
(12)

 

                                 
 (.4239( رىمؿ )8/143) (1)

 (.3/149سمٞم٤من اًمقهؿ واإلهي٤مم ) (2)

 (.1121( رىمؿ )4/259اجلرح واًمتٕمديؾ ) (3)

 (.668(. رىمؿ )2/161اًمْمٕمٗم٤مء ) (4)

 (.772( رىمؿ )3/319اًمٙم٤مُمؾ ) (5)

 (.2714( رىمؿ )425اًمت٘مري٥م )صـ (6)

 (.1822( رىمؿ )11/388اًمْمٕمٞمٗم٦م ) (7)

 (.5669( رىمؿ )26/577) (8)

 (.5716( رىمؿ )6/161) (9)

 (.1199( رىمؿ )3/29) (11)

 (.857( رىمؿ )3/148سمٞم٤من اًمقهؿ واإلهي٤مم ) (11)

 (.2/468شمٜم٘مٞمح اًمتح٘مٞمؼ ) (12)
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واًمٕمراىمل
(1)

وإًم٤ٌمين ،
(2)

. 

أيب ُمرصمد اًمٖمٜمقي وٓ يّمح سمـ وىمد روي ٟمحقه قمـ ُمرصمد
(3)

. 

(أب ووماص رواه مسؾم زمن فمعم ؽمعد  يوومد صعم أزواج ايمـب): ومويمه -116
(4)

. 

أظمرضمف ُمًٚمؿ
(6)

عم٤م شمقذم ٤م أهّن : ٤مئِم٦مقمـ قم، اًمزسمػم ُيدث سمـ قمٌداهلل سمـ ُمـ ـمريؼ قم٤ٌمد -يمم قمزاه اعمّمٜمػ – 

ػ سمف قمغم ىمِ قُ ومَ ، ومٗمٕمٚمقا، َيَٛمّروا سمجٜم٤مزشمف ذم اعمًجد ومٞمّمّٚملم قمٚمٞمف أن  اًمٜمٌل أزواج أرؾمؾ وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد

اعم٘م٤مقمدج سمف ُمـ سم٤مب اجلٜم٤مئز اًمذي يم٤من إمم رِ ظْم أُ ، يّمٚملم قمٚمٞمف، هـرِ جَ طُم 
(6)

، ومٌٚمٖمٝمـ أن اًمٜم٤مس قم٤مسمقا ذًمؽ، 

٤م ٓ قمٚمؿ إمم أن يٕمٞمٌقا ُمَ  ٤مَس ُم٤م أهع اًمٜمّ : وم٘م٤مًم٧م، ومٌٚمغ ذًمؽ قم٤مئِم٦مَ ، ؾ هب٤م اعمًجدظَم دْ ُم٤م يم٤مٟم٧م اجلٜم٤مئز يُ : وىم٤مًمقا

ء إٓ ذم سمٞمْم٤م سمـ قمغم ؾمٝمٞمؾ  اهلل رؾمقل وُم٤م صغم  ، سمجٜم٤مزة ذم اعمًجد ر  ٛمَ قم٤مسمقا قمٚمٞمٜم٤م أن يُ ، هلؿ سمف

 .اعمًجد ضمقف

( يمم ايمؼوم أومرؤهم يمؽتاب اهلل  ومول ايمـبي): ومويمه - [م]
(7)

. 

أظمرضمف ُمًٚمؿ وىمد ؾمٌؼ
(8)

 

ًٓ وٓ ومَِراَءةً   إنَّ ايمـَّبِيَّ : ومالازمن مسعود نَّ أ): ومول  -117 ْت همقفا ومو ( مل ُيَوومِّ
(9)

. 

 .احلدي٨م رواه ذيؽ واظمتٚمػ قمٜمف ُمـ أوضمف

 .اهلل قمٌدقمـ ، قمـ قمٚم٘مٛم٦م، قمـ اًمِمٕمٌل، ٤مسمرقمٜمف ]ذيؽ[ قمـ ضم، اعمٜمذر سمـ رواه ُيٞمك: لإوّ 

، قمٚم٘مٛم٦م أو ُمنوققمـ ، قمـ اًمِمٕمٌل، قمـ اًمِمٞم٤ٌمين، قمٜمف ]ذيؽ[، طمٙمٞمؿ إودي سمـ رواه قمكم: ايمثاينّ 

                                 
 (.474( رىمؿ )1/122اعمٖمٜمل قمـ محؾ إؾمٗم٤مر ) (1)

 (.1822( رىمؿ )4/312اًمْمٕمٞمٗم٦م ) (2)

 .((إؾمٜم٤مد همػم صم٤مسم٧م))(، وهمػمه، وىم٤مل: 1882( رىمؿ )2/464أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ) (3)

 (.4/411اعمٖمٜمل )( 4)

 .(973ح ) (668/ 2سم٤مب اًمّمالة قمغم اجلٜم٤مزة ذم اعمًجد )ذم صحٞمحف، يمت٤مب اجلٜم٤مئز،  ( 5)

(. طم٤مؿمٞم٦م 2/9إيممل اعمٕمٚمؿ )))اٟمٔمر:  "ُمقاوع سم٘مرب اعمًجد، ضمرت اًمٕم٤مدُة سم٤مًم٘مٕمقد ومٞمٝم٤م ًمٚمحقائ٩م واًمقوقء" (6)

 (.1/264اًمًٜمدي قمغم ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف )

 (.4/411اعمٖمٜمل )( 7)

 .-114 -اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ: ( 8)

 (.4/411اعمٖمٜمل )( 9)
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 . اهلل قمٌد قمـ

٤مين  وروي قمٜمف: ايمثايمث ـ اًمِمٞم ـ قمٚم٘مٛم٦م، ]ذيؽ[ قم ـ ُمًٕمقد، أو ُمنوق، قم ـ اسم  .ومل يذيمر اًمِمٕمٌل.  قم

ـ ، قمـ ُمنوق، قمـ اًمِمٕمٌل، قمـ ضم٤مسمر، ]ذيؽ[ قمٜمف، ُيٞمك احلمينو، اًمٓمٗمٞمؾ سـم ورواه حمٛمد: ايمرازمع قمـ اسم

 .  ُمًٕمقد

 :ورواه أزمو إؽمحاق ايمشقباين واطمتؾف فمؾقه

 .اهلل قمٌدقمـ ، -سم٤مًمِمؽ– قمـ قمٚم٘مٛم٦م أو ُمنوق، قمـ اًمِمٞم٤ٌمين، -ذم رواي٦م قمٜمف-ومرواه ذيؽ 

 .اهلل قمٌدقمـ ، ـ قمٚم٘مٛم٦مقم، قمـ اًمِمٕمٌل، قمـ اًمِمٞم٤ٌمين -ذم رواي٦م أظمرى قمٜمف-ورواه ذيؽ 

 .قمـ اًمِمٕمٌل سمف، أسمق محزة اًمًٙمري ومرواه قمـ اًمِمٞم٤ٌمين: وشم٤مسمٕمف قمٚمٞمف

 :واظمتٚمػ ومٞمف قمغم اًمِمٕمٌل أيْم٤م

 .ُمرومققم٤م قمـ اسمـ ُمًٕمقد، قمٜمف، اًم٤ًمئ٥م سمـ قمٓم٤مءومرواه 

قمـ  -ذم أصح اًمرواي٦م قمٜمف-، ضم٤مسمر اجلٕمٗملو، واًمِمٞم٤ٌمين، أيب هٜمدسمـ  وداود، أيب ظم٤مًمدسمـ  ورواه إؾممقمٞمؾ

 .ومل يرومٕمف . . . مل يقىم٧م ًمٜم٤م: قمـ اسمـ ُمًٕمقد سمٚمٗمظ، قمـ قمٚم٘مٛم٦م، اًمِمٕمٌل

 .آطمتالف فمعم رشيك ايمؼايض: ٓأوّ 

 اظمـذرزمن  رواية حيقى - أ

أظمرضمٝم٤م اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت 
(1)

قمـ ، قمـ ذيؽ، اعمٜمذرسمـ  كقمـ أسمٞمف ُيٞم، اعمٜمذرسمـ  ُيٞمكسمـ  قمـ أمحد 

وًمٙمـ يمؼم يمم يٙمؼم ، مل يقىم٧م ًمٜم٤م قمغم اجلٜم٤مزة ىمراءة وٓ يمالماهلل ىم٤مل  قمٌدقمـ قمٚم٘مٛم٦م قمـ ، قمـ اًمِمٕمٌل، ضم٤مسمر

 .اإلُم٤مم واظمؽم ُمـ أـمٞم٥م اًمٙمالم

ذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت، اًمٙمٜمدي اًمٙمقذم اعمٜمذر أسمق: هق اعمٜمذر سمـ وُيٞمك
(2)

ذم يمت٤مب وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل ، 

((ؿمٞمخ صدوق)): اعمٜمذر اًمٙمٜمدي سمـ طمدصمٜم٤م أسمق اعمٜمذر ُيٞمك، طمٙمٞمؿ سمـ قمثمن سمـ أظمؼمٟم٤م أمحد: اًمٙمٜمك
(3)

ىم٤مل  

((ذم طمديثف ٟمٔمر)): اًمٕم٘مٞمكم
(4)

((وٕمٗمف اًمدارىمٓمٜمل)): وىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٞمزان. 
(5)

. 

                                 
(1) (9/259.) 

(2) (9/259.) 

 (.2/212واًمزيٚمٕمل ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م اًمٙمِم٤مف )، (3/1171ٟم٘مٚمف اًمدوٓيب ذم اًمٙمٜمك ) (3)

 (4/431اًمْمٕمٗم٤مء ) (4)

 (.9646( رىمؿ )7/222) (5)
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 .وم٤مإلؾمٜم٤مد ومٞمف وٕمػ

ذيمره٤م اًمدارىمٓمٜمل ذم اًمٕمٚمؾ، قمـ ضم٤مسمر سمف، شم٤مسمٕمف اًمثقري، قسمع ذيؽ قمٚمٞمفوىمد شم
(1)

 .ومل يًٜمده٤م 

ُمقىمقوم٤م ، قمـ قمٚم٘مٛم٦م، قمـ اًمِمٕمٌل، قمـ اًمِمٞم٤ٌمينرواه٤م ، وهل رواي٦م أيب محزة اًمًٙمري، وهل٤م ُمت٤مسمٕم٦م ىم٤مسة

 .سمـ ُمًٕمقداقمغم 

ـ  ويمذًمؽ رواه٤م إؾممقمٞمؾ ـ  وداود، أيب ظم٤مًمدسم ـ اًمِمٕمٌل، أيب هٜمدسم ـ قمٚم، قم ـ ُمًٕمقد، ٘مٛم٦مقم  ُمقىمقوم٤م قمغم اسم

ذيمرهذه اًمرواي٤مت اًمثالصم٦م اًمدارىمٓمٜمل ذم اًمٕمٚمؾ 
(2)

 .ومل يًٜمده٤م 

 :ضمؽقم إوديزمن  رواية فمقم - ب

أظمرضمٝم٤م اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم
(3)

قمـ ، قمـ ذيؽ، طمٙمٞمؿ[سمـ  قمٜمف ]قمكم، طمٜمٌؾسمـ  أمحدسمـ  اهلل قمٌدقمـ  

يمؼم ، مل يقىم٧م ًمٜم٤م قمغم اجلٜم٤مزة ىمقٓ وٓ ىمراءة: اهلل قمٌدىم٤مل : قمـ قمٚم٘مٛم٦م أو ُمنوق ىم٤مل، قمـ اًمِمٕمٌل، اًمِمٞم٤ٌمين

 . ُم٤م يمؼم اإلُم٤مم أيمثر ُمـ أـمٞم٥م اًمٙمالم

 .اًمِمٞم٤ٌمين إؾمح٤مق أسمق ؾمٚمٞممن أيب سمـ ؾمٚمٞممن: اًمِمٞم٤ٌمين هقو

 .اًم٘م٤ميض اهلل قمٌد سمـ ذيؽهمػم ، ورضم٤مل اإلؾمٜم٤مد صم٘م٤مت

((ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح، رواه أمحد)): وىم٤مل اهلٞمثٛمل
(4)

سمـ  اهلل قمٌد رواي٦مأّن ومل أىمػ قمٚمٞمف ذم اعمًٜمد إٓ . 

 .واهلل أقمٚمؿ. أمحد هذه ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم

 زمنؽمؼاط ايمواؽمطة. اهلل فمبدأو مرسوق فمن ، فمن فمؾؼؿة، فمن ايمشقباين، رشيكرواي٦م  - ج

ذيمره٤م اًمدارىمٓمٜمل ذم اًمٕمٚمؾ
(5)

 .ُمٕمٚم٘م٤م سمدون ذيمر اًمراوي قمـ ذيؽ 

 .واحلّمين، ايمطػقلزمن  رواية حمؿد - د

اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم ٤ماًمٓمٗمٞمؾ وم٠مظمرضمٝم سمـ أُم٤م رواي٦م حمٛمد
(6)

 سمـ قمـ حمٛمد، قمٛمرو اًمَ٘مٓمِراين سمـ قمـ أمحد، 

                                 
(1) (5/262.) 

(2) (5/262.) 

 (.9614( رىمؿ )9/321) (3)

 (.3/35جمٛمع اًمزوائد ) (4)

 (.867( رىمؿ )5/262) (5)

 (.9627( رىمؿ )9/321) (6)
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مل يقىم٧م ًمٜم٤م ذم اًمّمالة : اهلل ىم٤مل قمٌدقمـ ، قمـ ُمنوق، قمـ اًمِمٕمٌل، قمـ ضم٤مسمر، صمٜم٤م ذيؽ، اًمٓمٗمٞمؾ اًمٜمخٕمل

 .وأيمثر ُمـ ـمٞم٥م اًم٘مقل، يمؼم ُم٤م يمؼم اإلُم٤مم، ىمراءة وٓ ىمقل اعمٞم٧ّمقمغم 

قمٛمرو اًم٘مٓمراين ذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت سمـ وأمحد
(1)

((اعمحدث اعمٕمٛمر اًمث٘م٦م)): وىم٤مل اًمذهٌل، 
(2)

. 

((صدوق)): اًمٜمخٕمل ضمٕمٗمر أسمق ُم٤مًمؽ سمـ اًمٓمٗمٞمؾ سمـ حمٛمد: وؿمٞمخف
(3)

. 

ورواي٦م احلمين ذيمره٤م اًمدارىمٓمٜمل ذم اًمٕمٚمؾ
(4)

 .ومل يًٜمده٤م 

. ًمٚمٛمت٤مسمٕم٤مت اعمذيمقرة، اهلل ُمـ ىمقًمف قمٌدقمـ ، قمـ قمٚم٘مٛم٦م، اًمِمٕمٌل: وًمٕمؾ اًمراضمح قمـ ذيؽ هق رواي٦م

 .واهلل أقمٚمؿ

 .آطمتالف فمعم ايمشقباين: شماكقا

. اهلل قمٌدقمـ ، -سم٤مًمِمؽ– ُمنوق أوقمـ قمٚم٘مٛم٦م  ،قمـ اًمِمٞم٤ٌمين، رواه ذيؽ: قمـ اًمِمٞم٤ٌمينايموصمه إول 

 .ومل يذيمر اًمِمٕمٌل ذم اإلؾمٜم٤مد

هذا اًمقضمف ذيمره اًمدارىمٓمٜمل ذم اًمٕمٚمؾ
(5)

 .ومل يًٜمده٤م 

 .اهلل قمٌدقمـ ، قمـ قمٚم٘مٛم٦م، قمـ اًمِمٕمٌل، قمـ اًمِمٞم٤ٌمين، رواه ذم ذيؽ: اًمقضمف اًمث٤مين

ذيمره٤م اًمدارىمٓمٜمل ذم اًمٕمٚمؾ
(6)

قمـ ، ومرواه قمـ اًمِمٞم٤ٌمين، اًمًٙمري وىمد شم٤مسمٕمف قمٚمٞمف أسمق محزة. ومل يًٜمده٤م 

 .ُمًٕمقد سمـ ُمقىمقوم٤م قمغم، قمـ قمٚم٘مٛم٦م، اًمِمٕمٌل

اًمدارىمٓمٜمل ذم اًمٕمٚمؾ ذيمره -أيْم٤م–وهذا 
(7)

 .ومل يًٜمده٤م 

 سمـ ذيؽل وم٘مد شمٗمرد سمف وأُم٤م اًمقضمف إوّ ، ًمٚمٛمت٤مسمٕم٦م اعمذيمقرة، وًمٕمؾ هذا اًمقضمف هق اًمراضمح قمـ اًمِمٞم٤ٌمين

                                 
(1) (8/55.) 

 (.251( رىمؿ )13/516اًمًػم ) (2)

 (.5978( رىمؿ )857اًمت٘مري٥م: )صـ (3)

(4) (5/262.) 

 (.867( رىمؿ )5/262) (5)

 (.867( رىمؿ )5/262) (6)

 (.867( رىمؿ )5/262) (7)
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((صدوق خيٓمكء يمثػما شمٖمػم طمٗمٔمف ُمٜمذ وزم اًم٘مْم٤مء سم٤مًمٙمقوم٦م )): وهق اًم٘م٤ميض اهلل قمٌد
(1)

. 

 :آطمتالف فمعم ايمشعبي: شمايمثا

 :زمن ايمسائب فمطاءرواية  - أ

ذيمره٤م اًمدارىمٓمٜمل ذم اًمٕمٚمؾ
(2)

٤مئ٥م سـم قمٓم٤مءورواه : سم٘مقًمف  . قمـ اسـم ُمًٕمقد ُمرومققم٤م، قمـ اًمِمٕمٌل، اًم

ٜمده٤م ومل ِل  )): وًمٕمٚمف سمٚمٗمظ. ومل يذيمر ًمٗمٔمف، ًي ٓ ىمَِراَءةً   إن  اًمٜمٌ  ًٓ و  .عمّمٜمػاأظمرضمف يمم  مل ُيَقىم٧ِّْم ومٞمٝم٤م ىمق

 .((مرسال)): وإًمٞمف أؿم٤مر اًمدارىمٓمٜمل سم٘مقًمف، وىمد أؾم٘مط اًمقاؾمٓم٦م سملم اًمِمٕمٌل واسمـ ُمًٕمقد

((صدوق اظمتٚمط)): اًمٙمقذم اًمث٘مٗمل اًم٤ًمئ٥م أسمق: وي٘م٤مل حمٛمد أسمق: هق اًم٤ًمئ٥م سمـ قمٓم٤مءو
(3)

. 

 .وٕمٞمػ وهذا اًمقضمف

 .صمازمر اجلعػيو، وايمشقباين، أب هـدزمن  وداود، أب طمايمدزمن  رواية إؽمّمفمقل - ب

اًمٕمٚمؾ ذم ذيمره٤م اًمدارىمٓمٜمل واًمِمٞم٤ٌمينأيب هٜمد سمـ  وداود، أيب ظم٤مًمدسمـ  رواي٦م إؾممقمٞمؾ
(4)

 .ومل يًٜمده٤م 

قمـ أسمٞمف ، اعمٜمذرسمـ  ُيٞمكسمـ  قمـ أمحد: وم٘مد ؾمٌؼ سم٠مٟمف أظمرضمٝم٤م اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت ضم٤مسمر اجلٕمٗملوأُم٤م رواي٦م 

مل يقىم٧م ًمٜم٤م قمغم اجلٜم٤مزة : اهلل ىم٤مل قمٌدقمـ قمٚم٘مٛم٦م قمـ ، قمـ اًمِمٕمٌل، قمـ ضم٤مسمر، قمـ ذيؽ، اعمٜمذرسمـ  ُيٞمك

 .٥م اًمٙمالمواظمؽم ُمـ أـمٞم، وًمٙمـ يمؼم يمم يٙمؼم اإلُم٤مم، ىمراءة وٓ يمالم

 .وهذا اًمقضمف هق اًمراضمح قمٜمف ذم إؾمٜم٤مد هذا احلدي٨م

مل يقىم٧م ًمٜم٤م: ىمد رضمح اًمدارىمٓمٜمل ىمقل ُمـ ىم٤ملو
(5)

 . ُمـ همػم رومع إمم اًمٜمٌل 

، أيب ظم٤مًمدسمـ  ومٛمتقىمػ قمغم ُمٕمروم٦م طم٤مل أؾم٤مٟمٞمد إؾممقمٞمؾ: وأُم٤م احلٙمؿ قمغم صح٦م احلدي٨م ووٕمٗمف

 .ومْمٕمٞمػ ضم٤مسمر اجلٕمٗملوأُم٤م ـمريؼ . واًمِمٞم٤ٌمينأيب هٜمد سمـ  وداود

أُم٤م إذا ىم٤مل اًمّمح٤ميب يمٜم٤م ٟمٗمٕمؾ )): ىم٤مل اًمٜمقوي، يمم هق ُم٘مرر ذم قمٚمؿ اعمّمٓمٚمح :وإن صم٧ٌم ومٚمف طمٙمؿ اًمرومع

                                 
 (2787( رىمؿ )436ي٥م )صـاًمت٘مر (1)

(2) (5/262.) 

 (.4592( رىمؿ )678اًمت٘مري٥م )صـ (3)

(4) (5/262.) 

(5) (5/262.) 
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، يٗمٕمؾ يمذا أو يم٤من ي٘م٤مل أو، أو ٓ يرون سم٠مؾم٤م سمٙمذا، ويٗمٕمٚمقن يمذا، أو يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن يمذا، أو ٟم٘مقل يمذا، يمذا

وفم٤مهر اؾمتٕممل يمثػمُمـ اعمحدصملم  )): صمؿ ىم٤مل، ((:. . . أم ٓ  اهلل رؽمول وم٤مظمتٚمٗمقا ومٞمف هؾ يٙمقن ُمرومققم٤م إمم

((ف ُمرومقع ُمٓمٚم٘م٤م ؾمقاء أو٤مومف أو مل يْمٗمف وهذا ىمقيوأصح٤مسمٜم٤م ذم يمت٥م اًمٗم٘مف أٟمّ 
(1)

. 

َـّةِ : همؼال همؼرأ زمػاَتة ايمؽتَاِب : أّن ازمن فمباس صعّم فمعم صِمـَاَزةٍ ): ومويمه  -118 من ُتام : أو. إكه من ايمس 

َـّةِ  (((هذا ضمديث ضمسن صحقح)): ومال ايمؼممذي. ايمس 
(2)

. 

، قمقف سمـ اهلل قمٌد سمـ قمـ ـمٚمح٦م، إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمدأظمرضمف ُمـ ـمريؼ ، اًمٚمٗمظ اًمذي ؾم٤مىمف اعمّمٜمػ ًمٚمؽمُمذي

ومذيمره . . .  قمغم ضمٜم٤مزةصغّم ، اسمـ قم٤ٌمس أنّ 
(3)

. 

وهق قمٜمد اًمٌخ٤مري
(4)

قمغم ضمٜم٤مزة وم٘مرأ   صٚمٞم٧م ظمٚمػ اسمـ قم٤ٌمس: ىم٤مل، قمقف سمـ اهلل قمٌد سمـ قمـ ـمٚمح٦م 

 .ًمٞمٕمٚمٛمقا أهن٤م ؾمٜم٦م: ىم٤مل، سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب

 .(5)((أن اًم٘مراءة ُم٠مُمقر هب٤م. ًمٞمٕمٚمٛمقا أهن٤م ؾمٜم٦م ُمٕمٜمكىم٤مل اًمٜمّقوي: 

أظمرضمف أسمق  《ىمراءة هل٤م أن شمٕمٚمٛمقا أن أطم٧ٌٌم وًمٙمٜمل، ؾمٜم٦م اجلٝمر ٕن أضمٝمر مل إين أُم٤م》: ذم سمٕمض اًمرواي٤مت وضم٤مء

سمٙمر اًمٜمٞم٤ًمسمقري ذم يمت٤مسمف اًمزي٤مدات قمغم يمت٤مب اعمزين
(6)

أيب  سمـ قمـ ؾمٕمٞمد، ٟم٤م اسمـ قمجالن، ٞم٥موهُمـ ـمريؼ  

 .ومذيمره:. . . وم٘م٤مل، أن اسمـ قم٤ٌمس صغم قمغم اجلٜم٤مزة ومجٝمر سم٤مًم٘مراءة، قمـ أظمٞمف، ؾمٕمٞمد

صدوق إٓ أٟمف اظمتٚمٓم٧م قمٚمٞمف أطم٤مدي٨م أيب هريرة حمٛمد اسمـ قمجالن اعمدين: واسمـ قمجالن هق
(7)

. 

((ُم٘مٌقل))، اعم٘مؼمي ؾمٕمٞمد أيب سمـ قم٤ٌمد: ؾمٕمٞمد هق وأظمق أيب
(8)

. 

أظمرج روايتف أسمق سمٙمر اًمٜمٞم٤ًمسمقري ذم يمت٤مسمف اًمزي٤مدات قمغم يمت٤مب اعمزين، ـمٚمح٦م اًمتٞمٛمل سمـ وشم٤مسمٕمف قمٚمٞمف زيد
(9)

 

                                 
 (.1/61اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب ) (1)

 (.3/411اعمٖمٜمل )( 2)

 (.1127ح )(337/ 2) ذم اًمًٜمـ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًم٘مراءة قمغم اجلٜم٤مزة (3)

 (.1335( رىمؿ )2/89وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب قمغم اجلٜم٤مزة )( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب سم٤مب ىمراءة 4)

 (.3479( رىمؿ )2/994( ظمالص٦م إطمٙم٤مم )5)

 (.155ح ) (311اًمزي٤مدات قمغم يمت٤مب اعمزين )ص:  (6)

 (.6136ت ) (877شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص:  (7)

 (.3129ت ) (481شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص:  (8)

 (.154ح ) (319( اًمزي٤مدات قمغم يمت٤مب اعمزين )ص: 9)
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: ـمٚمح٦م سمـ ىم٤مل زم زيد: ىم٤مل، أيب ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي سمـ قمـ ؾمٕمٞمد، قمـ اسمـ قمجالن، ُمًٕمدة سمـ ُمـ ـمريؼ مح٤مد

 إٟمم ضمٝمرت ٕقمٚمٛمٙمؿ أنّ : ىم٤مل، ومٚمم ومرغ، وم٘مرأ سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب وضمٝمر سم٤مًم٘مراءة، ؿمٝمدت اسمـ قم٤ٌمس صغم قمغم ضمٜم٤مزة

 .اًمًٜم٦م اًم٘مراءة

وصم٘مف اسمـ ُمٕملم، اًمتٞمٛمل هق ـمٚمح٦م سمـ وزيد
(1)

((ٓ سم٠مس سمف)): ق طم٤مشمؿوىم٤مل أسم، 
(2)

وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت، 
(3)

. 

يٍك وروى ازمن ماصمه زمنؽمـاده فمن ): ومويمه  -119 أم رَشِ
(4)

 فَمعَم  َكْؼَرأَ  َأنْ   اهلل َأَمَرَكا رؽمول :ومايمت 

(ايمؽتاب زمػاَتة اجلـازة
(5)

. 

اسمـ ُم٤مضمف ذم اًمًٜمـوهق قمٜمد 
(6)

 :ُمـ ـمريؼ أيب قم٤مصؿ اًمٜمٌٞمؾ 

وأظمرضمف اًمدوٓيب ذم اًمٙمٜمك
(7)

 :اهلل ُمرزوق اًمِم٤مُمل قمٌدُمـ ـمريؼ أيب  

 :ىم٤مًم٧م، ٜمل أم ذيؽ إٟمّم٤مري٦متطمدصم، طمقؿم٥م سمـ طمدصمٜمل ؿمٝمر، ضمٕمٗمر اًمٕمٌدي سمـ يمالمه٤م قمـ مح٤مد

 .أن ٟم٘مرأ قمغم اجلٜم٤مزة سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب  اهلل رؾمقلأُمرٟم٤م 

 .. . . ي٠مُمرٟم٤م  اهلل رؾمقليم٤من : وًمٗمظ اًمدوٓيب

((ًملم احلدي٨م)): ىم٤مل اسمـ طمجر: اًمٌٍمي اًمٕمٌدي ضمٕمٗمر سمـ مح٤مدو
(8)

. 

 :خمتٚمػ ومٞمف اًمًٙمـ سمـ يزيد سمٜم٧م أؾممء ُمقمم، اًمِم٤مُمل، إؿمٕمري: هق طمقؿم٥م سمـ وؿمٝمر

                                 
 (.3/566رح واًمتٕمديؾ )( اجل1)

 (.3/566( اجلرح واًمتٕمديؾ )2)

(3( )4/249.) 

ُمـ سمٜمل  اًم٘مٞمس اُمرء سمـ راومع سمـ ( هل إٟمّم٤مري٦م، وىمد اظمتٚمػ ذم اؾمٛمٝم٤م وٟمًٌٝم٤م، ىمٞمؾ: أم ذيؽ سمٜم٧م أٟمس4)

 سمـ ٜمٞمس إٟمّم٤مري٦م اخلزرضمٞم٦م، وىمٞمؾ أم ذيؽ سمٜم٧م أيب اًمَٕمٙمرظُم  سمـ إؿمٝمؾ، وىمٞمؾ: أم ذيؽ سمٜم٧م ظم٤مًمد قمٌد

ؾُمَٛمّل. وىمٞمؾ همػمه٤م. ويم٤مٟم٧م اُمرأة همٜمٞم٦م ُمـ إٟمّم٤مر قمٔمٞمٛم٦م اًمٜمٗم٘م٦م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل قمز وضمؾ يٜمزل قمٚمٞمٝم٤م اًمْمٞمٗم٤من. 

 (.12239( رىمؿ )14/419اٟمٔمر: اإلص٤مسم٦م )

 (.3/411اعمٖمٜمل )( 5)

 (.1496( رىمؿ )2/217اجلٜم٤مزة ) يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًم٘مراءة قمغم (6)

 (.1457( رىمؿ اًمؽممج٦م: )2/835) (7)

 (.1492( رىمؿ )278اًمت٘مري٥م )صـ (8)
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((صم٘م٦م)): ىم٤مل اسمـ ُمٕملم ذم رواي٦م اسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م
(1)

((ٓ سم٠مس سمف)): وىم٤مل أمحد
(2)

، ُم٤م أطمًـ طمديثف)): ُمرةوىم٤مل  

((ووصم٘مف
(3)

ى أُمرهطمًـ احلدي٨م ـ و: وىم٤مل اًمٌخ٤مري  .  ىمق 
(4)

((ٓ سم٠مس سمف)): وىم٤مل أسمق زرقم٦م. 
(5)

. 

أي ـمٕمٜمقا ومٞمف وإٟمم : ؿمٛمٞمؾ سمـ وومنه اًمٜمي. ((إن ؿمٝمرا َٟمَزيمقه )): قمقن سمـ اهلل قمٌدىم٤مل . وشمٙمٚمؿ ومٞمف مج٤مقم٦م

ٕٟمف َوزِمِ أُمر اًمًٚمٓم٤من: ـمٕمٜمقا ومٞمف
(6)

((ًمٞمس سم٤مًم٘مقي)): ىم٤مل اًمٜم٤ًمئل، 
(7)

ؿمٝمر هذا ًمٞمس )): وىم٤مل اسمـ قمدي. 

((وهق ممـ ٓ ُيت٩م سمحديثف وٓ يتدّيـ سمف، احلدي٨م سم٤مًم٘مقي ذم
(8)

يم٤من ممـ يروي قمـ اًمث٘م٤مت )): وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن، 

((وقمـ إصم٤ٌمت اعم٘مٚمقسم٤مت، اعمٕمْمالت
(9)

. 

((وآطمتج٤مج سمف ُمؽمضمح، اًمرضمؾ همػم ُمدومقع قمـ صدق وقمٚمؿ)): اًمًػم ىم٤مل اًمذهٌل ذم 
(10)

. 

((صدوق يمثػم اإلرؾم٤مل وإوه٤مم)): وىم٤مل احل٤مومظ
(11)

. 

 .وم٤محلدي٨م ومٞمف وٕمػ

((وىمد وٕمٗمقه، ومٞمف ؿمٝمر)): ىم٤مل اسمـ اجلقزي
(12)

. 

ٗمف اًمٙمؾ  ، ٟمٔمرٌ ذم ىمقًمف  )): اهل٤مدي قمٌدوشمٕم٘مٌف اسمـ  ٗمف مج٤مقم٦مٌ ، وم٢من  ؿمٝمًرا مل يْمٕمِّ وممـ  وصم ٘مف ، ووصم ٘مف آظمرون، سمؾ وٕم 

((اهلل اًمٕمجكم قمٌد سمـ وأمحد، ؿمٞم٦ٌم سمـ ويٕم٘مقب، ُمٕملم سمـ وُيٞمك، طمٜمٌؾ سمـ اإلُم٤مم أمحد
(13)

. 

                                 
 (.1668( رىمؿ ) 4/383اجلرح واًمتٕمديؾ ) (1)

 (536( رىمؿ )1/349ؾم١مآت أيب داود ٕمحد ) (2)

 (.1668( رىمؿ ) 4/383اجلرح واًمتٕمديؾ ) (3)

 (2697( رىمؿ )7/117ؾمٜمـ اًمؽمُمذي  (4)

 (.1668( رىمؿ ) 4/383اجلرح واًمتٕمديؾ ) (5)

 (.2697ؾمٜمـ اًمؽمُمذي احلدي٨م رىمؿ ) (6)

 (.294( رىمؿ )128اًمْمٕمٗم٤مء )صـ (7)

 (.4/1358اًمٙم٤مُمؾ ) (8)

 (471( رىمؿ )1/459اعمجروطملم ) (9)

 .(7/426اًمًػم ) (11)

 (:2846( رىمؿ )441اًمت٘مري٥م )صـ  (11)

 (.893( رىمؿ )2/15اًمتح٘مٞمؼ ) (12)

 (.1416ُم٠ًمًم٦م ) (2/569اًمتٜم٘مٞمح ) (13)
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((ؿمٝمر واًمراوي قمٜمف خمتٚمػ ومٞمٝمم، هذا إؾمٜم٤مد طمًـ)): ىم٤مل اًمٌقصػمي
(1)

. 

((ذم إؾمٜم٤مده وٕمػ يًػم)): وىم٤مل احل٤مومظ
(2)

. 

أظمرضمف اسمـ أيب قم٤مصؿ ذم أطم٤مد واعمث٤مين ويمه إؽمـاد آطمر
(3)

قمـ ، أيب ؾمٕمٞمد احلراين اعمٜمٕمؿ قمٌد ُمـ ـمريؼ، 

، ٟم٤ٌميٕمف  اهلل أشمٞمٜم٤م رؾمقل: سمٜم٧م قمٗمٞمػ ىم٤مًم٧م: ي٘م٤مل هل٤م ُمٜمٝمؿ، قمـ اُمرأة، قمـ أيب يزيد اعمدين، ديٜم٤مر سمـ اًمّمٚم٧م

 .اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ُمقشم٤مٟم٤م قمغم ٟم٘مرأ أن وأُمرٟم٤م، حمرُم٤م إٓ اًمرضم٤مل ٟمحدث ٓ أن قمٚمٞمٜم٤م وم٠مظمذ

وُمـ ـمريؼ اسمـ أيب قم٤مصؿ أظمرضمف اسمـ إصمػم ذم أؾمد اًمٖم٤مسم٦م
(4)

 

وأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم
(5)

قمـ اُمرأة ُمٜمٝمؿ ، قمـ أيب قمثمن اًمٜمٝمدي: اعمٜمٕمؿ احلراين سمف إٓ أٟمف قمٜمده قمٌدُمـ ـمريؼ  

ـ سمٜم٧م قمٗمٞمػ، أيب يزيد اعمدين))  :سمدل، أم قمٗمٞمػ :ي٘م٤مل هل٤م  .أُمرٟم٤م أن ٟم٘مرأ قمغم ُمٞمتٜم٤م سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مبو: وًمٗمٔمف ،((قم

((وهق وٕمٞمػ، اعمٜمٕمؿ أسمق ؾمٕمٞمد قمٌدوومٞمف )): وىم٤مل اهلٞمثٛمل
(6)

. 

((ُمؽموك)) ص٤مطم٥م اًمً٘م٤مء، اًمٌٍمي ؾمٕمٞمد أسمق إؾمقاري ٟمٕمٞمؿ اسمـ: هق اعمٜمٕمؿ قمٌدو
(7)

. 

ٚم٧مو ((ُمؽموك ٟم٤مصٌل)) سمٙمٜمٞمتف ُمِمٝمقر اعمجٜمقن ؿمٕمٞم٥م أسمق اًمٌٍمي اهلٜم٤مئل إزدي: هق ديٜم٤مر سمـ اًمّم 
(8)

. 

 .وم٤مإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ضمدا

 سم٠مؾم٤مٟمٞمد واهٞم٦م.  روي ُمـ أوضمف أظمرى قمـ اسمـ قم٤ٌمس، وأيب هريرة وىمد 

 أن احلديث ضعيف، وما روىي يف معناه ال يصلح للتقوية. واهلل أعلم. والحاصل:
ـَاَزةِ َأْرزَمًعا  زمنؽمـاده فمن صمازمر أن ايمـبي ((مسـده)) وروى ايمشاهمعي دم): ومويمه -111 َ فَمعَم اجْلِ َووَمَرَأ ، ىَمػمَّ

ِة ايمْؽِ  ُولَم زمَِػاَِتَ ْٕ (تَاِب زَمْعَد ايمتَّْؽبغَِمةِ ا
(9)

. 

يمؼّم   اًمٜمٌل أنّ ، اهلل قمٌد سمـ قمـ ضم٤مسمر، قم٘مٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ اهلل قمٌدقمـ ، حمٛمد سمـ قمـ إسمراهٞمؿأظمرضمف 

                                 
 (1/487اًمزوائد: ) (1)

 (.2469( رىمؿ )3/1211اًمتٚمخٞمص ) (2)

 (.3317( رىمؿ )6/94) (3)

(4) (7/369.) 

 (.411( رىمؿ )25/168) (5)

 .(32/ 3جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد ) (6)

 (.4234( رىمؿ )631اًمت٘مري٥م )صـ (7)

 (.2947( رىمؿ )455اًمت٘مري٥م )صـ (8)

 .(.3/411اعمٖمٜمل ) (9)
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اًمٙمت٤مب سمٕمد اًمتٙمٌػمة إومم وىمرأ سم٠ممّ ، أرسمٕم٤م اعمٞم٧ّمقمغم 
(1)

. 

وُمـ ـمري٘مف أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك
(2)

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى 
(3)

واعمٕمروم٦م 
(4)

. 

((إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ))وىم٤مل اًمٜمقوي
(5)

. 

((واسمـ قم٘مٞمؾ، إسمراهٞمؿ إؾمٚمٛمل: ذم ؾمٜمده رضمالن ُمتٙمٚمؿ ومٞمٝمم)): وىم٤مل اسمـ اًمؽميممين
(6)

. 

ورواه ، أيب ُيل ؿمٞمخ اًمِم٤مومٕمل سمـ رواه اًمِم٤مومٕمل واًمٌٞمٝم٘مل هٙمذا وًمٞمس ومٞمف إٓ إسمراهٞمؿ)): سمـ اعمٚم٘مـوىم٤مل ا

((احل٤ميمؿ ذم ُمًتدريمف ُمًتِمٝمدا سمف
(7)

. 

 .إؾمٚمٛمل اعمدين ُيٞمك أيب اسمـ: هق حمٛمد سمـ وإسمراهٞمؿ

ـ اسمراهٞمؿأ سـم ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من ؾم٠مًم٧م ُم٤مًمؽ سـم ُيٞمك: ىم٤مل ٓ صم٘م٦م ذم ديٜمف، ٓ: ىم٤مل؟ أيب ُيٞمك أيم٤من صم٘م٦م سـم ٟمس قم .و
(8). 

((يم٤من ىمدري٤م ضمٝمٛمٞم٤م يمؾ سمالء ومٞمف)): وىم٤مل اإلُم٤مم أمحد
(9)

. 

((يم٤من يمذاسم٤م ويم٤من راومْمٞم٤م)): وىم٤مل اسمـ ُمٕملم
(10)

. 

ٟمم إو، ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م طمدي٨م ُمٜمٙمر، ُمٜمٝم٤موومتِم٧م اًمٙمؾ ، ٤مرهُت شمٌحّ و ،ٟم٤م ذم أطم٤مديثفأوىمد ٟمٔمرت )): وىم٤مل اسمـ قمدي

ف أشمك ُمـ ىمٌؾ ؿمٞمخف ويم٠مٟمّ ، أو ُمـ ىمٌؾ ُمـ يروي إسمراهٞمؿ قمٜمف، يروي اعمٜمٙمر إذا يم٤من اًمٕمٝمدة ُمـ ىمٌؾ اًمراوي قمٜمف

((وىمد وصم٘مف اًمِم٤مومٕمل واسمـ إصٌٝم٤مين وهمػممه٤م، وهق ذم مجٚم٦م ُمـ يٙمت٥م طمديثف، ُمـ ىمٌٚمف ٓ
(11)

 

                                 
 (.578( رىمؿ )1/219) (1)

(2) (1/357.) 

(3) (4/39.) 

(4) (5/299.) 

 (.3485( رىمؿ )2/975اخلالص٦م ) (5)

 (.4/39اجلقهر اًمٜم٘مل اعمٓمٌقع ُمع اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ) (6)

 (.1/264ظمالص٦م اًمٌدر اعمٜمػم ) (7)

 (.19ُم٘مدُم٦م اجلرح واًمتٕمديؾ )صـ (8)

 (.3533( رىمؿ )2/535)اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل ) (9)

 (.721( رىمؿ )3/165ريخ اًمدوري )شم٤م (11)

 (.1/224اًمٙم٤مُمؾ ) (11)
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((ويٙمذب ُمع ذًمؽ ذم احلدي٨م، مم يمالم ضمٝمؿويذه٥م إ، يم٤من يرى اًم٘مدر)): وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن
(1)

. 

((ُمؽموك)): وىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمت٘مري٥م
(2)

. 

مل خيرج اًمِم٤مومٕمل قمـ إسمراهٞمؿ طمديث٤م )): وم٘م٤مل، ًمرواي٦م اًمِم٤مومٕمل قمٜمف اًم٤ًمضملوىمد اقمتذر ، وىمد روى قمٜمف اًمِم٤مومٕمل

((إٟمم ضمٕمٚمف ؿم٤مهدا، ذم ومرض
(3)

أٟمف يم٤من ، واًمٔم٤مهر ُمـ طم٤مل اًمِم٤مومٕمل، وذم هذا ٟمٔمر)): تٚمخٞمصومتٕم٘مٌف احل٤مومظ ذم اًم، 

ٚمف اًمِم٤مومٕمل ٓ يقضمد إٓ ُمـ رواي٦م إسمراهٞمؿ، ُيت٩م سمف ُمٓمٚم٘م٤م وم٢من اًمِم٤مومٕمل مل : وذم اجلٛمٚم٦م. . . . ويمؿ ُمـ أصؾ أص 

((واهلل أقمٚمؿ، ومٚمذًمؽ اقمتٛمده، اجلرح ومٞمف هيث٧ٌم قمٜمد
(4)

. 

صدوق ذم )) ٜم٧م قمكمسم زيٜم٥م أُمف اعمدين حمٛمد أسمق ٤مؿمٛملاهل ـم٤مًم٥م أيب اسمـ: هق قم٘مٞمؾ سمـ سمـ حمٛمد اهلل قمٌدو

((طمديثف ًملم وي٘م٤مل شمٖمػم سم٠مظمرة
(5)

. 

: ىم٤مل قمقف سمـ اهلل قمٌد سمـ ـمٚمح٦مقمـ  ويٖمٜمل قمٜمف ُم٤م رواه اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، وم٤محلدي٨م وٕمٞمػ

وىمد ؾمٌؼ ًمٞمٕمٚمٛمقا أهن٤م ؾمٜم٦م: ىم٤مل، قمغم ضمٜم٤مزة وم٘مرأ سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب  صٚمٞم٧م ظمٚمػ اسمـ قم٤ٌمس
(6)

. 

( ٓ صالَة ظمن مل يؼرأ زملمِّ ايمؼرآنومويمه فمؾقه ايمسالم ): ظمصـفومول ا  -111
(7)

. 

أظمرضمف اًمٌخ٤مري
(8)

وُمًٚمؿ، 
(9)

ىم٤مل   اهلل رؾمقلاًمّم٤مُم٧م أن  سمـ قمـ قم٤ٌمدة، اًمرسمٞمع سمـ حمٛمقد ُمـ ـمريؼ 

 . .واًمٚمٗمظ عمًٚمؿ سم٠مم اًم٘مرآنٓ صالة عمـ مل ي٘مرأ 

 .سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب: وًمٚمٌخ٤مري

 .مل ي٘مؽمئ: وذم رواي٦م عمًٚمؿ

                                 
 (.16( رىمؿ )1/112اعمجروطملم ) (1)

 (.245( رىمؿ )115)صـ (2)

 (.1/139هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ) (3)

 (.29( رىمؿ )1/42اًمتٚمخٞمص احلٌػم ) (4)

 (.3592( رىمؿ )542اًمت٘مري٥م )صـ (5)

 .-114 -113 -اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ (6)

 (.38/411اعمٖمٜمل ) (7)

يمت٤مب أذان، سم٤مب وضمقب اًم٘مراءة ًمإلُم٤مم واعم٠مُمقم ذم اًمّمٚمقات يمٚمٝم٤م ذم احلي اًمًٗمر وُم٤م جيٝمر ومٞمٝم٤م وُم٤م خي٤موم٧م  (8)

 (.756( رىمؿ )1/151-152)

 (.394( رىمؿ )1/295يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب وضمقب ىمراءة اًمٗم٤محت٦م ذم يمؾ ريمٕم٦م، ) (9)
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(《أكه ومرأ فمعم صمـازة زمػاَتة ايمؽتاب》 روى ازمن اظمـذر فمـه ]ازمن مسعود[): ومويمــــه -112
(1)

. 

ٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػأظمرضمف اسمـ أيب ؿم
(2)

أن )): قمـ رضمؾ ُمـ مهدان، قمـ ىمت٤مدة، ُمـ ـمريؼ هِم٤مم اًمدؾمتقائل 

 .((حت٦م اًمٙمت٤مبسمٗم٤م ضمٜم٤مزة قمغم ىمرأ ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد

وُمـ ـمري٘مف أظمرضمف اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط
(3)

 .-يمم ذيمر اعمّمٜمػ-

 .وهق ُمٌٝمؿ مل يًؿ، جلٝم٤مًم٦م طم٤مل اًمراوي قمـ اسمـ ُمًٕمقد: وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ

وًمف إؾمٜم٤مد آظمر أظمرضمف اًمِم٤مومٕمل ذم إم
(4)

قمـ رضمؾ ُمـ ، احلًـقمـ ، قمـ ُمٜمّمقر، أظمؼمٟم٤م هِمٞمؿ: ىم٤مل 

 .((أن اسمـ ُمًٕمقد يم٤من ي٘مرأ سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب قمغم اجلٜم٤مئز)): هذيؾ

ٞمٝم  ذم اعمٕمروم٦م ٘ملوهق قمٜمد اًم
(5)

صؿ  ٤مس ٕا ـ ـمريؼ أيب اًمٕم ـ اًمرسمٞمع، ُم  .سمف، هِمٞمؿ ومٞمم سمٚمٖمف قمـىم٤مل اًمِم٤مومٕمل : ىم٤مل، قم

 .وهق ُمٌٝمؿ، جلٝم٤مًم٦م طم٤مل اًمراوي قمـ اسمـ ُمًٕمقد -أيْم٤م–وم٢مؾمٜم٤مد إصمر وٕمٞمػ 

(《ه صمفر زمػاَتة ايمؽتابأكّ 》:روي فمن ازمن فمباس): ومويمـــــه -113
(6)

. 

أظمرضمف اًمِم٤مومٕمل
(7)

ؾمٛمٕم٧م اسمـ قم٤ٌمس )): أيب ؾمٕمٞمد ىم٤مل سمـ قمـ ؾمٕمٞمد، قمجالن سمـ ٛمدقمـ حم، اسمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ، 

 .((إٟمم ومٕمٚم٧م ًمتٕمٚمٛمقا أهن٤م ؾمٜم٦م: جيٝمر سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب قمغم اجلٜم٤مزة وي٘مقل

وُمـ ـمري٘مف أظمرضمف أسمق سمٙمر اًمِم٤مومٕمل ذم اًمزي٤مدات
(8)

. 

 .وهذا إؾمٜم٤مد طمًـ

قمغم ضمٜم٤مزة  ٤مس صٚمٞم٧م ظمٚمػ اسمـ قمٌ)): سمٚمٗمظقمقف  سمـ اهلل قمٌد سمـ قمـ ـمٚمح٦مواحلدي٨م قمٜمد اًمٌخ٤مري 

((وم٘مرأ سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب وم٘م٤مل ًمٞمٕمٚمٛمقا أهن٤م ؾمٜم٦م
(9)

. 

 .((اجلٝمر)) :وًمٞمس ومٞمف ًمٗمظ

                                 
 (.38/411اعمٖمٜمل ) (1)

 (.11512( رىمؿ )7/256) (2)

(3) (5/438) 

 (.3567( رىمؿ )8/511) (4)

 (.2153( رىمؿ )3/169) (5)

 (.38/412اعمٖمٜمل ) (6)

 (.581( رىمؿ )1/211ُمًٜمد اًمِم٤مومٕمل ) (7)

 (.118( رىمؿ )351)صـ (8)

 (.1271( رىمؿ )2/89يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ي٘مرأ وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب قمغم اجلٜم٤مزة ) (9)



                                                                                         666 

 فمعم شمم ومرأ وصمفر وصعّم  ، فمعم صمـازة زمؿؽة همؽػمه صعّم أكّ وروي فمن ازمن فمباس ): ومويمه  -114

َف َووَماَل ، َدفَما يمَِصاضِمبَِفا هَمَلضْمَسنَ  شممّ   ايمـبي ـَاَزةِ َهَؽَذا َيـْبَِغي َأْن سَمؽُ : شُممَّ اْكٌَمَ اَلُة فَمعَم اجْلِ (وَن ايمصَّ
(1)

. 

أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك
(2)

اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى وقمٜمف- 
(3)

، يٕم٘مقب اًمزُمٕمل سمـ ُمقؾمكُمـ ـمريؼ  – 

صمؿ ىمرأ سم٠مم ، قم٤ٌمس صغم سمٜم٤م قمغم ضمٜم٤مزة سم٤مٕسمقاء ويمؼم سمـ اهلل قمٌدطميت : ؾمٕمد ىم٤مل سمـ طمدصمٜمل ذطمٌٞمؾ

سمـ أُمتؽ يِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اسمـ قمٌدك واصمؿ ىم٤مل اًمٚمٝمؿ قمٌدك و،  صمؿ صغم قمغم اًمٜمٌل، اًم٘مرآن راومٕم٤م صقشمف هب٤م

وأصٌح٧م همٜمٞم٤م قمـ ، أصٌح وم٘مػما إمم رمحتؽ، ويِمٝمد أن حمٛمدا قمٌدك ورؾمقًمؽ، أٟم٧م وطمدك ٓ ذيؽ ًمؽ

وٓ شمْمٚمٜم٤م ، اًمٚمٝمؿ ٓ حترُمٜم٤م أضمره، وإن يم٤من خمٓمئ٤م وم٤مهمٗمر ًمف، إن يم٤من زايمٞم٤م ومزيمف، خيغم ُمـ اًمدٟمٞم٤م وأهٚمٝم٤م، قمذاسمف

 .أهي٤م اًمٜم٤مس إين مل أىمرأ قمٚمٜم٤م إٓ ًمتٕمٚمٛمقا أهن٤م اًمًٜم٦م: وم٘م٤مل، صمؿ اٟمٍمف، صمؿ يمؼم صمالث شمٙمٌػمات، سمٕمده

م أظمرضم٧م هذا وإٟمّ ، هؾ اعمديٜم٦مأوهق ُمـ شم٤مسمٕمل ، ؾمٕمد سمـ  ُيت٩م اًمِمٞمخ٤من سمنمطمٌٞمؾمل)): وىم٤مل احل٤ميمؿ

 .((٤م خمتٍمة جمٛمٚم٦م وهذا طمدي٨م ُمٗمناحلدي٨م ؿم٤مهدا ًمألطم٤مدي٨م اًمتل ىمدُمٜم٤م وم٢مهن  

((صدوق اظمتٚمط سم٠مظمرة)) إٟمّم٤مر ُمقمم اعمدين ؾمٕمد أسمق: هق: ؾمٕمد سمـ ٌٞمؾذطم
(4)

. 

صدوق )) اعمدين حمٛمد أسمق، ُمٕملاًمّز  اعمٓمٚمٌل زُمٕم٦م سمـ وه٥م سمـ اهلل قمٌد اسمـ: وهق، يٕم٘مقب سمـ ُمقؾمك: وومٞمف

((دء احلٗمظ
(5)

. 

((ؾمٜمده وٕمٞمػ)): وىم٤مل اًمًخ٤موي
(6)

. 

يمم ذم اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م–ُمٜمٞمع  سمـ وًمف ـمريؼ آظمر أظمرضمف أمحد
(7)

قمـ اعمٓمٚم٥م ، زيد سمـ يمثػمُمـ ـمريؼ  – 

،  صمؿ صغم قمغم اًمٜمٌل، صمؿ اومتتح أم اًم٘مرآن راومٕم٤م هب٤م صقشمف، يّمكم قمغم ضمٜم٤مزة ومٙمؼم ىم٤مم اسمـ قم٤ٌمس )): ىم٤مل

ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس إين  :وم٘م٤مل، صمؿ أىمٌؾ قمغم اًمٜم٤مس، صمؿ يمؼم ودقمك ًمٚمٛم١مُمٜملم واعم١مُمٜم٤مت، ويمؼم وم٠مظمٚمص ًمٚمٛمٞم٧م اًمدقم٤مء

 .((٤م ؾمٜم٦مواهلل ُم٤م رومٕم٧م صقيت سم٤مًم٘مراءة إٓ ًمتٕمٚمٛمقا أهن  

                                 
 (.3/412اعمٖمٜمل ) (1)

(2) (1/358.) 

(3) (4/42.) 

 (.2764(، رىمؿ )433شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص:  (4)

 (.7126(، رىمؿ )987شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص:  (5)

 (.392اًم٘مقل اًمٌديع ذم اًمّمالة قمغم احلٌٞم٥م اًمِمٗمٞمع )صـ (6)

 (.858( رىمؿ )5/297) (7)
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: ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ، طمٜمٓم٥م ُمـ اسمـ قم٤ٌمس يمالم سمـ اهلل ٌدقم سمـ ٕن ذم ؾممع اعمٓمٚم٥م: وهذا إؾمٜم٤مد ومٞمف اٟم٘مٓم٤مع 

 ((ٓ ٟمدري ؾمٛمع ُمٜمٝمم أم ٓ ٓ يذيمر اخلؼم قمٛمروروى قمـ اسمـ قم٤ٌمس واسمـ ))

((ٟمرى أٟمف مل يًٛمع ُمٜمف)): وىم٤مل ُمرة
(1)

. 

 .وأصؾ احلدي٨م صم٤مسم٧م ذم اًمّمحٞمح خمتٍما. أن ذم يمال اإلؾمٜم٤مديـ وٕمػ: واخلالص٦م

  ه أطمػمه رصمل من أصحاب ايمـبيؽمفل أكّ  زمن أب أمامة وروى ايمشاهمعي دم مسـده فمن): ومويمه  -115

شمم ، يؼرأ دم كػسه، شمم يؼرأ زمػاَتة ايمؽتاب زمعد ايمتؽبغمة إولم، أن يؽػم اإلمام، أّن ايمسـة دم ايمصالة فمعم اجلـازة

(  يصقم فمعم ايمـبي
(2)

. 

ؾمٝمؾ أٟمف أظمؼمه رضمؾ ُمـ  سمـ أسمق أُم٤مُم٦م: أظمؼمين، قمـ اًمزهري، قمـ ُمٕمٛمر، َُم٤مِزنٍ  سمـ قمـ ُُمَٓمّرفأظمرضمف 

ٜم ٦َم ذم اًمّمالة أنّ  》  أصح٤مب اًمٜمٌَل   ً ومذيمره 《. . .اًم
(3)

. 

ف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمىـمري٘مف أظمرضموُمـ 
(4)

واًمّمٖمرى 
(5)

. 

وًمف إؾمٜم٤مد آظمر أظمرضمف اًمِم٤مومٕمل ذم اعمًٜمد
(6)

طمدصمٜمل : ىم٤مل، قمـ اًمزهري، قمـ ُمٕمٛمر، ُم٤مزن سمـ ُمٓمرفقمـ  

 .أٟمف ىم٤مل ُمثؾ ىمقل أيب أُم٤مُم٦م: ىمٞمس سمـ قمـ اًمْمح٤مك، حمٛمد اًمٗمٝمري

ُمٕملمسمـ  ىم٤مل ُيٞمك، اًمٙمٜم٤مين ىم٤ميض اًمٞمٛمـ: وهق، سمـ ُم٤مزن ُمٓمرف: وذم يمال اإلؾمٜم٤مديـ
(7)

وىم٤مل ، ((يمذاب)): 

((ًمٞمس سمث٘م٦م)): اًمٜم٤ًمئل
(8)

. 

يم٤من ممـ ُيدث سمم مل يًٛمع ويروي ُم٤م مل يٙمت٥م قمٛمـ مل يره ٓ دمقز اًمرواي٦م قمٜمف إٓ قمٜمد )): وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن

((اخلقاص ًمالقمت٤ٌمر وم٘مط
(9)

. 

                                 
 (.381( رىمؿ )73اعمراؾمٞمؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )صـ (1)

 .(3/412) اعمٖمٜمل (2)

 (.581( رىمؿ: )1/211ُمًٜمد اًمِم٤مومٕمل ) (3)

(4) (4/39.) 

 (.1181( رىمؿ )2/21) (5)

(6( )2/91.) 

 (.2541( )2/263( اٟمٔمر: اًمت٤مريخ إوؾمط )7)

 (.565( )96( اًمْمٕمٗم٤مء )صـ8)

 (.1171ت ) (29/ 3( اعمجروطملم )9)
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((وٕمٗمقه)): وىم٤مل اًمذهٌل
(1)

. 

قمـ ضمده وهق ، أيب ُمٜمٞمع سمـ وهٙمذا رواه احلج٤مج: وم٘م٤مل، ظمرىأ وىمقاه اًمٌٞمٝم٘مل سمرواي٦م، وم٤مإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ

وم٘مقي٧م سمذًمؽ .  قمـ رضمؾ ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل، قمـ أيب أُم٤مُم٦م، قمـ اًمزهري، أيب زي٤مد اًمرص٤مذم سمـ قمٌٞمد اهلل

((رواي٦م ُمٓمرف ذم ذيمر اًمٗم٤محت٦م
(2)

. 

اًمرزاق قمٌد وًمف إؾمٜم٤مد آظمر أظمرضمف
(3)

اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط وُمـ ـمري٘مف -
(4)

٤مرود ذم اعمٜمت٘مك، واسمـ اجل
(5)

- 

واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم
(6)

واًم٘م٤ميض إؾممقمٞمؾ إزدي: إقمغم سمـ قمٌد إقمغم قمٌدقمـ ، 
(7)

 :إقمغم قمٌدُمـ ـمريؼ  

طمٜمٞمػ  سمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٛمٕم٧م أسم٤م أُم٤مُم٦م: قمـ اًمزهري ىم٤مل، قمـ ُمٕمٛمر)قمٌد اًمرزاق، وقمٌد إقمغم( يمالمه٤م  

ـَ  صمؿ   صمؿ يّمكم قمغم اًمٜمٌل، صمؿ ي٘مرأ سم٠مم اًم٘مرآن، يٙمؼماًمًٜم٦م ذم اًمّمالة قمغم اجلٜم٤مئز أن : اعمًٞم٥م ىم٤مل ُيدث اسم

وطمدصمٜمل : ىم٤مل اسمـ ضمري٩م، ف قمـ يٛمٞمٜمفصمؿ يًٚمؿ ذم ٟمٗمً، وٓ ي٘مرأ إٓ ذم اًمتٙمٌػمة إومم، خيٚمص اًمدقم٤مء ًمٚمٛمٞم٧م

 .ذم اًمتٙمٌػمة إومم اعمٞم٧ّماًم٘مراءة ذم اًمّمالة قمغم : اسمـ ؿمٝم٤مب ىم٤مل

((إؾمٜم٤مده صحٞمح))وىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمٗمتح 
(8)

اإلؾمٜم٤مد خمرج هلؿ ذم  ورضم٤مل هذا)): وىم٤مل ذم اًمتٚمخٞمص. 

((اًمّمحٞمحلم
(9)

. 

 أن احلدي٨م صحٞمح يمم ذيمر اسمـ طمجر. واحلاصل:

                                 
 (.6279( رىمؿ )2/662( اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء )1)

يٜم٤م قمـ احلج٤مج))(: 5/311(، هٙمذا رواه ُمٕمٚم٘م٤م، وىم٤مل ذم اعمٕمروم٦م )4/64اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ) (2) أيب  سمـ ىم٤مل أمحد: وُروِّ

 ُمٜمٞمع قمـ ضمده سمف. ِ 

 (.6428( رىمؿ )3/489( اعمّمٜمػ )3)

 (.3193( رىمؿ )9/362( )4)

 (.541( رىمؿ )141)صـ (5)

 (.94ٜمٌل )صـ(، واًم٘م٤ميض أسمق إؾمح٤مق إزدي ذم يمت٤مسمف ومْمؾ اًمّمالة قمغم اًم11379( اعمّمٜمػ رىمؿ )6)

 (.94( ومْمؾ اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل )صـ7)

 .(213/ 3ومتح اًم٤ٌمري ) (8)

 .(1219/ 3اًمتٚمخٞمص احلٌػم ) (9)
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دِ   ايمصالة فمعم ايمـبي صَػةُ و): ومويمه -116 : ظما ؽمليموه  ايمـبي ٕنّ : ىمصػة ايمصالة فمؾقه دم ايمتشف 

(فَمؾََّؿُفْم َذيمَِك ؟ ىمقف كصقم فمؾقك
(1)

. 

وأيب ، أيب محٞمد اًم٤ًمقمدي: ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمٜمٝمؿىمد ضم٤مء قمـ قمدد ، أصحازمه صػة ايمصالة فمؾقه  سمعؾقؿه

 .وأيب ُمًٕمقد إٟمّم٤مري ، قمجرة سمـ ويمٕم٥م، ؾمٕمٞمد اخلدري

وم٠مظمرضمف اًمٌخ٤مري  ضمديث أب محقد ايمسافمديأُم٤م 
(2)

وُمًٚمؿ 
(3)

ؾمٚمٞمؿ اًمزرىمل  سمـ قمٛمروُمـ ـمريؼ  

 ىمقًمقا   اهلل رؾمقل وم٘م٤مل، قمٚمٞمؽ ٟمّمكم يمٞمػ! اهلل أهنؿ ىم٤مًمقا ي٤م رؾمقل  أظمؼمين أسمق محٞمد اًم٤ًمقمدي

يمم صٚمٞم٧م قمغم آل إسمراهٞمؿ وسم٤مرك قمغم حمٛمد وأزواضمف وذريتف يمم سم٤مريم٧م  وذريتف وأزواضمف حمٛمد قمغم صؾ اًمٚمٝمؿ

 .إٟمؽ محٞمد جمٞمد قمغم آل إسمراهٞمؿ

وم٠مظمرضمف اًمٌخ٤مري  ضمديث أب ؽمعقد اخلدريوأُم٤م 
(4)

قمـ أيب ، ظم٤ٌمب سمـ اهلل قمٌدُمـ ـمريؼ  

حمٛمد ىمقًمقا اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم : ىم٤مل ؟ قمٚمٞمؽ ٟمّمكم ومٙمٞمػ، اًمتًٚمٞمؿ هذا! اهلل ي٤م رؾمقل: ىمٚمٜم٤م: ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل

 .قمٌدك ورؾمقًمؽ يمم صٚمٞم٧م قمغم آل إسمراهٞمؿ وسم٤مرك قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمم سم٤مريم٧م قمغم إسمراهٞمؿ
وم٠مظمرضمف اًمٌخ٤مري فمجرة زمن ضمديث ىمعبوأُم٤م 

(5)
وُمًٚمؿ 

(6)
أيب ًمٞمغم ىم٤مل ًم٘مٞمٜمل  سمـ اًمرمحـ قمٌدُمـ ـمريؼ  

 ٟمًٚمؿ يمٞمػ قمٚمٛمٜم٤م ىمد اهلل ظمرج قمٚمٞمٜم٤م وم٘مٚمٜم٤م ي٤م رؾمقل  أٓ أهدي ًمؽ هدي٦م إن اًمٜمٌل: قمجرة وم٘م٤مل سمـ يمٕم٥م

وم٘مقًمقا اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمم صٚمٞم٧م قمغم آل إسمراهٞمؿ : ىم٤مل؟  قمٚمٞمؽٟمّمكم ومٙمٞمػ، قمٚمٞمؽ

 .ٞمد اًمٚمٝمؿ سم٤مرك قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمم سم٤مريم٧م قمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ محٞمد جمٞمدإٟمؽ محٞمد جم

وم٠مظمرضمف ُمًٚمؿ ضمديث أب مسعود إكصاريوأُم٤م 
(7)

زيد إٟمّم٤مري أظمؼمه  سمـ قمٌداهلل سمـ حمٛمدُمـ ـمريؼ  

                                 
 (.3/1412اعمٖمٜمل ) (1)

 (.3369( رىمؿ )4/146يمت٤مب إٟمٌٞم٤مء، سم٤مب.... ) (2)

 (.417( رىمؿ )1/316سمٕمد اًمتِمٝمد )  ( يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل3)

 (.4798( رىمؿ )6/121سم٤مب ىمقًمف: )إن شمٌدوا ؿمٞمئ٤م أو ختٗمقه( )( يمت٤مب اًمتٗمًػم، 4)

 (.6357( رىمؿ )8/77، ) يمت٤مب اًمدقمقات، سم٤مب اًمّمالة قمغم اًمٜمٌّل  (5)

 (.935( رىمؿ )2/16يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب اًمّمالة قمغم اًمٜمٌّل سمٕمد اًمتِمٝمد ) (6)

 (415( رىمؿ )1/315سمٕمد اًمتِمٝمد )  يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل( 7)
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: ؾمٕمد سمـ سمِمػم ًمف وم٘م٤مل، قم٤ٌمدة سمـ ؾمٕمد جمٚمس ذم وٟمحـ  اهلل أشم٤مٟم٤م رؾمقل: ىم٤مل، قمـ أيب ُمًٕمقد إٟمّم٤مري

طمتك متٜمٞمٜم٤م أٟمف مل   اهلل رؾمقلىم٤مل ومًٙم٧م ؟ ومٙمٞمػ ٟمّمكم قمٚمٞمؽ، اهلل رؾمقل ي٤م قمٚمٞمؽ ٟمّمكم أن شمٕم٤ممم اهلل أُمرٟم٤م

ىمقًمقا اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمم صٚمٞم٧م قمغم آل إسمراهٞمؿ وسم٤مرك :  اهلل رؾمقلصمؿ ىم٤مل  ي٠ًمًمف

 .قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمم سم٤مريم٧م قمغم آل إسمراهٞمؿ ذم اًمٕم٤معملم إٟمؽ محٞمد جمٞمد

 :ذم اجلٜم٤مزة ظم٤مص٦م  صٞمٖم٦م اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل  وىمد روي قمـ اسمـ ُمًٕمقد

ضمالء إومٝم٤مم ذم ومْمؾ اًمّمالة واًمًالم قمغم ظمػم إٟم٤مم يمم ذم –أظمرضمف أسمق ذر اهلروي 
(1)

ُمـ ـمريؼ  – 

: ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل ي٘مقل، قمـ رضمؾ، راومع سمـ قمـ إؾممقمٞمؾ، قمٞم٤مض سمـ طمدصمٜم٤م أٟمس، طمنمم سمـ قمكم

وإذا يم٤مٟم٧م اًمتٙمٌػمة  》: وومٞمف، احلدي٨م سمٓمقًمف《. . . . . إذا أيت سمجٜم٤مزة اؾمت٘مٌؾ اًمٜم٤مس يم٤من اسمـ ُمًٕمقد 》

يمم ، اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد وسم٤مرك قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد)): صمؿ ي٘مقل: ىم٤مل ُمثؾ ذًمؽ، أظمرة

اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ، اـمٜم٤ماًمٚمٝمؿ صؾ قمغم أؾمالومٜم٤م وأومر، صٚمٞم٧م وسم٤مريم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ محٞمد جمٞمد

 .《 صمؿ يٜمٍمف، إطمٞم٤مء ُمٜمٝمؿ وإُمقات، واعم١مُمٜملم واعم١مُمٜم٤مت، ًمٚمٛمًٚمٛملم واعمًٚممت

وأظمرضمف ؾمحٜمقن ذم اعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى 
(2)

 .قمٞم٤مض سمف سمـ قمـ أٟمس 

 راومع أسم٤م يٙمٜمك اًمٌٍمة ٟمزيؾ اعمدين إٟمّم٤مري قمقيٛمر اسمـ: هق: راومع سمـ إؾممقمٞمؾ: وذم إؾمٜم٤مد اهلروي

((وٕمٞمػ احلٗمظ))
(3)

. 

 .وؿمٞمخف ُمٌٝمؿ مل يًؿ

ومال ، ؾمٜمده وٕمٞمػ ضمدا، سمراهٞمٛمٞم٦مىمري٦ٌم ُمـ اًمّمالة اإل روي قمـ اسمـ ُمًٕمقد صٞمٖم٦م)): وىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين

((يِمتٖمؾ هب٤م
(4)

. 

، وصغغمكا وىمبغمكا، وؾماهدكا ونمائبـا، ر حلقـا ومقتـاايمؾفم انمػ)): وإن أضمب أن يؼول): ومويمه -117

ـا ومثواكا، وذىمركا وأكثاكا ـا هملضمقه فمعم اإلؽمالم، إكك فمعم ىمل يشء ومدير، إكك سمعؾم مـؼؾب ومن ، ايمؾفم من أضمققته م

                                 
 (.376( رىمؿ احلدي٨م: )434)صـ (1)

(2) (1/252.) 

 (.442( رىمؿ )139شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص:  (3)

 (.81( رىمؿ )156يمت٤مب اجلٜم٤مئز، )صـ  (4)
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ـا همتوهمه فمعم اإليّمن ايمؾفم إن  ،وٓ كعؾم ٓإ طمغما، كزل زمك وأكت طمغم مـزول زمه، ايمؾفم إكه فمبدك وازمن أمتك، سموهمقته م

ـا همجازه زمنضمساكه ـه، ىمان حمس ـا أصمره، وإن ىمان مسقئا همتجاوز فم ٓ َترم ـا زمعده، ايمؾفم  ٓ سمػت (((و
(1)

. 

، وأيب ىمت٤مدة، وأيب إسمراهٞمؿ إؿمٝمكم قمـ أسمٞمف، ، قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌدو، ورد ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس

 .واحل٤مرث سمـ ٟمقومؾ، وأيب هريرة ، وقم٤مئِم٦م

اعمٕمجؿ اًمٙمٌػمرضمف اًمٓمؼماين ذم وم٠مظم  أما ضمديث ازمن فمباس -1
(2)

وإوؾمط 
(3)

ُمـ ـمريؼ  

يم٤من إذا صغم قمغم   قم٤ٌمس أن اًمٜمٌلقمـ اسمـ ، أيب صم٤مسم٧م سمـ قمـ طمٌٞم٥م، اعمًٞم٥م سمـ قمـ اًمٕمالء، ُمًٚمؿ سمـ قمٓم٤مء

، ُمـ أطمٞمٞمتف ُمٜم٤م وم٠مطمٞمف قمغم اإلؾمالم، وإلٟم٤مصمٜم٤م وًمذيمقرٟم٤م، وؿم٤مهدٟم٤م وهم٤مئٌٜم٤م، اًمٚمٝمؿ اهمٗمر حلٞمٜم٤م وُمٞمتٜم٤م: ىم٤مل اعمٞم٧ّم

 .اًمٚمٝمؿ قمٗمقك قمٗمقك. وُمـ شمقومٞمتف ُمٜم٤م ومتقومف قمغم اإليمن

 .((قمٓم٤مء: شمٗمرد سمف، مل يرو هذا احلدي٨م قمـ طمٌٞم٥م إٓ اًمٕمالء)): وىم٤مل اًمٓمؼماين ذم إوؾمط

((وإؾمٜم٤مده طمًـ، رواه اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم وإوؾمط)): وىم٤مل اهلٞمثٛمل
(4)

. 

صدوق هيؿ يمثػما )): ىم٤مل احل٤مومظأسمق قمثمن اخلراؾم٤مين : وهق، ُمًٚمؿ سمـ ومٞمف قمٓم٤مء ٕنّ : وذم ىمقل اهلٞمثٛمل ٟمٔمر

((ويرؾمؾ ويدًمس
(5)

. 

 .وىمد قمٜمٕمـ ذم اإلؾمٜم٤مد

.ذم اعمرشم٦ٌم اًمث٤مًمث٦م ُمـ اعمدًمًلم ذيمره احل٤مومظ، وهق ُمدًمس، أيب صم٤مسم٧م سمـ ويمذًمؽ قمٜمٕمٜم٦م طمٌٞم٥م
(6)

 

وم٠مظمرضمف اًمٌزار ذم ُمًٜمده  فموف زمن ايمرمحن فمبدأما ضمديث  -2
(7)

قمـ ، ُمـ ـمريؼ اسمـ أيب ًمٞمغم 

أٟمف يم٤من ي٘مقل ذم اًمّمالة قمغم   قمـ أسمٞمف قمـ اًمٜمٌل، اًمرمحـ قمٌد سمـ قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، أيب ٟمجٞمح أو اسمـ أيب ٟمجٞمح

                                 
 (.3/413اعمٖمٜمل ) (1)

 (.12681( رىمؿ )12/133) (2)

 (.1136( رىمؿ )2/21) (3)

 (3/141جمٛمع اًمزوائد ) (4)

 (392شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص:  (5)

 (.69رىمؿ ) 84ديس صـ شم٘مري٥م أهؾ اًمت٘م (6)

 (.1545( رىمؿ )3/254اًمٌحر اًمزظم٤مر ) (7)
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ُمـ أطمٞمٞمتف ُمٜم٤م وم٠مطمٞمف قمغم ، ٤موصٖمػمٟم٤م ويمٌػمٟم، وذيمرٟم٤م وأٟمث٤مٟم٤م، وؿم٤مهدٟم٤م وهم٤مئٌٜم٤م، وُمٞمتٜم٤م، اًمٚمٝمؿ اهمٗمر حلٞمٜم٤م: اعمّٞم٧م

 .وُمـ شمقومٞمتف ُمـ ومتقومف قمغم اإليمن، اإلؾمالم

 .اىـ. ((اًمرمحـ إٓ ُمـ هذا اًمقضمف قمٌدقمـ ، وهذا احلدي٨م ٓ ٟمٕمٚمٛمف يرروى قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م)): وىم٤مل اًمٌزار

شمٗمرد سمف اسمـ أيب ًمٞمغم قمـ أيب ٟمجٞمح أو ، همري٥م ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٚمٛم٦م قمـ أسمٞمف)): وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل ذم إـمراف

((اسمـ أيب ٟمجٞمح قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م
(1)

. 

((وومٞمف يمالم. أيب ًمٞمغم سمـ ومٞمف حمٛمد)): وىم٤مل اهلٞمثٛمل
(2)

 .اىـ. 

ٟمّم ًمٞمغم أيب سـم اًمرمحـ قمٌد سـم حمٛمدو ((صدوق دء احلٗمظ ضمدا)) اًمرمحـ قمٌد أسمق اًم٘م٤ميض اًمٙمقذم ٤مريا
(3)

. 

ىم٤مًمف اسمـ ُمٕملمؿمٞمئ٤م أسم٤م ؾمٚمٛم٦م مل يًٛمع ُمـ أسمٞمف  وهل أنّ ، وذم احلدي٨م قمٚم٦م أظمرى
(4)

. 

قمقف أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمدقم٤مء ـسم اًمرمحـ قمٌدوًمف إؾمٜم٤مد آظمر قمـ 
(5)

اًمّم٤ٌمح  سمـ قمٛمر سمـ طمٗمصقمـ  

، أيب ًمٞمغم سمـ اًمرمحـ قمٌدقمـ ، قمـ صم٤مسم٧م أيب محزة، قمٞم٤مش سمـ صمٜم٤م أسمق سمٙمر، ؾمٕمٞمد إصٌٝم٤مين سمـ صمٜم٤م حمٛمد، اًمرىمل

 .ومذيمره:. . . قمغم ضمٜم٤مزة وم٘م٤مل اهلل رؾمقُل  ىم٤مل صغم    قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌدقمـ 

طمدث سمٖمػم طمدي٨م )): ؿمٞمخ اًمٓمؼماين وىم٤مل أسمق أمحد احل٤ميمؿ اًمرىمل حاًمّم٤ٌم سمـ قمٛمر سمـ طمٗمص: وومٞمف

((يت٤مسمٕمف قمٚمٞمف مل
(6)

((يم٤من ُيٗمظ ويٜمٗمرد سمرومع طمدي٨م)): وىم٤مل اخلٚمٞمكم ذم اإلرؿم٤مد. 
(7)

: وىم٤مل اسمـ اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ 

((وٕمٞمػ))
(8)

. 

ـ أيب صٗمٞم٦م: وصم٤مسم٧م أسمق محزة هق واؾمؿ أسمٞمف ديٜم٤مر وىمٞمؾ ؾمٕمٞمد يمقذم وٕمٞمػ راوميض -سمْمؿ اعمثٚمث٦م-اًمثمزم  اسم
(9)

. 

                                 
 (.548( رىمؿ )1/358أـمراف اًمٖمرائ٥م وإومراد )( 1)

 (.3/33اعمجٛمع )( 2)

 (.6181( رىمؿ )871اٟمٔمر: شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص:  (3)

 (.947( رىمؿ )255( اعمراؾمٞمؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )ص: 4)

 (.1165( رىمؿ )353اًمدقم٤مء ًمٚمٓمؼماين )ص:  (5)

 (.1/566ُمٞمزان آقمتدال ) (6)

 (.2/474اإلرؿم٤مد ذم ُمٕمروم٦م قمٚممء احلدي٨م ًمٚمخٚمٞمكم ) (7)

 (.1427( رىمؿ احلدي٨م )2/371) (8)

 (.818( رىمؿ )185شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: ( 9)
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طم٤مشمؿ ىم٤مل أسمق ، وهق وٕمٞمػ قمٜمدهؿ، وأسمق محزة هق صم٤مسم٧م اًمذي أظمرضمتف ُمـ ـمري٘مف)): ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر

(1)اىـ ((وؾم٤مئر رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح. اٟمتٝمك. يٙمت٥م طمديثف وٓ ُيت٩م سمف: اًمرازي
. 

 .وم٤محلدي٨م سمٙمال اإلؾمٜم٤مديـ وٕمٞمػ

ىمري٤ٌمومًٞم٠ميت  قمـ أسمٞمف، أما ضمديث أب إزمراهقم إؾمفقمو -3
(2)

. 

وم٠مظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى  أما ضمديث أب ومتادةو -4
(3)

وذم قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م 
(4)

وأمحد ذم ، 

ًٜمداعم
(5)

واًمٓمح٤موي ذم ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر، 
(6)

واًمٓمؼماين ذم اًمدقم٤مء 
(7)

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى، 
(8)

 ُمـ ـمريؼ 

، صغم قمغم ُمٞم٧م  أٟمف ؿمٝمد اًمٜمٌل، قمـ أسمٞمف، أيب ىمت٤مدة سمـ اهلل قمٌدطمدصمٜم٤م ، أيب يمثػم سمـ أظمؼمٟم٤م ُيٞمك، مه٤مم

 .وذيمرٟم٤م وأٟمث٤مٟم٤م، وصٖمػمٟم٤م ويمٌػمٟم٤م، وؿم٤مهدٟم٤م وهم٤مئٌٜم٤م، اًمٚمٝمؿ اهمٗمر حلٞمٜم٤م وُمٞمتٜم٤م: ومًٛمٕمف ي٘مقل

((ورضم٤مًمف رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح، أظمرضمف أمحد)): وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع
(9)

 

ظمتالف ذم ؾمٜمده قمغم ُيٞمك، وهق يمم ىم٤مل  . يمثػم يمم ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف ذم طمدي٨م أيب هريرةأيب  سـم وًمٙمٜمف أقمؾ سم٤ٓم

وطمدي٨م أيب ؾمٚمٛم٦م قمـ أيب هريرة وقم٤مئِم٦م وأيب ىمت٤مدة ذم هذا : -يٕمٜمل اًمٌخ٤مري - ىم٤مل حمٛمد: وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل

 .((ُم٤مًمؽ سمـ وأصح رء ذم هذا اًم٤ٌمب طمدي٨م قمقف، اًم٤ٌمب همػم حمٗمقظ

وم٠مظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى:  فمائشةأما ضمديث و -5
(10)

ٞمقم واًمٚمٞمٚم٦مقمٛمؾ اًم 
(11)

٤موي حواًمٓم، 

                                 
 (4/398ٟمت٤مئ٩م إومٙم٤مر ٓسمـ طمجر ) (1)

 .-119 -: ( اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ2)

 (.11858)( رىمؿ 9/397)( 3)

 (.1186( رىمؿ )585)صـ( 4)

 (.22619( رىمؿ )37/316(، و )22554( رىمؿ )37/248(. و )17546( رىمؿ )29/88)( 5)

 (.966( رىمؿ )2/427)( 6)

 (.1171( رىمؿ )364)صـ ( 7)

(8 )(4/68.) 

(9 )(3/33.) 

 (.6973( رىمؿ: )4/67)( 11)

  (.1179( رىمؿ: )583)صـ (11)
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ذم ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر
(1)

واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك، 
(2)

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى، 
(3)

: ىم٤مل، قممر سمـ قمٙمرُم٦م ُمـ ـمريؼ 

يمٞمػ يم٤من صالة : ؾم٠مًم٧م قم٤مئِم٦م: ىم٤مل، اًمرمحـ قمٌد سمـ طمدصمٜمل أسمق ؾمٚمٛم٦م: ىم٤مل، أيب يمثػم سمـ طمدصمٜم٤م ُيٞمك

، وذيمرٟم٤م وأٟمث٤مٟم٤م، وًمّمٖمػمٟم٤م ويمٌػمٟم٤م، ؿ اهمٗمر حلٞمٜم٤م وُمٞمتٜم٤ماًمٚمٝم: يم٤من ي٘مقل: ىم٤مًم٧م؟ اعمٞم٧ّمقمغم   اهلل رؾمقل

 .وُمـ شمقومٞمتف ُمٜم٤م ومتقومف قمغم اإليمن، اًمٚمٝمؿ ُمـ أطمٞمٞمتف ُمٜم٤م وم٠مطمٞمف قمغم اإلؾمالم، وًمٖم٤مئٌٜم٤م وؿم٤مهدٟم٤م

ًٜمـوأظمرضمف اًمؽمُمذي ذم اًم
(4)

 .قممر سمف سمـ ُمٕمٚم٘م٤م قمـ قمٙمرُم٦م 

 .((قممر همػم حمٗمقظ وقمٙمرُم٦م رسمم هيؿ ذم طمدي٨م ُيٞمك سمـ وطمدي٨م قمٙمرُم٦م)): وىم٤مل اًمؽمُمذي

 .((قمغم ذط ُمًٚمؿ)): وىم٤مل احل٤ميمؿ

ومًٞم٠ميت ذم ُمقوٕمف قمٜمد ذيمر اعمّمٜمػ ًمف وأُم٤م طمدي٨م أيب هريرة
(5)

. 

ذم ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر ح٤موي٠مظمرضمف اًمٓموم اظمطؾب فمبد زمن احلارث زمن ايمـوهمل زمن ضمديث احلارثأُم٤م  -6
(6)

 

ذم اًمٙمٌػم واًمٓمؼماينّ 
(7)

وإوؾمط ،
(8)

قمـ ، ُمرصمد سمـ قمـ قمٚم٘مٛم٦م، أيب ؾمٚمٞمؿ سمـ طمدصمٜم٤م ًمٞم٨م، مه٤ممُمـ ـمريؼ  

وأصٚمح ، وأُمقاشمٜم٤ماًمٚمٝمؿ اهمٗمر ٕطمٞم٤مئٜم٤م : اعمٞم٧ّمقمٚمٛمٝمؿ اًمّمالة قمغم   أن اًمٜمٌل، قمـ أسمٞمف، احل٤مرث سمـ اهلل قمٌد

. وم٤مهمٗمر ًمٜم٤م وًمف، وأٟم٧م أقمٚمؿ سمف، ومالن ٓ ٟمٕمٚمؿ إٓ ظمػما سمـ اًمٚمٝمؿ إن هذا قمٌدك ومالن، وأًمػ سملم ىمٚمقسمٜم٤م، ذات سمٞمٜمٜم٤م

 .ومال شم٘مؾ إٓ ُم٤م شمٕمٚمؿ: ىم٤مل؟ وم٢من مل أقمٚمؿ ظمػما: ف وأٟم٤م أصٖمر اًم٘مقموم٘مٚم٧م ًم: ىم٤مل

وٓ يروى قمـ ، شمٗمرد سمف مه٤مم، أيب ؾمٚمٞمؿ سمـ ُمرصمد إٓ ًمٞم٨م سمـ مل يرو هذا احلدي٨م قمـ قمٚم٘مٛم٦م: وىم٤مل اًمٓمؼماين

 .((احل٤مرث إٓ هبذا اإلؾمٜم٤مد

                                 
 (.972( رىمؿ: )2/427)( 1)

(2 )(1/357.) 

(3 )(4/67.) 

 (.1124( رىمؿ )3/343يمت٤مب اجلٜم٤مئز سم٤مب ُم٤م ي٘مقل ذم اًمّمالة قمغم اعمٞم٧م )( 4)

 .-121 -اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ:  ( 5)

 - 975( رىمؿ: 2/433ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر ) (6)

 (.3265( رىمؿ )3/238اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين ) (7)

 5913( رىمؿ: 6/97عمٕمجؿ إوؾمط )( ا8)
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ىم٤مل احل٤مومظ ذم ٟمت٤مئ٩م إومٙم٤مر
(1)

 .((أيب ؾمٚمٞمؿ ومٗمٞمف وٕمػ سمـ ورضم٤مل هذا رضم٤مل اًمّمحٞمح ؾمقى ًمٞم٨م)): 

((صدوق اظمتٚمط ضمدا ومل يتٛمٞمز طمديثف ومؽمك)): أيب ؾمٚمٞمؿ سمـ وًمٞم٨م
(2)

. 

 .وم٤مإلؾمٜم٤مد ومٞمف وٕمػ

اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ قمٌدأظمرضمف ُمـ ىمقًمف  مووموهما  وروي فمن فمقم زمن أب ؿمايمب -7
(3)

 ،قمـ اًمثقري 

واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ
(4)

قمـ ، قمـ ُمٜمّمقر ()اًمثقري، وأسمق  إطمقص يمالمه٤م: قمـ أيب إطمقص 

 ،اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ٕطمٞم٤مئٜم٤م وأُمقاشمٜم٤م)): اعمّٞم٧ميم٤من قمكم ي٘مقل ذم اًمّمالة قمغم : ىم٤مل، أسمزى سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ اهلل قمٌد

اًمٚمٝمؿ ارمحف اًمٚمٝمؿ  ،اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ًمف ،واضمٕمؾ ىمٚمقسمٜم٤م قمغم ىمٚمقب ظمٞم٤مرٟم٤م ،ٚمح ذات سمٞمٜمٜم٤موأص ،وأًمػ سملم ىمٚمقسمٜم٤م

 .((ارضمٕمف إمم ظمػم مم٤م يم٤من ومٞمف اًمٚمٝمؿ قمٗمقك

((وهذا ُمقىمقف صحٞمح)): وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر
(5)

. 

ًمٖمػمه واهلل أقمٚمؿ وصححف  احلًـوهبذه اًمِمقاهد اعمرومققم٦م واعمقىمقوم٦م يٛمٙمـ أن يرشم٘مل احلدي٨م إمم درضم٦م  

(6)اىـ ((سمم ٓ ي٘مدح أقمّؾ )): وىم٤مل، اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ذم أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز
. 

مل أضمده قمٜمد أطمد ممـ أظمرج هذا  إكك فمعم ىمل يشء ومدير، إكك سمعؾم مـؼؾبـا ومثواكا: ىمقًمف: سمـبقه

 .واهلل أقمٚمؿ. احلدي٨م

(رواه أزمو داود ت هَملطَمؾِصوا يمه ايمّدفماءإذا َصؾَّقتُم فَمعَم اظمقِّ : ومال  ايمـبي أنَّ ): ومويمه -118
(7)

. 

، اًمرمحـ قمٌد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمـ حمٛمد، إؾمح٤مق سمـ قمـ حمٛمد، ؾمٚمٛم٦م احلراين سمـ ُمـ ـمريؼ حمٛمدأظمرضمف 

ومذيمره:. . . . ي٘مقل  اهلل رؾمقلؾمٛمٕم٧م : قمـ أيب هريرة ىم٤مل
(8)

. 

                                 
 (4/399ٟمت٤مئ٩م إومٙم٤مر ٓسمـ طمجر ) (1)

 (5685( رىمؿ )464شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص:  (2)

 (.6422( رىمؿ: )3/487اًمرزاق ) ُمّمٜمػ قمٌد (3)

 (.11477ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم رىمؿ ) (4)

 (4/398ٟمت٤مئ٩م إومٙم٤مر ٓسمـ طمجر ) (5)

 (.124)صـ( 6)

 (.4/11اعمٖمٜمل )( 7)

 (.3197( رىمؿ )696جلٜم٤مئز، سم٤مب اًمدقم٤مء ًمٚمٛمٞم٧م، )يمت٤مب ا( 8)
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اسمـ ُم٤مضمفوأظمرضمف 
(1)

واسمـ طم٤ٌمن، 
(2)

واًمٓمؼماين ذم اًمدقم٤مء، 
(3)

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى، 
(4)

يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ  

 .ؾمٚمٛم٦م احلراين سمف ٟمحقه سمـ حمٛمد

ىم٤مل اًمٜمقوي ذم اخلالص٦م
(5)

ومل يْمٕمٗمف ، إسمراهٞمؿ سمـ قمـ حمٛمد، إؾمح٤مق سمـ رواه أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد ومٞمف حمٛمد)): 

 اىـ ((ُمٜمف سمـ إؾمح٤مقاومٚمٕمٚمف صم٧ٌم قمٜمده ؾممع . أسمق داود

ومتٕم٘مٌف اسمـ اعمٚم٘مـ ذم اًمٌدر اعمٜمػم
(6)

وم٢مٟمف أظمرضمف ذم ، وصححف اسمـ طم٤ٌمن أيْم٤م، ىمد صم٧ٌم سمحٛمد اهلل: ىمٚم٧م)): 

ع هذا اخلؼم ُمـ مل يًٛم اسمـ إؾمح٤مقىمقل ُمـ زقمؿ أن ، ذيمر اخلؼم اعمدطمض: صمؿ ىم٤مل، صحٞمحف أوٓ سم٤مًمٕمٜمٕمٜم٦م

ويمذا ذيمره ، ومذيمره. . . إسمراهٞمؿ سمـ ىم٤مل طمدصمٜمل حمٛمد، إؾمح٤مق سمـ إمم حمٛمد، صمؿ ؾم٤مىمف سم٢مؾمٜم٤مده، إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد

 .اىـ ((أسمق أمحد احل٤ميمؿ

وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم اإلرواء، واهلل وأقمٚمؿ، وم٤محلدي٨م طمًـ، ومٌٝمذا ىمد زاًم٧م ؿمٌٝم٦م اًمتدًمٞمس
(7)

. 

أزمو إزمراهقم إؾمفقمروى ): ومويمه  -119
(8)

فمن أزمقه، 
(9)

، اجلـازة فمعم صعم إذا  اهلل ىمان رؽمول: ومال 

ومال ايمؼممذي هذا  وذىمركا وأكثاكا، غغمكا وىمبغمكاوص، وؾماهدكا ونمائبـا ، ومقتـا حلقـا انمػر ايمؾفم: ومال

                                 
 (.1497( رىمؿ )2/217ذم اًمًٜمـ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمدقم٤مء ذم اًمّمالة قمغم اجلٜم٤مزة )( 1)

 (.3176( رىمؿ )7/345صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن سمؽمشمٞم٥م اسمـ سمٚم٤ٌمن )( 2)

 (.1215( رىمؿ )3/1364)( 3)

(4 )(4/41.) 

 (.3498( رىمؿ )2/979)( 5)

 (.831( رىمؿ )13/131)( 6)

 (.732( رىمؿ )3/181)( 7)

، وىم٤مل اسمـ يمثػم: ذم اًمتٙمٛمٞمؾ "سمقهأٓ يدرى ُمـ هق وٓ ))(: 9/332إٟمّم٤مري، ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ ذم: اجلرح واًمتٕمديؾ )( 8)

أيب  سمـ هللا أيب ىَمت٤َمدة: وىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م: وٓ يّمح  ذًمؽ، وإن يم٤من قمٌد سمـ اهلل (: وىم٤مل ىمقم: إن  أسم٤م إسمراهٞمؿ هذا هق قمٌد3/5)

، وىم٤مل اًمذهٌل ذم اًمٙم٤مؿمػ: "إؿَْمٝمؾ، واهلل أقمٚمؿ  ىمت٤مدة يمٜمٞمتف أسمق إسمراهٞمؿ، ٕٟمف ُمـ سمٜمل ؾمٚمٛم٦م وهذا ُمـ سمٜمل قمٌد

 .((ُم٘مٌقل))( 7922( رىمؿ:)1115. وىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م )ص: ((جمٝمقل))(: 2/415)

ف ت٤مدة وزقمؿ اًمديٚمٛمل ذم ختري٩م اًمٗمردوس أٟمّ (: مل يًؿ، وىمٞمؾ هق أسمق ىم1336( ىم٤مل احل٤مومظ ذم شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 9)

 .اىـأسمق ُمرطم٥م. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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(ضمديث ضمسن صحقح
(1)

. 

اًمؽمُمذي ذم اًمًٜمـأظمرضمف 
(2)

أيب  سمـ قمـ ُيٞمك، طمدصمٜم٤م إوزاقمل، زي٤مد سمـ أظمؼمٟم٤م ه٘مؾ. طمجر سمـ قمـ قمكم 

 .ومذيمره:. . . قمـ أسمٞمف ىم٤مل، أسمق إسمراهٞمؿ إؿمٝمكمطمدصمٜمل ، يمثػم

 .اٟمٔمر آظمتالف ودراؾم٦م اإلؾمٜم٤مد ذم احلدي٨م أيت، وىمد اظمتٚمػ ذم ؾمٜمده ذم قمدة ُمقاوع

ايمؾفم من : وزاد، مثل ضمديث أب إزمراهقم  فمن ايمـبي، وروى أزمو داود فمن أب هريرة): ومويمه -121

ـا وٓ سمضؾ، ايمؾفم ٓ َترمـا أصمره، ومن سموهمقته مـا همتوهمه فمعم اإلؽمالم، أضمققته مـا هملضمقه فمعم اإليّمن

(3)(زمعده
. 

 :ايمرمحن ورواه فمـه ىمل من فمبد زمن أزمو ؽمؾؿةفمـه  رواه  ضمديث أب هريرة 

 .قمٚم٘مٛم٦م سمـ قمٛمرو سمـ حمٛمد -1

 .إسمراهٞمؿ سمـ وحمٛمد -2

 .أيب يمثػم سمـ وُيٞمك -3 

 بن علقمة بن عمرو حممدرواية : أوال

أظمرضمٝم٤م اًمٜم٤ًمئل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى
(4)

وقمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م 
(5)

 :قمٞمٞمٜم٦م سمـ ُمـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من 

وأظمرضمٝم٤م اًمٓمؼمي ذم هتذي٥م أصم٤مر
(6)

قمـ ، قمٚم٘مٛم٦م سمـ قمٛمرو سمـ حمٛمد يمالمه٤م قمـ، ؾمٚمٛم٦م سمـ ُمـ ـمريؼ مح٤مد 

، وذيمرٟم٤م وأٟمث٤مٟم٤م، وؿم٤مهدٟم٤م وهم٤مئٌٜم٤م، اًمٚمٝمؿ اهمٗمر حلٞمٜم٤م وُمٞمتٜم٤م: الم أٟمف يم٤من ي٘مقلؾم سمـ اهلل قمـ قمٌد، أيب ؾمٚمٛم٦م

 .وُمـ شمقومٞمتف ُمٜم٤م ومتقومف قمغم اإليمن، وصٖمػمٟم٤م ويمٌػمٟم٤م ُمـ أطمٞمٞمتف ُمٜم٤م وم٠مطمٞمف قمغم اإلؾمالم

 .(( يذيمر ُم٤م سمٕمدهومل)): وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل

صدوق ًمف أوه٤مم قمٚم٘مٛم٦م سمـ قمٛمرو سمـ حمٛمدوذم إؾمٜم٤مده 
(7)

 وشمٙمٚمؿ ذم روايتف قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، 

                                 
 (.3/413اعمٖمٜمل )( 1)

 (.1124( رىمؿ )3/458يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل ذم اًمّمالة قمغم اعمٞم٧م )( 2)

 (.3/413اعمٖمٜمل )( 3)

 (.11854( رىمؿ )9/396)( 4)

 (.1182( رىمؿ )584)صـ( 5)

 (.293( رىمؿ )191قمكم رو٤م( )صـ سمـ اهلل قمٌد سمـ )اجلزء اعمٗم٘مقد سمتح٘مٞمؼ )قمكم رو٤م( 6)

 (.6188( رىمؿ )884شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص:  (7)
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وُم٤م : قمٛمرو ىمٞمؾ ًمف سمـ مل يزل اًمٜم٤مس يت٘مقن طمدي٨م حمٛمد)): ُمٕملم ي٘مقل سمـ ؾمٛمٕم٧م ُيٞمك: ىم٤مل اسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م

صمؿ ُيدث سمف ُمرة أظمرى قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م ، قمٛمرو ُيدث ُمرة قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م سم٤مًمٌمء رأيف سمـ يم٤من حمٛمد: ىم٤مل؟ قمٚم٦م ذًمؽ

قمـ أيب هريرة
(1)

. 

 .وهذا ُمٔمٜم٦م حلٗمٔمف واهلل أقمٚمؿ، ؾمالم وهق ـمريؼ همػم اجل٤مدة سمـ اهلل قمـ قمٌد، وهٝمٜم٤م رواه قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م

 :إؽمحاق واطمتؾف فمؾقه زمن رواها فمـه حمؿد إزمراهقم زمن رواية حمؿد: شماكقا

، قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل سمـ قمـ حمٛمد، ومح٤مد قمٜمف، وقمٌدة، ؾمٚمٛم٦م سمـ وحمٛمد، ُمًٝمر سمـ قمكم ومرواه

 .قمـ أيب هريرة

 .قمـ أيب هريرة، قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، أيب أٟمس سمـ قمـ قمٛمران، ومرواه٤م قمٜمف، قمٞم٤مش سمـ وظم٤مًمٗمٝمؿ إؾممقمٞمؾ

أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ذم اًمًٜمـ: ايموصمه إول
(2)

 :ُمًٝمر سمـ ؾمٕمٞمد قمـ قمكم سمـ قمـ ؾمقيد 

وأظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى
(3)

واًمٌزار ذم ُمًٜمده 
(4)

واًمٓمؼماين ذم اًمدقم٤مء 
(5)

ـ ـمريؼ حمٛمد   :ؾمٚمٛم٦م احلراين سـم ُم

ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مروأظمرضمف اًمٓمح٤موي ذم 
(6)

 :ؾمٚمٞممن سمـ ُمـ ـمريؼ قمٌدة 

وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى
(7)

 :ؾمٚمٛم٦م سمـ قمـ مح٤مد، قمٛمر سمـ طمٗمصُمـ ـمريؼ  

إسمراهٞمؿ  سمـ إؾمح٤مق قمـ حمٛمد سمـ قمـ حمٛمدومح٤مد( ، وقمٌدة، ؾمٚمٛم٦م سمـ دوحمٛم، ُمًٝمر سمـ أرسمٕمتٝمؿ )قمكم 

اًمٚمٝمؿ اهمٗمر حلٞمٜم٤م وُمٞمتٜم٤م : إذا صغم قمغم ضمٜم٤مزة ي٘مقل  اهلل يم٤من رؾمقل -: قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م قمـ أيب هريرة ىم٤مل

ُمٜم٤م وُمـ شمقومٞمتف . ؾمالماًمٚمٝمؿ ُمـ أطمٞمٞمتف ُمٜم٤م وم٠مطمٞمف قمغم اإل. وؿم٤مهدٟم٤م وهم٤مئٌٜم٤م وصٖمػمٟم٤م ويمٌػمٟم٤م وذيمرٟم٤م وأٟمث٤مٟم٤م

 .اًمٚمٝمؿ ٓ حترُمٜم٤م أضمره وٓ شمْمٚمٜم٤م سمٕمده. ومتقومف قمغم اإليمن

 سمـ وىمد رواه ُيٞمك. إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ إٓ حمٛمد سمـ وهذا احلدي٨م ٓ ٟمٕمٚمؿ رواه قمـ حمٛمد)): وىم٤مل اًمٌزار

                                 
 (.3143) (2/322( اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ٓسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م )1)

 (.1498( رىمؿ )1/481يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمدقم٤مء ذم اًمّمالة قمغم اعمٞم٧م )( 2)

 (.11853( رىمؿ )9/396)( 3)

 (.8556( رىمؿ )15/182)( 4)

 (.1173( رىمؿ )3/1351)( 5)

 (.973( رىمؿ )2/431)( 6)

(7 )(4/41.) 
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 .((قمـ أيب هريرة، قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، أيب يمثر

 .إؾمح٤مق سمـ ورضم٤مل اإلؾمٜم٤مد صم٘م٤مت إمم حمٛمد

اين ذم اًمدقم٤مءأظمرضمف اًمٓمؼم: ايموصمه ايمثاين
(1)

قمـ ، إؾمح٤مق سمـ قمـ حمٛمد، قمٞم٤مش سمـ ُمـ ـمريؼ إؾممقمٞمؾ 

ي٘مقل ذم اًمّمالة قمغم   اهلل ىم٤مل يم٤من رؾمقل،  قمـ أيب هريرة، قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، أيب أٟمس سمـ قمٛمران

 .ومذيمره: اجلٜم٤مزة

وهذا ، يمم ؾمٌؼ ىمري٤ٌم خمٚمط رم همػمهؿ، أهؾ سمٚمدهصدوق رم روايتف قمـ  احلٛميص قمٞم٤مش سمـ إؾممقمٞمؾوومٞمف 

 .ُمـ روايتف قمـ همػم أهؾ سمٚمده

 .وم٤مإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ

احل٤مومظ وذيمره ُمدًمس  اسمـ إؾمح٤مقو، هق رواي٦م اجلمقم٦م واهلل أقمٚمؿ اسمـ إؾمح٤مقذم آظمتالف قمـ وايمراصمح 

، صدوق ًمٙمٜمف ُمِمٝمقر سم٤مًمتدًمٞمس قمـ اًمْمٕمٗم٤مء، زيص٤مطم٥م اعمٖم٤م: وىم٤مل، ذم اعمرشم٦ٌم اًمراسمٕم٦م ُمـ اعمدًمًلم

وقمـ ذ ُمٜمٝمؿ، واعمجٝمقًملم
(2)

. 

، راؾمد زمن ومعؿر، فمتبة زمن وأيوب، فمّمر زمن همؼد رواها فمـه ىمل من فمؽرمة أب ىمثغم زمن رواية حيقى: شمايمثا

 .وإوزافمي، وهشام ايمدؽمتوائي، يزيد زمن وأزمان، اظمبارك زمن وفمقم

اًمٜم٤ًمئل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمىوم٠مظمرضمٝم٤م  فمّمر زمن أما رواية فمؽرمة - أ
(3)

وذم قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م، 
(4)

 ،

واًمٓمح٤موي ذم ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر
(5)

واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك، 
(6)

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى، 
(7)

 سمـ قمٙمرُم٦مُمـ ـمريؼ  

يمٞمػ يم٤من صالة : ؾم٠مًم٧م قم٤مئِم٦م: ىم٤مل، اًمرمحـ قمٌد سمـ طمدصمٜمل أسمق ؾمٚمٛم٦م: ىم٤مل، أيب يمثػم سمـ طمدصمٜم٤م ُيٞمك: ىم٤مل، قممر

وىمد ؾمٌؼ ومذيمره . . . اًمٚمٝمؿ: يم٤من ي٘مقل: ىم٤مًم٧م؟ اعمٞم٧ّمقمغم   اهلل رؾمقل
(8)

 .أهن٤م همػم حمٗمقفم٦م 

                                 
 (.1172( رىمؿ )3/1351)( 1)

 (.125(، رىمؿ )51اٟمٔمر: شمٕمريػ أهؾ اًمت٘مديس )( 2)

 (.6973( رىمؿ: )4/67)( 3)

  (.1179( رىمؿ: )583)صـ (4)

 (.972( رىمؿ: )2/427)( 5)

(6 )(1/357.) 

(7 )(4/67.) 

 (.5ح ) -117 -: حت٧م رىمؿ اٟمٔمر طمدي٨م قم٤مئِم٦م ( 8)
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أمحد ذم اعمًٜمد قمت٦ٌم وم٠مظمرضمٝم٤م سمـ وأُم٤م رواي٦م أيقب - ب
(1)

قمـ ، قمت٦ٌم سمـ قمـ أيقب، اًمقًمٞمد سمـ قمـ ظمٚمػ 

: ٤ملإذا صغم قمغم اجلٜم٤مزة ىم  اهلل ىم٤مل يم٤من رؾمقل  قمـ أيب هريرة، قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، أيب يمثػم سمـ ُيٞمك

اًمٚمٝمؿ اهمٗمر حلٞمٜم٤م وُمٞمتٜم٤م وؿم٤مهدٟم٤م وهم٤مئٌٜم٤م وصٖمػمٟم٤م ويمٌػمٟم٤م و ذيمرٟم٤م وأٟمث٤مٟم٤م اًمٚمٝمؿ ُمـ أطمٞمٞمتف ُمٜم٤م وم٠مطمٞمف قمغم اإلؾمالم 

 .وُمـ شمقومٞمتف ُمٜم٤م ومتقومف قمغم اإليمن

وٕمٞمػ صمٕمٚم٦ٌم سمـ ىمٞمس سمٜمل ُمـ اًم٘م٤ميض ُيٞمك أسمق اًمٞممُمل قمت٦ٌم سمـ أيقب: وذم إؾمٜم٤مده
(2)

. 

اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ قمٌدراؿمد وم٠مظمرضمٝم٤م  سمـ وأُم٤م رواي٦م ُمٕمٛمر  - صمـ
(3)

: 

، قمـ ُيٞمكاعم٤ٌمرك(  سمـ يمالمه٤م )ُمٕمٛمر وقمكم (4)اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػاعم٤ٌمرك أظمرضمٝم٤م  سمـ ورواي٦م قمكم -د

 وأٟمث٤مٟم٤م وذيمرٟم٤م وُمٞمتٜم٤م حلٞمٜم٤م اهمٗمر اًمٚمٝمؿ: اجلٜم٤مزة قمغم ةاًمّمال ذم ي٘مقل  اهلل يم٤من رؾمقل: ىم٤مل، قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م

 .وهم٤مئٌٜم٤م وصٖمػمٟم٤م ويمٌػمٟم٤م اًمٚمٝمؿ ُمـ أطمٞمٞمتف ُمٜم٤م وم٠مطمٞمف قمغم اإلؾمالم وُمـ شمقومٞمتف ُمٜم٤م ومتقومف قمغم اإليمن وؿم٤مهدٟم٤م

 .واًمٚمٗمظ ٓسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم

 .اًمرمحـ قمٌد سمـ وإؾمٜم٤مدمه٤م صحٞمح إمم أيب ؾمٚمٛم٦م 
ـ أيب ؿم ٦م ذم اعمّمٜمػوًمف إؾمٜم٤مد أظمر أظمرضمف اسم ٞم

ـ ويمٞمع (5) ـ أيب ًمٞمغم، قم ـ اسم ـ أهؾ ُمٙم٦م، قم ـ رضمؾ ُم ـ أيب ؾمٚمٛم٦م، قم  :قم

((صدوق دء احلٗمظ ضمدا)) أيب ًمٞمغم سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ حمٛمد: وومٞمف
(6)

 .وؿمٞمخف ُمٌٝمؿ مل يًؿ. 

أيب  سمـ رواه ُيٞمك: ىم٤مل أيب)): وم٘م٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ، ورضمح أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي رواي٦م ُيٞمك قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م ُمرؾمال

وٓ يقصٚمف قمـ أيب هريرة إٓ همػم ُمت٘مـ ، ٓ ي٘مقل أسمق هريرة، ُمرؾمال  قمـ اًمٜمٌل، قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، يمثػم

((واًمّمحٞمح ُمرؾمال
(7)

. 

                                 
 (.8819( رىمؿ )14/416)( 1)

 (.619( رىمؿ )161شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: ( 2)

 (.6419( رىمؿ )3/486)( 3)

 (.11474( رىمؿ )7/244-245)( 4)

 (.11474( رىمؿ )7/244-245)( 5)

 (.6181( رىمؿ )871اٟمٔمر: شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص:  (6)

 (.1158( رىمؿ )1/357يب طم٤مشمؿ )قمٚمؾ احلدي٨م ٓسمـ أ (7)
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ـ ُيٞمك)): وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل ـ ىم٤مل، واًمّمحٞمح قم ـ أسمٞمف: ىمقل ُم ـ أيب إسمراهٞمؿ قم ـ أيب ؾمٚمٛم٦م ُمرؾمؾ، قم (1)اىـ ((وقم
 

د ذم اعمًٜمدوم٠مظمرضمٝم٤م اإلُم٤مم أمحيزيد  سمـ وأُم٤م رواي٦م أسم٤من -هـ 
(2)

، قمٜمف )أسم٤من(، حمٛمد اعم١مدب سمـ قمـ يقٟمس 

يم٤من إذا صغم قمغم اجلٜم٤مزة   قمـ أسمٞمف أن ٟمٌل اهلل، ؿمٞمخ ُمـ إٟمّم٤مر، قمـ أيب إسمراهٞمؿ، أيب يمثػم سمـ ُيٞمك قمـ

 .اًمٚمٝمؿ اهمٗمر حلٞمٜم٤م وُمٞمتٜم٤م ويمٌػمٟم٤م وصٖمػمٟم٤م وذيمرٟم٤م وأٟمث٤مٟم٤م وؿم٤مهدٟم٤م وهم٤مئٌٜم٤م: ىم٤مل

 .راهٞمؿوهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح إمم أيب إسم

إسمراهٞمؿ  سمـ وُمًٚمؿ، ٟمّمػم سمـ طمج٤مجرواه٤م وم: وأُم٤م رواي٦م هِم٤مم اًمدؾمتقائل وم٘مد اظمتٚمػ قمٚمٞمف ومٞمٝم٤م -ز 

 سمف ، قمـ أيب هريرة، قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، ، أيب يمثػم سمـ قمـ ُيٞمك، هِم٤مم اًمدؾمتقائل قمـ، اًمٗمراهٞمدي

أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمدقم٤مء
(3)

 :ُمـ ـمريؼ طمج٤مج 

إسمراهٞمؿ سمـ ُمًٚمؿ وُمـ ـمريؼ
(4)

 .٤م( قمـ هِم٤مم سمف)يمالمه 

((وٕمٞمػ يم٤من ي٘مٌؾ اًمتٚم٘ملم)) اًمٌٍمي حمٛمد أسمق اًمٗم٤ًمـمٞمٓمل ٟمّمػم سمـ وطمج٤مج
(5)

. 

 . ورضم٤مل اإلؾمٜم٤مد اًمث٤مين صم٘م٤مت

أظمرضمٝم٤م : سمٞمفقمـ أ، ؿمٞمخ ُمـ إٟمّم٤مر، قمـ أيب إسمراهٞمؿ، أيب يمثػم سمـ ُيٞمك ورواه٤م أسمق أؾم٤مُم٦م قمـ هِم٤مم قمـ

اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ
(6)

. 

 .وإؾمٜم٤مد اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم صحٞمح إمم أيب إسمراهٞمؿ

 .صح٦م اًمقضمٝملم قمـ هِم٤مم -واهلل أقمٚمؿ–واًمذي ئمٝمر 

 :وم٘مد اظمتٚمػ قمٜمف ومٞمٝم٤م وأما رواية إوزافمي

قمـ ، قمٜمف، واًمقًمٞمد، وأسمق اعمٖمػمة، قمٞم٤مش سمـ وإؾممقمٞمؾ، يمثػم سمـ وحمٛمد، إؾمح٤مق سمـ ومرواه٤م ؿمٕمٞم٥م* 

 .قمـ أيب هريرة، قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، أيب يمثػم سمـ ٞمكُي

قمـ أيب ، قمـ ُيٞمك، قمٜمف، وُيٞمك اًم٤ٌمسمٚمتل، ُمزيد سمـ واًمقًمٞمد، سمٙمر سمـ وسمنم، قمٛمران سمـ * ورواه٤م اعمٕم٤مرم 

                                 
 (.9/335اًمٕمٚمؾ )( 1)

 (.17543( رىمؿ )29/86ُمًٜمد أمحد ) (2)

 (.1166( رىمؿ )353)صـ (3)

 (.1177( رىمؿ )353)صـ (4)

 (.1139( رىمؿ )153شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص:  (5)

 (.11472( رىمؿ )7/242)( 6)
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 .قمـ أسمٞمف، إسمراهٞمؿ

 واظمتٚمػ قمٚمٞمف ومٞمٝم٤م:زياد،  زمن ورواها هؼل

 . ـ أيب هريرةُمقؾمك قمٜمف، قمـ إوزاقمل، قمـ ُيٞمك، قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، قم سمـ ومرواه احلٙمؿ 

أيب يمثػم، قمـ أيب  سمـ زي٤مد(، قمـ إوزاقمل، قمـ ُيل سمـ طمجر اًمًٕمدي، قمٜمف )ه٘مؾ سمـ ورواه قمكم

 . . . ومذيمره اهلل إسمراهٞمؿ إؿمٝمكم، قمـ أسمٞمف، ىم٤مل يم٤من رؾمقل

 رواية هؼل زمن زياد: -أ

 رة أن  قمـ أيب هري، قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، قمـ ُيٞمك، قمـ إوزاقمل، )ه٘مؾ( ُمقؾمك قمٜمف سمـ احلٙمؿرواها * 

 .ومذيمره...:يم٤من إذا صغم قمغم ضمٜم٤مزة ىم٤مل  اهلل رؾمقل

أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك
(1)

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى 
(2)

قمـ ، ؿمٌٞم٥م اعمٕمٛمري سمـ قمكم سمـ احلًـُمـ ـمريؼ 

 .ُمقؾمك سمف سمـ احلٙمؿ

 .ٚمٞمفوواوم٘مف اًمذهٌل قم، ((صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه)): وىم٤مل احل٤ميمؿ

((وم٘مد ٟمٗمك اًمٌخ٤مري صحتف: وًمٞمس يمم ىم٤مل)): وىم٤مل احل٤مومظ ذم ٟمت٤مئ٩م إومٙم٤مر
(3)

 

قمـ أيب ، أيب يمثػم سمـ قمـ ُيل، قمـ إوزاقمل، زي٤مد( سمـ قمٜمف )ه٘مؾ، طمجر اًمًٕمدي سمـ قمكم ٤مورواه*

 .ومذيمره. . .  اهلل ىم٤مل يم٤من رؾمقل، قمـ أسمٞمف، إسمراهٞمؿ إؿمٝمكم

أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم اًمًٜمـ
(4)

 .قمـ ه٘مؾ سمف، طمجر سمـ قمـ قمكم 

((صدوق)) اًم٘مٜمٓمري ص٤مًمح أسمق اًمٌٖمدادي زهػم أيب سمـ ُمقؾمك سمـ واحلٙمؿ
(5)

. 

((صم٘م٦م طم٤مومظ)) احلًــ إي٤مس اًمًٕمدي اعمروزي أسمق سم -اجلٞمؿ وؾمٙمقن اعمٝمٛمٚم٦م سمْمؿ- طمجر سمـ وقمكم
(6). 

                                 
(1 )(1/357.) 

(2 )(4/41.) 

 (4/393ٟمت٤مئ٩م إومٙم٤مر ٓسمـ طمجر ) (3)

 (.1124( رىمؿ )3/458يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل ذم اًمّمالة قمغم اعمٞم٧م )( 4)

 (.1462( رىمؿ )264( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 5)

 (.4711( رىمؿ )691( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 6)
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 .ُمقؾمك سمـ ُمـ رواي٦م احلٙمؿ، ُمقؾمك ومرويتف أىمقى سمـ طمجر اًمًٕمدي أوصمؼ ُمـ احلٙمؿ سمـ وقمكم

أظمرضمٝم٤م أسمق داود ذم اًمًٜمـومد  -فمن إوزافمي–إؽمحاق ومن واهمؼه  زمن رواية ؾمعقب  -ب
يمم قمزاه  – (1)

 :-اسمـ إؾمح٤مق يٕمٜمل -ٜم٤م ؿمٕمٞم٥م طمدصم، ُمروان اًمرىمك سمـ ُمقؾمك قمـ -اعمّمٜمػ

وأظمرضمٝم٤م اًمٌزار
(2)

 :يمثػم سمـ حمٛمد ُمـ ـمريؼ 

وأظمرضمٝم٤م أسمق يٕمغم ذم ُمًٜمده
(3)

واًمٓمؼماين ذم اًمدقم٤مء 
(4)

 :قمٞم٤مش سمـ إؾممقمٞمؾُمـ ـمريؼ  

وأظمرضمٝم٤م اًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى
(5)

وذم قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م، 
(6)

 أيبقمـ  إؾمح٤مق سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ ؿمٕمٞم٥مقمـ  

 :اخلقٟٓمك احلج٤مج سمـ اًم٘مدوس قمٌد اعمٖمػمة

وأظمرضمٝم٤م اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف
(7)

 :ُمًٚمؿ سمـ ُمـ ـمريؼ اًمقًمٞمد 

وه٘مؾ( قمـ ، واًمقًمٞمد، وأسمق اعمٖمػمة، قمٞم٤مش سمـ وإؾممقمٞمؾ، يمثػم سمـ وحمٛمد، إؾمح٤مق سمـ )ؿمٕمٞم٥م: مخًتٝمؿ

 ضمٜم٤مزة قمغم  اهلل  رؾمقلصغّم ىم٤مل   قمـ أيب هريرة، قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، ثػمأيب يم سمـ قمـ ُيٞمك، إوزاقمل

أطمٞمٞمتف ُمٜم٤م وم٠مطمٞمف قمغم ويمٌػمٟم٤م وذيمرٟم٤م وأٟمث٤مٟم٤م وؿم٤مهدٟم٤م وهم٤مئٌٜم٤م اًمٚمٝمؿ ُمـ  وصٖمػمٟم٤م وُمٞمتٜم٤م حلٞمٜم٤م اهمٗمر اًمٚمٝمؿ: وم٘م٤مل

 .واًمٚمٗمظ ٕيب داود. اإليمن وُمـ شمقومٞمتف ُمٜم٤م ومتقومف قمغم اإلؾمالم اًمٚمٝمؿ ٓ حترُمٜم٤م أضمره وٓ شمْمٚمٜم٤م سمٕمده

ذم اًمًٜمـ وأظمرضمٝم٤م اًمؽمُمذّي 
(8)

 .أيب يمثػم قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م سمف سمـ ُمٕمٚم٘م٤م قمـ ُيٞمك 

 .يقؾمػ ُم٘مروٟملم سمـ إوزاقمل وؾمٕمٞمد: وقمٜمد أيب يٕمغم واًمٓمؼماين

((ُم٘مٌقل)) اًمٌٖمدادي اًمتمر قمٛمران أسمق ُمروان سمـ ُمقؾمك: أيب داودوذم إؾمٜم٤مد 
(9)

. 

                                 
 (.3199( رىمؿ )6/96اًمًٜمـ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمدقم٤مء ًمٚمٛمٞم٧م )( 1)

 (.8584( رىمؿ )15/195ُمًٜمد اًمٌزار )( 2)

  (.6119( رىمؿ )11/413يٕمغم ) ُمًٜمد أيب (3)

 (.1174( رىمؿ )3/1352)( 4)

 (.11851( رىمؿ )9/396ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل اًمٙمؼمى )( 5)

(6 )(3/1352.) 

 (.3171( رىمؿ )7/341)( 7)

 (.1124( رىمؿ )3/458يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل ذم اًمّمالة قمغم اعمٞم٧م )( 8)

 (.7119( رىمؿ )985شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: ( 9)
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صدوق )) ل اًمّمٜمٕم٤مين أسمق يقؾمػ ٟمزيؾ اعمّمٞمّم٦ماًمث٘مٗم قمٓم٤مء أيب سمـ يمثػم سمـ حمٛمد: وذم إؾمٜم٤مد اًمٌزار

((اًمٖمٚمط يمثػم
(1)

. 

صدوق ذم روايتف قمـ أهؾ سمٚمده خمٚمط )) احلٛميص قمت٦ٌم أسمق قمٞم٤مش سمـ إؾممقمٞمؾ: وذم إؾمٜم٤مد أيب يٕمغم واًمٓمؼماين

((ذم همػمه
(2)

. 

صم٘م٦م ًمٙمٜمف يمثػم اًمتدًمٞمس )) اًمدُمِم٘مل اًمٕم٤ٌمس أسمق ُمقٓهؿ اًم٘مرر ُمًٚمؿ سمـ اًمقًمٞمد: وذم إؾمٜم٤مد اسمـ طم٤ٌمن

((واًمتًقي٦م
(3)

 .وىمد قمٜمٕمـ ذم اإلؾمٜم٤مد 

وهق  إؾمح٤مق سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ ؿمٕمٞم٥م: ومل يًٚمؿ ُمـ هذه اًمٓمرق إٓ ـمريؼ اًمٜم٤ًمئل وهق طمًـ ومٞمف

((صدوق))
(4)

. 

أظمرضمٝم٤م اًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمىومد  -فمن إوزافمي–فمؿران ومن واهمؼه  زمن رواية اظمعاذم -ج
(5)

 سمـ قمـ حمٛمد 

 :ىم٤مل طمدصمٜمل اعمٕم٤مرم، قممر اعمقصكم سمـ اهلل قمٌد

وأظمرضمٝم٤م اًمٓمح٤موي ذم ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر
(6)

 :سمٙمر سمـ ُمـ ـمريؼ سمنم 

ؼمىوأظمرضمٝم٤م اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙم
(7)

 :ُمزيد سمـ ُمـ ـمريؼ اًمقًمٞمد 

وأظمرضمٝم٤م اًمٓمؼماين ذم اًمدقم٤مء
(8)

 :اهلل اًم٤ٌمسمٚمتل قمٌد سمـ ُمـ ـمريؼ ُيٞمك 

قمـ ، وُيٞمك اًم٤ٌمسمٚمتل( قمـ إوزاقمل، ُمزيد سمـ واًمقًمٞمد، سمٙمر سمـ وسمنم، واعمٕم٤مرم، زي٤مد سمـ مخًتٝمؿ )ه٘مؾ

:  قمغم اجلٜم٤مزة ىم٤ملإذا صغّم   اهلل ىم٤مل يم٤من رؾمقل، قمـ أسمٞمف، أسمق إسمراهٞمؿ إؿمٝمكمطمدصمٜمل ، أيب يمثػم سمـ ُيٞمك

 .اًمٚمٝمؿ اهمٗمر حلٞمٜم٤م وُمٞمتٜم٤م وؿم٤مهدٟم٤م وهم٤مئٌٜم٤م وصٖمػمٟم٤م ويمٌػمٟم٤م وذيمرٟم٤م وأٟمث٤مٟم٤م

                                 
 (.6251( رىمؿ )891تٝمذي٥م )ص: شم٘مري٥م اًم( 1)

 (.473( رىمؿ: )142شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: ( 2)

 (.7456( رىمؿ )1141شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: ( 3)

 (.2812( رىمؿ: )437شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص:  (4)

 (.11856( رىمؿ )9/397اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )( 5)

(6) (2/427.)  

(7)(4/41-41.)   

 (.1167( رىمؿ )3/1349)( 8)
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 .((طمدي٨م واًمد أيب إسمراهٞمؿ طمدي٨م طمًـ صحٞمح)): وىم٤مل، واًمٚمٗمظ ًمٚمؽمُمذي

((وٕمٞمػ))سمـ اُمرأة إوزاقمل اأسمق ؾمٕمٞمد احلراين  ٤ٌمسمٚمتلاًم اهلل دقمٌ سمـ وُيٞمك
(1)

. 

 .وسم٘مٞم٦م اًمرواة قمـ إوزاقمل صم٘م٤مت

 :ايمراصمح دم آطمتالف فمعم إوزافمي

هؿ أىمقى ُمـ اًمذيـ ، قمـ أسمٞمف، قمـ أيب أسمراهٞمؿ إؿمٝمكم، قمـ ُيٞمك، إوزاقمل: ن اًمذيـ ىم٤مًمقاي ئمٝمر أواًمذ

 .قمـ أيب هريرة، قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، قمـ ُيٞمك، إوزاقمل: ىم٤مًمقا

قمـ ، أيب يمثػم سمـ أصح اًمرواي٤مت ذم هذا طمدي٨م ُيٞمك -اًمٌخ٤مري ليٕمٜم–ؾمٛمٕم٧م حمٛمدا )): وىم٤مل اًمؽمُمذي

 .((وؾم٠مًمتف قمـ اؾمؿ أيب إسمراهٞمؿ ومٚمؿ يٕمرومف، قمـ أسمٞمف، أيب إسمراهٞمؿ إؿمٝمكم

، وقمـ ُيٞمك، قمـ أسمٞمف، قمـ أيب إسمراهٞمؿ، ُيٞمك: هق رواي٦م ُمـ ىم٤ملأيب يمثػم  سمـ قمٚمٞمف وم٤مًمراضمح قمـ ُيٞمك ومٌٜم٤مءً 

، قمـ أسمٞمف، قمـ أيب إسمراهٞمؿ، واًمّمحٞمح طمدي٨م ُيٞمك)): وىمد رضمحف اًمدارىمٓمٜمل رمحف اهلل، قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م ُمرؾمال

((ُمرؾمال، قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، وقمـ ُيٞمك
(2)

. 

 اخلالصة يف احلديث

 :أن احلدي٨م ىمد وىمع ومٞمف آظمتالف ذم قمدة ُمقاوع

قمـ أيب أسمراهٞمؿ ، قمـ ُيٞمك، إوزاقمل: وم٤مًمراضمح قمٜمف رواي٦م ُمـ ىم٤مل، اظمتٚمػ ومٞمف قمغم إوزاقمل: إول

 .قمـ أسمٞمف، إؿمٝمكم

، قمـ أيب أسمراهٞمؿ إؿمٝمكم، قمـ ُيٞمك: رواي٦م ُمـ ىم٤مل، واًمراضمح ُمٜمف، واظمتٚمػ ومٞمف قمغم هِم٤مم اًمدؾمتقائل: ايمثاين

 .ًم٘مقة رواشمف، قمـ أسمٞمف

 .قمـ أسمٞمف، قمـ أيب إسمراهٞمؿ، ُيٞمك: ٦م ُمـ ىم٤ملواًمراضمح قمٜمف رواي، أيب يمثػم سمـ اظمتٚمػ ومٞمف قمغم ُيٞمك: ايمثايمث

 .قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م ُمرؾمال، وُيٞمك

قمـ أيب ، إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمدقمـ ، اسمـ إؾمح٤مق: ضمح ومٞمف رواي٦م ُمـ ىم٤ملاواًمر، اسمـ إؾمح٤مقاظمتٚمػ ومٞمف قمغم : ايمرازمع

 . قمـ أيب هريرة، ؾمٚمٛم٦م

                                 
 (.7585رىمؿ ) (1161)ص:  شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م (1)

 (.3651( رىمؿ )14/319( )2)
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 .واظمتٚمػ ومٞمف قمغم أيب ؾمٚمٛم٦م واًمراضمح قمٜمف اًمقىمػ قمغم أيب ؾمٚمٛم٦م يمم ىم٤مل إئٛم٦م: اخلامس

، قمـ أسمٞمف، قمـ أيب إسمراهٞمؿ إؿمٝمكم، أيب يمثػم سمـ قمـ ُيٞمك: ذم إؾمٜم٤مد احلدي٨م هق رواي٦م ُمـ روىوايمراصمح 

٤مت اًمرواي يأ: قمـ هذا اًم٤ٌمب وم٘مٚم٧م - اًمٌخ٤مري ليٕمٜم -ؾم٠مًم٧م حمٛمدا )): وم٘م٤مل اًمؽمُمذي: وىمد رضمحف اًمٌخ٤مري

قمـ أسمٞمف  إسمراهٞمؿ إؿمٝمكمأيب ء ومٞمف طمدي٨م أصح ر: وم٘م٤مل؟ اعمّٞم٧ميمثػم أصح رم اًمّمالة قمغم أيب قمـ ُيٞمك سمـ 

 -ىمت٤مدة أيب هق قمٌد اهلل سمـ  -وم٤مًمذى ي٘م٤مل : إسمراهٞمؿ ىم٤مل أسمق قمٞمًك ىمٚم٧م ًمف وًمقاًمده صح٦ٌم ومل يٕمرف اؾمؿ أيب

 وطمدي٨م أيب: ىم٤مل حمٛمد وهذا أؿمٝمكم - لهق ؾمٚمٛم -وىم٤مل أسمق ىمت٤مدة . ىمت٤مدةأيب وم٠مٟمٙمر أن يٙمقن هق قمٌد اهلل سمـ 

ء رم هذا اًم٤ٌمب طمدي٨م ر صّح ىمت٤مدة رم هذا اًم٤ٌمب همػم حمٗمقظ وأ هريرة وقم٤مئِم٦م وأيبأيب قمـ  ،ؾمٚمٛم٦م

((ُم٤مًمؽ سمـ قمقف
(1)

. 

وإٟمم وٕمػ رواي٤مت ُيٞمك . ٕن ؾمٜمده قمغم همػم ذـمف، وُمع ذًمؽ ومٚمؿ خيرضمف ذم صحٞمحف)): وىم٤مل احل٤مومظ

ؾمالم أو  سمـ اهلل ٞمف قمغم أيب ؾمٚمٛم٦م هؾ هق قمـ أيب هريرة أو قم٤مئِم٦م أو قمٌدوم٘مد اظمتٚمػ وم، ًمالوٓمراب

(2)اىـ ((قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌد
. 

اًمذهٌل ىم٤مل وأسمق إسمراهٞمؿ
(3)

وىم٤مل اسمـ طمجر. ((جمٝمقل)): قمٜمف 
(4)

وًمٙمـ ًمف ، وم٤مإلؾمٜم٤مد ومٞمف وٕمػ. ((ُم٘مٌقل)) 

 سمـ وُمـ طمدي٨م احل٤مرث، واسمـ قم٤ٌمس سم٢مؾمٜم٤مديـ وٕمٞمٗملم يمم ؾمٌؼ، قمقف سمـ اًمرمحـ ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م قمٌد

 .وُمـ طمدي٨م قمكم ُمقىمقوم٤م، اًمٜمقومؾ ُمرومققم٤م

وأكت ، وأكت طمؾؼتفا، ايمؾفم أكت رهبا : فمن ايمـبي، فمن أب هريرة، ودم ضمديث آطمر): ومويمه -121

(رواه أزمو داود. همانمػر يمه ، صمئـا ؾمػعاء، وأكت أفمؾم زمرسها وفمالكقتفا، وأكت ومبضتفا، هديتفا يمإلؽمالم
(5)

. 

أظمرضمف أسمق داود
(6)

ؾمٞم٤مر سمـ قم٘م٦ٌم أسمق اجلالسصمٜم٤م ، اًمقارث قمٌدُمـ ـمريؼ  
 سمـ ل قمكمطمدصمٜم، أو ؾمٜم٤من (7)

                                 
 .(41/ 4( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )1)

 (.4/395ٟمت٤مئ٩م إومٙم٤مر ) (2)

 (.2/415اًمٙم٤مؿمػ: )( 3)

 (.7922( رىمؿ:)1115ذم اًمت٘مري٥م )ص: ( 4)

 (.3/414اعمٖمٜمل ) (5)

 (.3211ح ) (119/ 5) ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمدقم٤مء ًمٚمٛمٞم٧مؾمٜمـ أيب داود ( 6)

روى ًمف أسمق داود  ((صم٘م٦م))...ؿم٤مُمل ٟمزل اًمٌٍمة، أو اسمـ ؾمٜم٤من أسمق اجلالس -ٛمٝمٛمٚم٦م صمؿ حتت٤مٟمٞم٦م صم٘مٞمٚم٦مسم- ؾمٞم٤مر سمـ قم٘م٦ٌم (7)

 .2/26واًمٜم٤ًمئل ذم قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م. اٟمٔمر: شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                                                                                         655 

ىم٤مل أُمع اًمذي ؟ يّمكم قمغم اجلٜم٤مزة  اهلل رؾمقليمٞمػ ؾمٛمٕم٧م : ىم٤مل ؿمٝمدت ُمروان ؾم٠مل أسم٤م هريرة، ؿممخ

 .ومذيمره . . . . اًمٚمٝمؿ أٟم٧م رهب٤م: ىم٤مل أسمق هريرة -ىم٤مل يمالم يم٤من سمٞمٜمٝمم ىمٌؾ ذًمؽ-، ٟمٕمؿ: ىم٤مل؟ ىمٚم٧م

واًمٌزار ذم  (3)ظمٞمثٛم٦م ذم شم٤مرخيف اًمٙمٌػم واسمـ أيب، (2)واًمٜم٤ًمئل ذم قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م (1)وأظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد

 .اًمقارث سمف ٟمحقه قمٌديمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ  (7)واعمزي ذم هتذي٥م اًمٙممل (6)واًمٌٞمٝم٘مل (5)واًمٓمؼماين ذم اًمدقم٤مء (4)ُمًٜمده

: ىم٤مل، ص٤مًمح سمـ طمدصمٜم٤م قم٤ٌمد: ىم٤مل، إؾممقمٞمؾ سمـ ُمقؾمكقمـ  (8)وأظمرضمف اسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م ذم شم٤مرخيف اًمٙمٌػم

 .سمف ٟمحقه أسمق اجلالسطمدصمٜم٤م قم٘م٦ٌم 

: وم٘م٤مل، وأيب اجلالس، ؿممخ سمـ ص٤مًمح( ؿمٕم٦ٌُم ذم اؾمؿ قمكم سمـ وظم٤مًمٗمٝمم )أقمٜمل قمٌَداًمقارث وقم٤ٌمد

 :ه٤مرون سمـ قمـ يزيد  (9)أظمرج روايتف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ، واجلالس، ؿممس سمـ قمثمن

وأمحد ذم اعمًٜمد
(10)

واًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى 
(11)

 :ٜمدرُمـ ـمريؼ هم 

واًمٌزار ذم ُمًٜمده
(12)

واًمٗمًقي ذم اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ، 
(13)

واًمٓمؼماين ذم اًمدقم٤مء، 
(14)

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ ، 

اًمٙمؼمى
(15)

 :ُمـ ـمريؼ أيب اًمقًمٞمد اًمٓمٞم٤مًمز 

                                 
 (.8545( رىمؿ )14/222) (1)

 (.1178) ( رىمؿ583)صـ (2)

 (.1841(، سمرىمؿ )1/471) -اًمًٗمر اًمث٤مين -( شم٤مريخ اسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م3)

 (.9517( رىمؿ )16/298) (4)

 (.1186( رىمؿ )358اًمدقم٤مء ًمٚمٓمؼماين )ص:  (5)

 (.629( رىمؿ )2/285(، وذم اًمدقمقات اًمٙمٌػم )7227(، )4/42اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل ) (6)

 (.4182، رىمؿ )ؿممخ اًمًٚمٛمل سمـ ( ذم شمرمج٦م: قمكم21/462) (7)

 (.1849(، سمرىمؿ )1/473) -اًمًٗمر اًمث٤مين -( شم٤مريخ اسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م8)

 (.11473ح ) ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  (9)

 11473م (.7477(، )12/445( ُمًٜمد أمحد )11)

 (.1177( رىمؿ )583( )صـ11)

 (. 9516( رىمؿ: )16/297( اًمٌحر اًمزظم٤مر )12)

(13) (3/124.) 

 (.1184( رىمؿ )358)ص:  (14)

(15) (4/42.) 



                                                                                         655 

ؾمٛمٕم٧م أسم٤م : ىم٤مل، ؿممس سمـ قمـ قمثمن، قمـ اجلالس، أسمق اًمقًمٞمد ( قمـ ؿمٕم٦ٌمو، وهمٜمدر ،صمالصمتٝمؿ )يزيد

: وم٘مٚمٜم٤م، صمؿ رضمع.  اهلل رؾمقلأو طمديثؽ قمـ   اهلل رؾمقلسمٕمض طمديثؽ قمـ : وم٘م٤مل، وُمر قمٚمٞمف ُمروان، هريرة

وأٟم٧م ، أٟم٧م ظمٚم٘متٝم٤م: ؾمٛمٕمتف ي٘مقل: ىم٤مل؟ يّمكم قمغم اجلٜم٤مئز  اهلل رؾمقليمٞمػ ؾمٛمٕم٧م : ىم٤مل، أن ي٘مع سمف

 .وم٤مهمٗمر هل٤م، ؿمٗمٕم٤مء ضمئٜم٤م، شمٕمٚمؿ هه٤م وقمالٟمٞمتٝم٤م، وأٟم٧م ىمٌْم٧م روطمٝم٤م، وأٟم٧م هديتٝم٤م ًمإلؾمالم، رزىمتٝم٤م

: ؿمـمخ ىمـ٤مل ومٞمـف سمــ ؾمـؿ قمـكماأظمٓمـ٠م ؿمـٕم٦ٌم ذم )): ٘مـ٤مل أسمـق داودوم: اًمـقارث قمٌدإئٛم٦م رواي٦م وىمد رضمح 

(1)اىـ((ؿممس سمـ قمثمن))
. 

 .((اًمقارث أصح قمٌدورواي٦م ، ظم٤مًمٗمف ؿمٕم٦ٌم رم إؾمٜم٤مده)): وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل

-((وهؿ وهق-، هريرة أيب قمـ، ؿممسبن  قمـ قمثمن، وىم٤مل ؿمٕم٦ٌم قمـ اجلالس)): وىم٤مل أسمق أمحد احل٤ميمؿ
(2)

. 

ـ ذًمؽ ُم٤م ىم٤مًمف )): وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل (3)اىـ ((إؾمٜم٤مده ٟمف وٌط اؾمٛمف ويمٜمٞمتف ووصؾ، اًمقارث قمٌدواًمّمحٞمح ُم
. 

 سمـ اًمّمٛمد قمٌد قمـ -ُمٜمّمقربن  ؾمٕمٞمد يٕمٜمل -وطمدث)): واًمت٤مريخ اعمٕمروم٦م ذم ؾمٗمٞم٤منسمـ  وىم٤مل يٕم٘مقب

يم٤من ُمـ اجلٜمد ، ومٞمف ٟمٌٞمذ وًمف مج٦موإذا سملم يديف ٟم٘مػم  ،ذه٧ٌم سمِمٕم٦ٌم إمم أيب اجلالس: ف ىم٤ملأسمٞم قمـ اًمقارث قمٌد

((إؾمٜم٤مده وىمٚم٥م إًمٞمف سمف ذه٧ٌم أٟم٤م: أيب ىم٤مل اًمّمٛمد قمٌدىم٤مل . وضمٕمؾ ؿمٕم٦ٌم أسم٤م اجلالس ضمالؾم٤مً ، ؿم٤مُمل
(4)

 .اىـ 

ـ طمجر ((اًمقارث قمٌدورضمح اًمٌٞمٝم٘مل رواي٦م ، اًمقارث ذم اؾمٛمل اًمراويلم قمٌداظمتٚمػ ؿمٕم٦ٌم و)): وىم٤مل اسم
 .اىـ(5)

 .أطمدا (هريرة أيب)وسملم  (اجلالس)سملم  وًمٙمٜمف مل يذيمر (اجلالس)ؿمٕم٦ٌَم قمغم  أسمق سمٚم٩م اًمقاؾمٓمل وواومؼ

أظمرج روايتف اًمٜم٤ًمئل ذم قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م
(6)

واًمٓمؼماين ذم اًمدقم٤مء 
(7)

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى، 
(8)

، 

 :ىمداُم٦م سمـ ُمـ ـمريؼ زائدة

                                 
 (.3211( رىمؿ )2/228يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمدقم٤مء ًمٚمٛمٞم٧م ) (1)

 (.1219( رىمؿ )2/611إؾم٤مُمل واًمٙمٜمك ) (2)

 (.11/142اًمٕمٚمؾ اًمقاردة ذم إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م ) (3)

(4( )1/125.) 

 (.4/411( ٟمت٤مئ٩م إومٙم٤مر ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م إذيم٤مر )5)

 (.1176( رىمؿ )583)صـ (6)

 (.1182( رىمؿ )358)ص: اًمدقم٤مء ًمٚمٓمؼماين  (7)

(8) (3/124.) 
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واًمٗمًقي ذم اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ 
(1)

، قمـ اجلالس، أيب ؾمٚمٞمؿ سمـ يمالمه٤م قمـ أيب سمٚم٩م ُيٞمك، ُمـ ـمريؼ هِمٞمؿ 

 .ومذيمره. . . ؾم٠مل ُمروان أسم٤م هريرة: ىم٤مل

((رسمم أظمٓم٠مصدوق )) هذا وأسمق سمٚم٩م ُيٞمك اسمـ ؾمٚمٞمؿ اًمٗمزاري اًمٙمقذم
(2)

. 

 اًمث٘م٤متؿممخ اًمًٚمٛمل ذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم سمـ قمكماًمقارث ومٗمل إؾمٜم٤مده  قمٌدوسمٜم٤مء قمغم شمرضمٞمح إئٛم٦م رواي٦م 
(3)

 ،

اًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ وذيمره
(4)

اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اجلرح واًمتٕمديؾو 
(5)

وسم٤مىمل ، ومٞمف ضمرطم٤م وٓ شمٕمديال اومٚمؿ يذيمر، 

 .رضم٤مل اإلؾمٜم٤مد صم٘م٤مت

وىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م
(6)

 .((ُم٘مٌقل ُمـ اًمث٤مًمث٦م)): 

ٟمت٤مئ٩م إومٙم٤مر وُمع ىمقًمف ومٞمف ُم٘مٌقل ىمد طمًٜمف ذم
(7)

 :وًمٕمؾ ذًمؽ ُٕمريـ، 

وم٢من يم٤من ُمـ ، وأُم٤م اعمجٝمقًمقن ُمـ اًمرواة)): ن اًمراوي ُمـ أوؾم٤مط اًمت٤مسمٕملم وىمد ىم٤مل اًمذهٌل رمحف اهللأ: إول

إذا ؾمٚمؿ ُمـ خم٤مًمٗم٦م إصقل وريم٤ميم٦م : اطمتٛمؾ طمديثف وشمٚم٘مل سمحًـ اًمٔمـ: يم٤ٌمر اًمت٤مسمٕملم أو أوؾم٤مـمٝمؿ

((إًمٗم٤مظ
 .اىـ(8)
 . قمـ أيب هريرة، زوُمكقم٤ٌمد اعمخ سمـ ُيٞمكؿممخ اًمًٚمٛمل ُمـ ىمٌؾ  سمـ وىمد شمقسمع قمكم: اًمث٤مين

أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم إوؾمط
(9)

قمـ ، ومْمٞمؾ سمـ ىم٤مل ٟم٤م حمٛمد، مح٤مد احليُمل سمـ احلًـُمـ ـمريؼ  

أٟمف يم٤من اذا صغم   يب هريرة قمـ اًمٜمٌلأقمـ ، قم٤ٌمد سمـ قمـ ُيٞمك، يب ه٤مؿمؿ اًمقاؾمٓملأقمـ ، يب ظم٤مًمدأ سمـ إؾممقمٞمؾ

ضمئٜم٤م ، قمٚمؿ سمنه وقمالٟمٞمتفأٟم٧م أو، ٟم٧م ىمٌْم٧م روطمفأو، ؾمالمٟم٧م هديتف ًمإلأو، ظمٚم٘متف أٟم٧م اًمٚمٝمؿ: ىم٤مل اعمٞم٧ّمقمغم 

 .ٜم٤م ومٞمفومِمٗمٕمّ ، ٟمِمٗمع ًمف

                                 
(1) (3/124-125.) 

 (.8113(، رىمؿ )625اٟمٔمر: شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص:  (2)

(3) (5/163()4381.) 

 (.2412(، رىمؿ: )6/279( اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم )4)

 (.1144(، )6/191اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ ) (5)

 (.4746(، رىمؿ )412)ص:  (6)

(7) (4/411.) 

 .374اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم ديقان  (8)

 (.4145( رىمؿ )4/258)( 9)
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، مح٤مد سمـ احلًـومْمٞمؾ شمٗمرد سمف  سمـ ٓ حمٛمدإيب ظم٤مًمد أ سمـ مل يرو هذا احلدي٨م قمـ إؾممقمٞمؾ)): وىم٤مل اًمٓمؼماين

 .اىـ ((لسمق هٌػمة اعمخزوُمأقم٤ٌمد هق  سمـ وُيٞمك
 سمـ أسمق ه٤مؿمؿ اًمرُم٤مٟمك اًمقاؾمٓمك اؾمٛمف ُيٞمك: وأسمق ه٤مؿمؿ اًمقاؾمٓمل هق، وصدوق رضم٤مل اإلؾمٜم٤مد ُم٤م سملم صم٘م٤مت

ٟم٤مومع اسمـ ىمٞمؾ و إؾمقد اسمـ ىمٞمؾ و ديٜم٤مر
(1)

. 

وروايتف قمـ أيب هريرة ُمرؾمٚم٦م ىم٤مل اسمـ أيب ، (2)((صم٘م٦م اًمٙمقذم هٌػمة أسمق إٟمّم٤مري ؿمٞم٤ٌمن سمـ قم٤ٌمد سمـ وُيٞمك

وأيب ُم٤مًمؽ وضم٤مسمر  سمـ قم٤ٌمد أسمق هٌػمة إٟمّم٤مري روى قمـ ظم٤ٌمب وأٟمس سمـ ؾمٛمٕم٧م أيب ي٘مقل ُيٞمك)): طم٤مشمؿ

((هريرة ُمرؾمؾ
(3)

. 

 .واهلل أقمٚمؿ -وٓ سم٠مس سمف ذم اعمت٤مسمٕم٤مت، وم٤مإلؾمٜم٤مد ُمٜم٘مٓمع 

 همحػظت صمـازة فمعم  اهلل صعم رؽمول: مايمك ومال زمن وروى مسؾم زمنؽمـاده فمن فموف): ومويمه -122

طمؾهْد ـَـــوأوؽمع مُ ، وافمف فمـه وأىمرم كزيمه، وفماهمه، وارمحه، يمه انمػر ايمؾفم: يؼول وهو، دفمائه من
(4)

 ،

وأزمديمه دارا طمغما من ، قت ايمثوب إزمقض من ايمدكسىمّم كؼّ ، ه من اخلطاياوكؼّ ، وانمسؾه زماظماء وايمثؾج وايمػمد

ضمتى ُتـقت . وأفمذه من فمذاب ايمؼػم ومن فمذاب ايمـار، هوزوصما طمغما من زوصم، وأهال طمغما من أهؾه، داره

(اظمّقتأن أىمون ذيمك 
(5)

. 

قمغم ضمٜم٤مزة   اهلل رؾمقلصغم : ُم٤مًمؽ ي٘مقل سمـ ٟمٗمػم ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م قمقف سمـ ضمٌػم ُمـ ـمريؼأظمرضمف 

ومذيمره. . . ومحٗمٔم٧م ُمـ دقم٤مئف وهق ي٘مقل اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ًمف
(6)

. 

                                 
 (.8425(، رىمؿ )1217اٟمٔمر: شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: ( 1)

 (.7574( رىمؿ )1158شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: ( 2)

 (.915( رىمؿ )245اعمراؾمٞمؾ )صـ( 3)

: ومٝمق اإلدظم٤مل. اٟمٔمر: اعمٓمٚمع قمغم أًمٗم٤مظ اعم٘مٜمع ًمِمٛمس سمٗمتح اعمٞمؿ، أي: ُمقوع اًمدظمقل، وأُم٤م سمْمؿ اعمٞمؿ :َُمْدظَمَٚمفُ ( 4)

 (.151( )صـ: 719اًمديـ اًمٌٕمكم )ت

 (.3/414اعمٖمٜمل )( 5)

 (.963( رىمؿ )2/662صحٞمح ُمًٚمؿ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمدقم٤مء ًمٚمٛمٞم٧م )( 6)
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ع ُمدظمٚمف: وقمٜمد ُمًٚمؿ  .٤مرأو ُمـ قمذاب اًمٜم: وومٞمف، ووؾمِّ

أزمو اخلطابزاد ): ومويمه -123
(1)

اخِلروميفمعم ما ذىمره  
(2)

وومه ، همشػعـا همقه، ايمؾفم صمئـاك ؾمػعاء يمه: 

واهمعل زمـا ذيمك ، وصموارا طمغما من صمواره، وأزمديمه دارا طمغما من داره، وأىمرم مثواه، وفمذاب ايمـار، همتـة ايمؼػم

(جؿقع اظمسؾؿكموزم
(3)

. 

وأُم٤م سمٕمض ، ُمـ زي٤مدات أيب اخلٓم٤مب -يمم ىم٤مل اعمّمٜمػ-وًمٕمٚمف ، مل أضمده هبذا اًمًٞم٤مق يم٤مُمال ذم دوايـ اًمًٜم٦م

ضم٤مء ذم طمدي٨م أيب هريرة قمٜمد أيب داود ذم  اًمٚمٝمؿ ضمئٜم٤مك ؿمٗمٕم٤مء: ُمٜمٝم٤م، اجلٛمؾ ُمٜمف وم٘مد ضم٤مء ذم أطم٤مدي٨م أظمرى

اًمًٜمـ
(4)

ُم٤مًمؽ قمٜمد  سمـ ضم٤مء ذم طمدي٨م قمقف وأسمدًمف دارا ظمػما ُمـ داره ٜم٤مروقمذاب اًم، وىمف ومتٜم٦م اًم٘مؼم: وُمٜمٝم٤م. 

ُمًٚمؿ
(5)

 . وهمػمه 

                                 
، وًمد ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم وأرسمع ُمئ٦م، يم٤من اًمٌٖمدادي اًمٕمراىمل، اًمٙمٚمقاذاين، صمؿ طمًـ سمـ طمًـ سمـ سمـ أمحد( حمٗمقظ 1)

، "اهلداي٦م  "ف، وًمف يمت٤مب أطمد أئٛم٦م ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد وأقمٞم٤مٟمف، وصٜمػ يمت٤ًٌم طم٤ًمًٟم٤م ذم اعمذه٥م وإصقل واخلال

ذم ُم٤ًمئؾ اًمٗم٘مف وأصقًمف  اًمتح٘مٞمؼ واًمتدىمٞمؼ احلًـ وم٘مٞمًٝم٤م قمٔمٞمًم يمثػم اًمتح٘مٞمؼ، وًمف ُمـ ((رؤوس اعم٤ًمئؾ))ويمت٤مب 

 رء يمثػم ضمًدا. وًمف ُم٤ًمئؾ يٜمٗمرد هب٤م قمـ إصح٤مب. شمقذم رمحف اهللّ ؾمٜم٦م قمنم ومخًمئ٦م.

 (.19/348(، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ُمع اعمّمقر )47(، ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م )ص: 2/257اٟمٔمر: ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م )

، ص٤مطم٥م ، اًمٌٖمدادي احلٜمٌكماهلل قمٌد سمـ احلًلم سمـ هق اًمٕمالُم٦م ؿمٞمخ احلٜم٤مسمٚم٦م، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ، قمٛمر -خ٤مء ُمٙمًقرةسم- (2)

اعمروذي، وًمف ُمّمٜمٗم٤مت  اعمختٍم اعمِمٝمقر ذم ُمذه٥م آُم٤مم أمحد. يم٤من ُمـ يم٤ٌمر اًمٕمٚممء شمٗم٘مف سمقاًمده احلًلم ص٤مطم٥م

يمثػمة مل شمٔمٝمر، ٟٓمف ظمرج ُمـ سمٖمداد عم٤م فمٝمر هب٤م ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م، وم٠مودع يمتٌف ذم دار وم٤مطمؽمىم٧م اًمدار، وشمقذم ؾمٜم٦م أرسمع 

 وصمالصملم وصمالث ُم٤مئ٦م. 

(، شمقوٞمح اعمِمتٌف ذم وٌط أؾممء اًمرواة وأٟم٤ًمهبؿ وأًم٘م٤مهبؿ ويمٜم٤مهؿ 2/75اٟمٔمر: ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ٓسمـ أيب ًمٞمغم )

 (.15/364، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )(3/183)

 (.3/415اعمٖمٜمل )( 3)

 (.3199( رىمؿ )6/96اًمًٜمـ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمدقم٤مء ًمٚمٛمٞم٧م )( 4)

 (.2191يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمدقم٤مء ًمٚمٛمٞم٧م ذم اًمّمالة )/( رىمؿ ) (5)
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ازمن أب موؽمىوزاد ): ومويمه  -124
(1)

يمه ، احلؿد هلل ايمذي حيقي اظموسمى، احلؿد هلل ايمذي أمات وأضمقا)): 

ازمن ، ازمن فمبدك، ايمؾفم إكه فمبدك. ء ومديروهو فمعم ىمل يش، واظمؾك وايمؼدرة وايمثـاء، ايمعظؿة وايمؽػمياء

ايمؾفم إكا ، يمه همشػعـا همقهوأكت سمعؾم رسه صمئـاك ؾمػعاء ، وأكت أمته وأكت َتققه، أكت طمؾؼته ورزومته، أمتك

ايمؾفم إن ىمان ، ومن فمذاب صمفـم، ايمؾفم وومه من همتـة ايمؼػم، إكك ذو وهماء وذمة، كستجغم زمحبل صموارك يمه

همؼغما إلم ، ايمؾفم ومد كزل زمك وأكت طمغم مـزول زمه، وإن ىمان مسقئا همتجاوز فمـه، حمسـا همجازه زمنضمساكه

وٓ ، وٓ سمبتؾه دم ومػمه ايمؾفم ٓ َترمـا أصمره، ة مـطؼهايمؾفم شمبت فمـد اظمسليم، وأكت نمـي فمن فمذازمه، رمحتك

(((سمػتـا زمعده
(2)

. 

ٟم٘مٚمف ُمـ يمت٤مب اًمرؾم٤مًم٦م ٓسمـ أيب زيد  اسمـ أيب ُمقؾمك وًمٕمّؾ ، اًمدقم٤مء هبذا اًمًٞم٤مق يم٤مُمال مل أضمده ذم يمت٥م اًمًٜم٦م

٤مق يم٤مُمالهبذا اًمًٞم: وم٘مد ذيمره اسمـ أيب زيد ذم يمت٤مسمف، اًم٘مػمواين
(3)

وٟم٘مٚمف اًم٘مراذم ذم اًمذظمػمة وقمزاه إمم اًمرؾم٤مًم٦م، 
(4)

. 

اًمٚمٝمؿ إٟمف قمٌدك واسمـ قمٌدك واسمـ أُمتؽ أٟم٧م : ُمٜمٝم٤م ىمقًمف  وأُم٤م سمٕمض اجلٛمؾ ُمٜمٝم٤م وم٘مد روي قمـ اًمٜمٌل

اًمٚمٝمؿ إين أؾمتجػم ، ٜم٤م ومٞمفوأٟم٧م أقمٚمؿ سمنه وقمالٟمٞمتف ضمئٜم٤م ًمٜمِمٗمع ًمف ومِمٗمٕمّ  هديتف ًمإلؾمالم وأٟم٧م ىمٌْم٧م روطمف

 .سمحٌؾ ضمقارك ًمف إٟمؽ ذو ووم٤مء ذُم٦م وىمف ُمـ ومتٜم٦م اًم٘مؼم وقمذاب ضمٝمٜمؿ

أظمرضمف ؾمحٜمقن ذم اعمدوٟم٦م
(5)

أن ، راومع اعمدين سمـ قمـ إؾممقمٞمؾ، ؾمٕمد سمـ قمـ اًمٚمٞم٨م، اسمـ وه٥م قمـ 

 .ومذيمره. . . اعمٞم٧ّم يم٤من ي٘مقل إذا صغم قمغم  اهلل رؾمقل

ٟمّم٤مري اعمدين  سـم راومع سـم إؾممقمٞمؾوومٞمف  ٤مسمٕم٦م ((وٕمٞمػ احلٗمظ))قمقيٛمر ا ـ اًم ُم
(6)

٤مع اًمت٤مسمٕملم  ٤مر أشم ـ يم  .يٕمٜمل ُم

 .وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ُمٕمْمؾ

اًمٚمٝمؿ قمٌدك واسمـ قمٌدك : أٟمف يم٤من إذا صغم قمغم اجلٜم٤مزة ىم٤مل  قمـ اًمٜمٌل  وىمد ورد ٟمحقه قمـ أيب هريرة

                                 
ذم ُمذه٥م احلٜمٌكم، وذح يمت٤مب  "اإلرؿم٤مد"، صٜمػ اًم٘م٤ميض اهل٤مؿمٛمل قمكم أسمق ُمقؾمك أيب سمـ أمحد سمـ هق: حمٛمد (1)

 (.2/182اخلرىمل، شمقذم ؾمٜم٦م صممن وقمنميـ وأرسمٕممئ٦م. اٟمٔمر: ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ٓسمـ أيب يٕمغم )

 (.3/415( اعمٖمٜمل )2)

 (.81-79( )صـ3)

 (.2/461( اًمذظمػمة ًمٚم٘مراذم )4)

 (.1/251( اعمدوٟم٦م )5)

 (.442( رىمؿ )139شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: ( 6)
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إًمف إٓ أٟم٧م وأن حمٛمدا قمٌدك ورؾمقًمؽ وأٟم٧م أقمٚمؿ سمف إن يم٤من حمًٜم٤م ومزد ذم إطم٤ًمٟمف وإن يم٤من يم٤من يِمٝمد أن ٓ 

 .ُمًٞمئ٤م وم٤مهمٗمر ًمف ٓ حترُمٜم٤م أضمره وٓ شمٗمتٜم٤م سمٕمده

أظمرضمف أسمق يٕمغم ذم ُمًٜمده
(1)

وقمٜمف اسـم طم٤ٌمن ذم صحٞمحف– 
(2)

ـ ، إؾمح٤مق سـم اًمرمحـ قمٌدُمـ ـمريؼ  –  قم

 .ومذيمره . . . . اًمٚمٝمؿ قمٌدك)): أٟمف يم٤من إذا صغم قمغم ضمٜم٤مزة ي٘مقل  قمـ أيب هريرة قمـ اًمٜمٌل، أيب ؾمٕمٞمد سـم ؾمٕمٞمد

ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع
(3)

 .((رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح)): 

وىم٤مل احل٤مومظ ذم اعمٓم٤مًم٥م
(4)

 .اىـ((ًمٙمـ ًمف قمٚم٦م، قمـ أيب يٕمغم، أظمرضمف اسمـ طم٤ٌمن، إؾمٜم٤مده صحٞمح)): 

قمـ أيب هريرة ُمرومققم٤م ، إؾمح٤مق قمٜمف سمـ ـاًمرمح قمٌدأيب ؾمٕمٞمد ومرواه  سمـ آظمتالف قمغم ؾمٕمٞمدواًمٕمٚم٦م هل 

 .يمم ؾمٌؼ آٟمٗم٤م

قمـ أيب هريرة ُمـ ىمقًمف أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م، قمـ أسمٞمف، أيب ؾمٕمٞمد سمـ ورواه ُم٤مًمؽ قمـ ؾمٕمٞمد
(5)

: سمف سمٚمٗمظ 

وم٢مذا . أشمٌٕمٝم٤م ُمـ أهٚمٝم٤م. أظمؼمك، ًمٕمٛمر اهلل، أٟم٤م: وم٘م٤مل أسمق هريرة؟ يمٞمػ يّمغم قمغم اجلٜم٤مزة، أٟمف ؾم٠مل أسم٤م هريرة))

 .ومذيمره ((. . . . كاًمٚمٝمؿ قمٌد: صمؿ أىمقل. وصٚمٞم٧م قمغم ٟمٌٞمف ومحدت اهلل. تووٕم٧م يمؼم

اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ قمٌدوُمـ ـمريؼ ُم٤مًمؽ أظمرضمف 
(6)

 وإؾممقمٞمؾ اًم٘م٤ميض ذم ومْمؾ اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل، 
(7)

 

واًمٌٖمقي ذم ذح اًمًٜم٦م
(8)

. 

((صدوق)) اعمدين اهلل قمٌد سمـ إؾمح٤مق سمـ اًمرمحـ وقمٌد
(9)

. 

                                 
 (.6598( رىمؿ: )11/477( )1)

 (. 3173( رىمؿ: )7/342( )2)

(3( )3/33.) 

(4( )5/415.) 

 (.775( رىمؿ )2/319( )5)

 (.6425( رىمؿ )3/488( )6)

 (.93( رىمؿ )79( )صـ7)

 (.1496( رىمؿ: )5/357( ذح اًمًٜم٦م ًمٚمٌٖمقي )8)

 (571( )ص: 852) م م أسمق إؿم٤ٌمل -شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ( 9)
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: وًمذًمؽ رضمح اًمدارىمٓمٜمل رواي٦م ُم٤مًمؽ وم٘م٤مل رمحف اهلل، إُم٤مم ذم احلدي٨م واًمٗم٘مف أٟمس سمـ وُم٤مًمؽ

(1)اىـ((ُم٤م ىم٤مًمف ُم٤مًمؽ: واعمحٗمقظ))
. 

 .واًمراضمح ذم هذه اًمرواي٦م اًمقىمػ قمغم أيب هريرة واهلل أقمٚمؿ

ايمؾفم شمبت فمـد ، وأكت نمـي فمن فمذازمه، همؼغما إلم رمحتك، ايمؾفم ومد كزل زمك وأكت طمغم مـزول زمه))  : وأُم٤م ىمقًمف

  وم٘مد ضم٤مء ٟمحقه قمـ اسمـ ُمًٕمقد قمـ اًمٜمٌل ،((وٓ سمػتـا زمعده، وٓ سمبتؾه دم ومػمه ايمؾفم ٓ َترمـا أصمره، اظمسليمة مـطؼه

أظمرضمف ؾمحٜمقن ذم اعمدوٟم٦م
(2)

أيم٤من  ٓسمـ ُمًٕمقدىمٞمؾ : سمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل ىم٤ملقمـ إ، راومع اعمدين سمـ قمـ إؾممقمٞمؾ 

 ص٤مطمٌٜم٤م سمؽ ٟمزل اًمٚمٝمؿ: ىم٤مل صمؿ قمٚمٞمف وىمػ ُمٜمف ومرغ إذا يم٤من، ٟمٕمؿ: ىم٤مل؟ ُمٜمف ومرغ إذا اًم٘مؼم قمغم ي٘مػ  اهلل رؾمقل

، وٓ شمٌتٚمف ذم ىمؼمه سمم ٓ ـم٤مىم٦م ًمف سمف، اًمٚمٝمؿ صم٧ٌم قمٜمد اعم٠ًمًم٦م ُمٜمٓم٘مف، وراء فمٝمره وٟمٕمؿ اًمٜمزول سمف أٟم٧م اًمدٟمٞم٤م وظمٚمػ

 .اًمٚمٝمؿ ٟمقر ًمف ذم ىمؼمه وأحل٘مف سمٜمٌٞمف

مل يٚمؼ أطمدا ُمـ أصح٤مب ))إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل  ن  ٕ: وومٞمف اٟم٘مٓم٤مع، يمم شم٘مدم ((وٕمٞمػ)): راومع أيب سمـ إؾممقمٞمؾوومٞمف 

اعمديٜمل سمـ يمم ىم٤مل قمكم ((  اًمٜمٌل
(3)

: طمٜمٌؾ سمـ أمحدىم٤مل )): ىم٤مل اًمٕمالئل، إٓ أن عمراؾمٞمٚمف قمـ اسمـ ُمًٕمقد ُمٞمزة، 

((د دون همػمهوظمص اًمٌٞمٝم٘مل ذًمؽ سمم أرؾمٚمف قمـ اسمـ ُمًٕمق ((ُمرؾمالت إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل ٓ سم٠مس هب٤م))
(4)

 

احلارث زمن اهلل فمبدفمن ): ومويمه -125
(5)

ايمؾفم انمػر : اظمّقتفمؾؿفم ايمصالة فمعم   ايمـبي أنّ  فمن أزمقه 

                                 
 (.11/363اًمٕمٚمؾ ًمٚمدارىمٓمٜمل )( 1)

 (1/252اعمدوٟم٦م )( 2)

 (9اعمراؾمٞمؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )ص: ( 3)

 (..88( ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ )ص: 4)

ًمف رؤي٦م وٕسمٞمف وضمده  اهل٤مؿمٛمل اًم٘مرر ه٤مؿمؿ سمـ اعمٓمٚم٥م قمٌد سمـ احل٤مرث سمـ ٟمقومؾ سمـ احل٤مرث سمـ اهلل   ( قمٌد5)

يم٤من ًمف قمٜمد ووم٤مة  -سمٛمقطمدشملم ُمٗمتقطمتلم اًمث٤مٟمٞم٦م صم٘مٞمٚم٦م -عم٤م وًمدت وشمٗمؾ ذم ومٞمف. ويم٤من يٚمّ٘م٥م سَمٌ ٦م  طمٜمّٙمف اًمٜمٌل

، ويم٤مٟم٧م ووم٤مشمف سمٕممن ؾمٜم٦م أرسمع ، وزم اًمٌٍمة ٓسمـ اًمّزسمػم((اشمٗم٘مقا قمغم شمقصمٞم٘مف))اًمؼم:  ؾمٜمت٤من، ىم٤مل اسمـ قمٌد  اًمٜمٌل

وصممٟملم، وذيمره احل٤مومظ ذم اإلص٤مسم٦م ذم اًم٘مًؿ اًمث٤مين )ُمـ ذيمر ذم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ا ٕـمٗم٤مل اًمذيـ وًمدوا ذم قمٝمد 

( 8/13وهق ذم دون ؾمـ اًمتٛمٞمٞمز( اٟمٔمر: )اإلص٤مسم٦م   ًمٌٕمض اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٜم٤ًمء أو اًمرضم٤مل ممـ ُم٤مت  اًمٜمٌل

 (.498( )ص: 852( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )6199)

 =، وم٤مؾمتٕمٛمٚمف قمغم  ، صح٥م اًمٜمٌلاهل٤مؿمٛمل ه٤مؿمؿ سمـ اعمٓمٚم٥م قمٌد سمـ احل٤مرث سمـ ٟمقومؾ سمـ احل٤مرث  وأزموه:
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ايمؾفم إن فمبدك وازمن فمبدك كزل زمػـائك همانمػر يمه ، وؾماهدكا ونمائبـا، وىمبغمكا وصغغمكا، ٕضمقائـا وأمواسمـا

ومال ٓ سمؼل ؟ وإن مل أفمؾم طمغما، اهلل رؽموليا : وأكا أصغر اجلّمفمة، وٓ كعؾم إٓ طمغما همؼؾت، وارمحه

(1)(سمعؾم ما إٓ
. 

أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت
(2)

ٙمؾ أصم٤مرواًمٓمؼمي ذم ذح ُمِم 
(3)

واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم 
(4)

وإوؾمط 
(5)

 

  أن اًمٜمٌل، قمـ أسمٞمف، احل٤مرث سمـ اهلل قمٌدقمـ ، ُمرصمد سمـ قمـ قمٚم٘مٛم٦م، أيب ؾمٚمٞمؿ سمـ طمدصمٜم٤م ًمٞم٨م، مه٤ممُمـ ـمريؼ 

اًمٚمٝمؿ إن هذا ، وأًمػ سملم ىمٚمقسمٜم٤م، وأصٚمح ذات سمٞمٜمٜم٤م، اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ٕطمٞم٤مئٜم٤م وأُمقاشمٜم٤م: اعمّٞم٧مقمٚمٛمٝمؿ اًمّمالة قمغم 

وم٢من : وم٘مٚم٧م ًمف وأٟم٤م أصٖمر اًم٘مقم: ىم٤مل ،وم٤مهمٗمر ًمٜم٤م وًمف، وأٟم٧م أقمٚمؿ سمف، ومالن ٓ ٟمٕمٚمؿ إٓ ظمػما سمـ قمٌدك ومالن

 .ومال شم٘مؾ إٓ ُم٤م شمٕمٚمؿ: ىم٤مل؟ اأقمٚمؿ ظمػمً  مل

وٓ يروى قمـ ، ٤ممشمٗمرد سمف مه، أيب ؾمٚمٞمؿ سمـ ُمرصمد إٓ ًمٞم٨م سمـ مل يرو هذا احلدي٨م قمـ قمٚم٘مٛم٦م: وىم٤مل اًمٓمؼماين

 .((احل٤مرث إٓ هبذا اإلؾمٜم٤مد

ىم٤مل احل٤مومظ ذم ٟمت٤مئ٩م إومٙم٤مر
(6)

 .((أيب ؾمٚمٞمؿ ومٗمٞمف وٕمػ سمـ ورضم٤مل هذا رضم٤مل اًمّمحٞمح ؾمقى ًمٞم٨م)): 

((صدوق اظمتٚمط ضمدا ومل يتٛمٞمز طمديثف ومؽمك)): أيب ؾمٚمٞمؿ سمـ وًمٞم٨م
(7)

. 

 .وم٤مإلؾمٜم٤مد ومٞمف وٕمػ

                                 
قمثمن، وًمف أطم٤مدي٨م سمٕمض قمٛمٚمف سمٛمٙم٦م وأىمّره أسمق سمٙمر وقمٛمر وقمثمن، صمؿ اٟمت٘مؾ إمم اًمٌٍمة، وُم٤مت هب٤م ذم آظمر ظمالوم٦م  =

 (.1511) ( رىمؿ2/413. اٟمٔمر: اإلص٤مسم٦م )  قمـ اًمٜمٌل

 (.3/415اعمٖمٜمل )( 1)

 اعمٓمٚم٥م. قمٌد سمـ احل٤مرث سمـ ٟمقومؾ سمـ ( ذم شمرمج٦م: احل٤مرث4/56( اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى )2)

(، وىم٤مل اًمٓمؼمي: واحل٤مرث هذا قمٜمدٟم٤م واهلل أقمٚمؿ هق أسمق ىمت٤مدة 975( رىمؿ: )2/433( ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر )3)

. وًمٕمؾ ذًمؽ وهؿ اىـأيب ىمت٤مدة إٟمّم٤مري... سمـ اهلل رسمٕمل، واسمٜمف اعمذيمقر ومٞمف هق: قمٌد سمـ إٟمّم٤مري وهق احل٤مرث

 اعمٓمٚم٥م. واهلل أقمٚمؿ.  قمٌد سمـ احل٤مرث سمـ ٟمقومؾ سمـ ُمٜمف رمحف اهلل، وىمد اشمٗمؼ اسمـ ؾمٕمد، واًمٓمؼماين قمغم أٟمف: احل٤مرث

 (.3265( رىمؿ )3/238اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين ) (4)

 5913( رىمؿ: 6/97( اعمٕمجؿ إوؾمط )5)

 (.4/399ٟمت٤مئ٩م إومٙم٤مر ٓسمـ طمجر ) (6)

 (.5685( رىمؿ )464شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص:  (7)
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 .-واهلل أقمٚمؿ– احلًـًمف ؿمقاهد يرشم٘مل هب٤م إمم درضم٦م  وىمد ؾمٌؼ أنّ 

: وأشمـي فمعم أطمرى زممم وصمبت: همؼال: ظما أشمـي فمـده فمعم صمـازة زمخغم  أن ايمـبي: ومويمـــه -126

(متػق فمؾقه، رواه أزمو داود، زمعض ؾمفقدزمعضؽم فمعم  إنّ : شمم ومال، وصمبت: همؼال
(1)

. 

ذم اًمًٜمـأظمرضمف أسمق داود 
(2)

  اهلل رؾمقلُمروا قمغم : هريرة ىم٤ملأيب قمـ ، ؾمٕمد سمـ قم٤مُمرُمـ ـمريؼ  

 .سمّمٞمٖم٦م اجلٛمع إن سمٕمْمٙمؿ قمغم سمٕمض ؿمٝمداء: وقمٜمده، ومذيمر ٟمحقه، . . . . سمجٜم٤مزة وم٠مصمٜمقا قمٚمٞمٝم٤م ظمػما

ورواه اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف
(3)

حٞمحفوُمًٚمؿ ذم ص 
(4)

صٝمٞم٥م ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م  سمـ اًمٕمزيز قمٌدُمـ ـمريؼ  

ُم٤م   اخلٓم٤مب سمـ قمٛمروم٘م٤مل )): زي٤مدة: ومذيمره وومٞمف . . . ُمروا سمجٜم٤مزة: ي٘مقل  ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس

 وهذا أصمٜمٞمتؿ قمٚمٞمف ذا ومقضم٧ٌم ًمف اًمٜم٤مر أٟمتؿ ؿمٝمداء اهلل، هذا أصمٜمٞمتؿ قمٚمٞمف ظمػما ومقضم٧ٌم ًمف اجلٜم٦م: ىم٤مل ((؟ وضم٧ٌم

 .ذم إرض

 .صمالث ُمرات أٟمتؿ ؿمٝمداء اهلل ذم إرض: وومٞمف، ((ومًدى ًمؽ أيب وأُمل)): قمٛمرىم٤مل : وقمٜمد ُمًٚمؿ

 من اشمـان يمه يشفد، يؿوت مسؾم ما من فمبد: ومال أكه  ودم ضمديث فمن ايمـبي): ومويمــــه  -127

رواه ، ونمػرت ما أفمؾم، ومد ومبؾت ؾمفادة فمبادي فمعم ما فمؾؿوا: إٓ ومال اهلل سمعالم، زمخغم إدككم صمغماكه

(دم اظمسـد، اإلمام أمحد
(5)

. 

أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد
(6)

 ضمٕمٗمر سمـ احلٛمٞمد قمٌد قمـ قمٗم٤من، قمـ ُمٝمدي سمـ ُمٞمٛمقن، قمـ-يمم قمزاه اعمّمٜمػ-

ُم٤م : ىم٤مل، يرويف قمـ رسمف قمز وضمؾ،  قمـ اًمٜمٌل، قمـ أيب هريرة، ُمـ أهؾ اًمٌٍمةقمـ ؿمٞمخ ، ص٤مطم٥م اًمزي٤مدي

ىمد ىمٌٚم٧م ؿمٝم٤مدة : إٓ ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ، يِمٝمد ًمف صمالصم٦م أسمٞم٤مت ُمـ ضمػماٟمف إدٟملم سمخػم، ُمًٚمؿ يٛمقت قمٌدُمـ 

 .وهمٗمرت ًمف ُم٤م أقمٚمؿ، قم٤ٌمدي قمغم ُم٤م قمٚمٛمقا

                                 
 (.3/415اعمٖمٜمل )( 1)

 (.3235( رىمؿ )2/195( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ذم اًمثٜم٤مء قمغم اعمٞم٧م )2)

 (.1367( رىمؿ )2/97قمغم اعمٞم٧م )ذيمره ذم قمدة ُمقاوع ذم صحٞمحف ُمٜمٝم٤م: يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب صمٜم٤مء اًمٜم٤مس  (3)

 (.949( رىمؿ )2/655يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ومٞمٛمـ يثٜمل قمٚمٞمف ظمػم أو ذ ُمـ اعمقشمك ) (4)

 (.3/416( اعمٖمٜمل )5)

 (. 9295(، )15/169(، )8989( رىمؿ )14/541ُمًٜمد أمحد ) (6)
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((وومٞمف راو مل يًؿ)): وىم٤مل اهلٞمثٛمل
(1)

. 

(2)اىـ ((ومل أضمد ًمف شمرمج٦م اًمزي٤مدي ضمٕمٗمر سمـ احلٛمٞمد قمٌد )): إًم٤ٌمينوىم٤مل اًمِمٞمخ 
. 

 .وم٤مإلؾمٜم٤مد ومٞمف وٕمػ

وأُم٤م ، يمم ؾمٌؼ صمالصم٦م: سمٚمٗمظ سمؾ قمٜمده، مل يرد قمٜمد أمحد ذم اعمًٜمد يِمٝمد ًمف اصمٜم٤من: ىمقًمف: سمـبقه

خ٤مري ذم صحٞمحفوم٘مد ضم٤مء قمٜمد اًمٌ ؿمٝم٤مدة آصمٜملم
(3)

قمـ أيب إؾمقد ىم٤مل ىمدُم٧م اعمديٜم٦م وىمد وىمع هب٤م  

وم٘م٤مل ، وم٠مصمٜمل قمغم ص٤مطمٌٝم٤م ظمػما، ومٛمرت هبؿ ضمٜم٤مزة  اخلٓم٤مب سمـ قمٛمرُمرض ومجٚم٧ًم إمم 

صمؿ ُمر ، وضم٧ٌم  قمٛمروم٘م٤مل : وم٠مصمٜمل قمغم ص٤مطمٌٝم٤م ظمػما: وضم٧ٌم صمؿ ُمر سم٠مظمرى  قمٛمر

؟ وُم٤م وضم٧ٌم ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم: وم٘م٤مل أسمق إؾمقد وم٘مٚم٧م: وضم٧ٌم: وم٘م٤مل: وم٠مصمٜمل قمغم ص٤مطمٌٝم٤م ذا، سم٤مًمث٤مًمث٦م

: ىم٤مل؟ وم٘مٚمٜم٤م وصمالصم٦م، أيم ُمًٚمؿ ؿمٝمد ًمف أرسمٕم٦م سمخػم أدظمٚمف اهلل اجلٜم٦م  ىمٚم٧م يمم ىم٤مل اًمٜمٌل: ىم٤مل

 .ًمف قمـ اًمقاطمدصمؿ مل ٟم٠ًم واصمٜم٤من: ىم٤مل؟ واصمٜم٤من: وم٘مٚمٜم٤م: وصمالصم٦م

 سمـ وم٘مد ضم٤مء ُم٤م يِمٝمد ًمف ُمـ طمدي٨م أٟمس ُمرومققم٤م وُمـ طمدي٨م سمِمػم اًمِمٝم٤مدة سم٤مجلػمانوأُم٤م شم٘مٞمٞمد  

 .يمٕم٥م ُمرؾمال

 :أما ضمديث أكس همؼد اطمتؾف فمـه دم يمػظ احلديث

 .ُم٤م ُمـ ُمًٚمؿ يٛمقت ومٞمِمٝمد ًمف أرسمٕم٦م أهؾ أسمٞم٤مت ُمـ ضمػماٟمف: ومرواه صم٤مسم٧م قمٜمف سمٚمٗمظ

 ُم٤م ُمـ ُمًٚمؿ يٛمقت ومٞمِمٝمد ًمف رضمالن ُمـ ضمػمشمف: اًمقًمٞمد سمٚمٗمظ سمـ ورواه سم٘مٞم٦م

وم٠مظمرضمٝم٤م اإلُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمده أما رواية شمازمت 
(4)

قمٜمف  ،ؾمٚمٛم٦م سمـ قمـ مح٤مد، إؾممقمٞمؾ سمـ قمـ ُم١مُمؾ 

إٓ ، إدٟملم ُم٤م ُمـ ُمًٚمؿ يٛمقت ومٞمِمٝمد ًمف أرسمٕم٦م أهؾ أسمٞم٤مت ُمـ ضمػماٟمف: ىم٤مل  أن اًمٜمٌلقمـ أٟمس ، )صم٤مسم٧م(

 .وهمٗمرت ًمف ُم٤م ٓ شمٕمٚمٛمقن، ىمد ىمٌٚم٧م قمٚمٛمٙمؿ ومٞمف: ىم٤مل

                                 
 (3/4جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد ) (1)

 (46أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز ـ إًم٤ٌمين )ص:  (2)

 (.1367( رىمؿ )2/97يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب صمٜم٤مء اًمٜم٤مس قمغم اعمٞم٧م ) (3)

 (.13541(، )21/174ُمًٜمد أمحد ) (4)
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وأظمرضمٝم٤م أسمق يٕمغم ذم ُمًٜمده
(1)

اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحفوقمٜمف  – 
(2)

واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك– 
(3)

واًمٌٞمٝم٘مل ذم ، 

اًمِمٕم٥م
(4)

واًمْمٞم٤مء ذم اعمخت٤مرة 
(5)

وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م 
(6)

 .يمٚمٝمؿ ُمـ ـمرق قمـ ُم١مُمؾ سمف ٟمحقه 

 ، وىم٤مل اًمذهٌل قمغم ذط ُمًٚمؿ.((ومل خيرضم٤مه، صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ)): وىم٤مل احل٤ميمؿ

((٤مل اًمّمحٞمحورضم٤مل أمحد رضم )): وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع
(7)

. 

 ((وىمد روي سمٖمػم هذا اًمٚمٗمظ)): اًمْمٞم٤مء: وىم٤مل

  . اًمٌٍمي اًمرمحـ قمٌد أسمق، ُمقٓهؿ اًمٕمدوي: هق إؾممقمٞمؾ سمـ وُم١مُمؾ

ىم٤مل اسمـ ُمٕملم
(8)

وىم٤مل اًمٌخ٤مري، ((صم٘م٦م)): 
(9)

ىم٤مل أسمق زرقم٦مو، ((ُمٜمٙمر احلدي٨م)): 
(10)

، ((ذم طمديثف ظمٓم٠م يمثػم)): 

وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ
(11)

ؾمٗمٞم٤من سمـ وىم٤مل يٕم٘مقب. ((ؿمديد ذم اًمًٜم٦م يمثػم اخلٓم٠م يٙمت٥م طمديثف، صدوق)) 
(12)

 :

يم٤من ُمِمٞمختٜم٤م : ي٘مقل، طمرب ُيًـ اًمثٜم٤مء قمٚمٞمف سمـ ؾمٛمٕم٧م ؾمٚمٞممن، إؾممقمٞمؾ ؾمٜمل ؿمٞمخ ضمٚمٞمؾ سمـ )وُم١مُمؾ

وىمد ، يم٤من ٓ يًٕمف أن ُيدث: طمتك رسمم ىم٤مل، ف طمدي٨م أصح٤مسمفإٓ أن طمديثف ٓ يِمٌ، ويقصقن سمف، ًمف يٕمرومقن

وم٢مٟمف ُمٜمٙمر يروي ُمٜم٤ميمػم قمـ صم٘م٤مت ، ويتخٗمٗمقا ُمـ اًمرواي٦م قمٜمف، جي٥م قمغم أهؾ اًمٕمٚمؿ أن ي٘مٗمقا قمـ طمديثف

صدوق دء )): وىم٤مل احل٤مومظ. اىـ ومٚمق يم٤مٟم٧م هذه اعمٜم٤ميمػم قمـ وٕم٤مف ًمٙمٜم٤م ٟمجٕمؾ ًمف قمذرًا(، وهذا أؿمد، ؿمٞمقظمٜم٤م

((احلٗمظ
(13)

.  

                                 
 (.3481( رىمؿ )6/499) (1)

 (.3126( رىمؿ )7/295) (2)

(3) (1/377.) 

(4) (12/111.) 

 (.1661( رىمؿ )5/46إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة ًمٚمْمٞم٤مء اعم٘مدد ) (5)

(6) (9/252.) 

(7) (3/82.) 

 (.2/592) -رواي٦م: اًمدوري-ريخ ٤م( اًمت8)

 (.29/178( يمم ذم: هتذي٥م اًمٙممل )9)

 (.5/353( يمم ذم: اعمٞمزان )11)

 .1719(ت/8/374( يمم ذم: اجلرح واًمتٕمديؾ )11)

 (.3/52( اعمٕمروم٦م واًمت٠مريخ )12)

 (.7178( رىمؿ ) 987( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )صـ 13)
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 -واهلل أقمٚمؿ–وهق يمذًمؽ، وًمٕمؾ شمقصمٞمؼ اسمـ ُمٕملم شمقصمٞمؼ ٟمًٌل ُم٘م٤مرة سمراو آظمر أوٕمػ ُمٜمف 

 :اًمقًمٞمد وم٘مد اظمتٚمػ قمٜمف سمـ وأُم٤م سم٘مٞم٦م

قمـ أٟمس ، قمـ محٞمد اًمٓمقيؾ، محرة سمـ قمـ اًمْمح٤مك، قمٜمف )سم٘مٞم٦م(، اًمرمحـ قمٌد سمـ يقؾمػ سمـ احلًـومرواه 

إٓ : اًمٚمٝمؿ ٓ ٟمٕمٚمؿ إٓ ظمػما: ومٞم٘مقٓن: ومٞمِمٝمد ًمف رضمالن ُمـ ضمػماٟمف إدٟمٞملم، ُم٤م ُمـ ُمًٚمؿ يٛمقت: ٤مُمرومققم

 .وهمٗمرت ُم٤م ٓ يٕمٚممن،  ىمد ىمٌٚم٧م ؿمٝم٤مدهتماؿمٝمدوا إيّن : ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ ًمٚمٛمالئٙم٦م

لياًمٕمٌدو احلًـأظمرضمف أسمق 
(1)

واخلٓمٞم٥م ذم شم٤مرخيف 
(2)

واسمـ اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦م 
(3)

ُمـ ـمريؼ قمـ  

 .يقؾمػ سمف سمـ احلًـ

ومل يذيمر ومٞمف  فذيمره اخلٓمٞم٥م ذم شم٤مرخي، أسمق قمكم اعمٕمروف سم٠مظمل اهلرش اًمرمحـ قمٌد سمـ يقؾمػ سمـ احلًـو

ضمرطم٤م وٓ شمٕمديال
(4)

. 

: وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل، ((اًمْمح٤مك ًمٞمس سمٌمء)): ذا طمدي٨م ٓ يّمح ىم٤مل ُيٞمكه)): وىم٤مل اسمـ اجلقزي

 .اىـ((سمث٘م٦م ًمٞمس))

ىم٤مل ، (اًمقًمٞمد سمـ سم٘مٞم٦مقمٜمف ) قمٗم٤من سمـ قمثمن سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد سمـ وقمثمنراهقيف  سمـ ورواه إؾمح٤مق

 .اًمٓمقيؾومل يذيمر محٞمد . سمف قمـ أٟمس، محرة سمـ اًمْمح٤مك طمدصمٜمل

رواي٦م إؾمح٤مق أظمرضمٝم٤م ذم ُمًٜمده
(5)

 .قمـ سم٘مٞم٦م سمف 

ورواي٦م قمثمن أظمرضمٝم٤م اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ 
(6)

. 

ؾمٚمٛم٦م واسمـ هلٞمٕم٦م وهمػمهؿ سم٤معمٜم٤ميمػم  سمـ طمدث قمـ ُم٤مًمؽ ومح٤مد)): هذا ىم٤مل قمٜمف اسمـ قمدي اهلل قمٌد سمـ وقمثمن

((ث ذم يمؾ ُمقوع سم٤معمٜم٤ميمػم قمـ اًمث٘م٤متوطمدّ ، ودار اًمٌالد، ٞمٌلمويم٤من يًٙمـ ٟمّم، يٙمٜمك أسم٤م قمٛمرو
(7)

. 

                                 
 (.26( رىمؿ )318)صـ ُمٜمت٘مك طمدي٨م أيب احلًـ اًمٕمٌدويل (1)

 (.3981( رىمؿ )8/513) (2)

 (.1494( رىمؿ )2/413) (3)

 (.3981()8/513( )شم٤مريخ سمٖمداد )4)

 (.359( )1/356راهقيف ) سمـ ُمًٜمد إؾمح٤مق (5)

 (.946( رىمؿ )4/98) (6)

 (5/176اًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي حت٘مٞمؼ ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر ) (7)



                                                                                         635 

((وًمٕمثمن همػم ُم٤م ذيمرت ُمـ إطم٤مدي٨م أطم٤مدي٨م ُمقوققم٤مت)): وىم٤مل
(1)

. 

، محرة إُمٚمقيمل واًمقاؾمٓمل سمـ ٕن ومٞمٝم٤م اًمْمح٤مك، ورواي٦م سم٘مٞم٦م ُمٜمٙمرة، واًمراضمح قمـ أٟمس هق رواي٦م صم٤مسم٧م

((ًمٞمس سمٌمء)): ىم٤مل اسمـ ُمٕملم
(2)

((ًمٞمس سمث٘م٦م)): ئلوىم٤مل اًمٜم٤ًم، 
(3)

((ُمٜمٙمر احلدي٨م )): وىم٤مل اًمٌخ٤مري، 
(4)

وىم٤مل ، 

٤ٌّمن ومذيمره ذِم اًمث٘م٤مت وم٠مظمٓم٠م)): اًمذهٌل ((وأُّم٤م اسْمـ طم
(5)

((وٕمٞمػ)): وىم٤مل اسمـ طمجر. 
(6)

. 

(7)اىـ((ُمٜمٙمر سمٚمٗمظ رضمٚملم)): وىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين
. 

ـ طمدي٨م سمِمػم ذيمره احل٤مومظ ذم اًمٗمتح، يمٕم٥م ُمرؾمال أظمرضمف أسمق ُمًٚمؿ اًمٙمجل سـم وحلدي٨م أٟمس ؿم٤مهد ُم
(8)

. 

واهلل أقمٚمؿ. واحلدي٨م طمًـ سمِم٤مهديف
(9)

. 

همقؼوم رصمالن من صمغماكه ، ما من مسؾم يؿوت: أكه ومال  فمن ايمـبي، ودم يمػظ): ومويمه  -128

ونمػرت يمه ما ، ومد ومبؾت ؾمفادهتّم يمعبدي: إٓ ومال اهلل سمعالم، غماايمؾفم ٓ كعؾم إٓ طم: همقؼوٓن، ْدَككْمَ إَ 

ايماليمؽائيأطمرصمه  يعؾّمن ٓ
(10)

)
(11)

. 

                                 
 (5/177اًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي حت٘مٞمؼ ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر ) (1)

 (.272/ 2شم٤مريخ اًمدوري ) (2)

 (.312اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم رىمؿ اًمؽممج٦م: )( 3)

 (.117( رىمؿ )4/89ذم شم٤مريخ اإلؾمالم ) ًمذهٌلذيمره ا (4)

 (.117( رىمؿ )4/89شم٤مريخ اإلؾمالم ) (5)

 (.2966( رىمؿ )457شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص:  (6)

 (.3318( رىمؿ )7/326ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقوققم٦م وأصمره٤م اًمًٞمئ ذم إُم٦م ) (7)

 (.3/231اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر ) ومتح (8)

 سمـ وأيب هريرة وىمد ؾمٌؼ خترجيٝمم، وطمدي٨م يمٕم٥م وورد ذم ُمٕمٜمك هذا احلدي٨م أطم٤مدي٨م أظمرى ُمٜمٝم٤م طمدي٨م قمٛمر (9)

أسمٞمف. وىمد سمًط أيب زهػم قمـ  سمـ رسمٞمٕم٦م، وأيب ىمت٤مدة، أيب سمٙمر سمـ ، وقم٤مُمرإيمقع، واسمـ قمٛمر سمـ قمجرة، وؾمٚمٛم٦م

 ( ومٛمـ أراد آؾمتزادة ومٚمػماضمٕمف.4/439طمجر ذم ٟمت٤مئ٩م إومٙم٤مر ٓسمـ طمجر ) سمـ اًمٙمالم قمٚمٞمف احل٤مومظ

صؾ ـمؼمي اًمرازي اًم٘م٤مؾمؿ أسمق ُمٜمّمقر سـم احلًـ سـم هق: ه٦ٌم اهلل (11) ، ىمدم سمٖمداد وم٤مؾمتقـمٜمٝم٤م، وصٜمػ يمت٤مسم٤م سم٤مًمالًمٙم٤مئل ويٕمرف ٕا

ٜم٦م، وهمػم ذًمؽ، وقم٤مضمٚمتف اعمٜمٞم٦م ؾمٜم٦م صممن قمنمة وأرسمع  ، ويمت٤مسم٤م ذم ُمٕمروم٦م أؾممء ُمـ ذم اًمّمحٞمحلم، ويمت٤مسم٤م ذم ذح اًم ًٜـم ذم اًم

ـ احلدي٨م.. اٟمٔمر: شم٤مريخ سمٖمداد )  (.7371) :( رىمؿ16/118ُم٤مئ٦م. ومٚمؿ يٜمنم قمٜمف يمثػم رء ُم

 (.3/416ٖمٜمل )اعم( 11)
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 .ًمٕمٚمف ذم يمت٤مسمف اًمًٜمـ

أظمرضمف اسمـ راهقيف ذم ُمًٜمده واحلدي٨م
(1)

طمدصمٜمل ، اًمقًمٞمد سمـ سم٘مٞم٦مقمـ : ُم٘م٤مرب ُمـ هذا اًمٚمٗمظ 

ُم٤م ُمـ رضمؾ يٛمقت  : ىم٤مل  اهلل رؾمقلقمـ ، ُم٤مًمؽ سمـ قمـ أٟمس، ُمٚمقيملقمـ ص٤مًمح إ، محرة سمـ اًمْمح٤مك

أؿمٝمديمؿ : اًمٚمٝمؿ ٓ ٟمٕمٚمؿ إٓ ظمػما إٓ ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ عمالئٙمتف: ومٞم٘مقٓن، ومٞمِمٝمد ًمف رضمالن ُمـ ظمػمشمف إىمرسملم

 .ٓ يٕمٚممنأين ىمد همٗمرت ًمٕمٌدي سمِمٝم٤مدهتم ودم٤موزت ًمف قمم 

 .احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ ذم ٌؼواحلدي٨م هبذا اًمٚمٗمظ ُمٜمٙمر قمـ أٟمس يمم ؾم 

وذطمرا ، ايمؾفم اصمعؾه همرؿما يموايمديه: صمعل مؽان آؽمتغػار يمه، ؿمػال اظمّقتوإن ىمان ): ومويمه -129

ايمؾفم اصمعؾه دم ىمػايمة إزمراهقم وأحلؼه زمصايمح ، وأفمظم زمه أصمورمها، ايمؾفم شمؼل زمه موازيـفّم، وؽمؾػا وأصمرا

ايمؾفم ، وأهال طمغما من أهؾه، وأزمديمه دارا طمغما من داره، وأصمره زمرمحتك من فمذاب اجلحقم، ؽمؾف اظمممـكم

(انمػر ٕؽمالهمـا وأهمراؿمـا ومن ؽمبؼـا زماإليّمن
(2)

. 

وىمد ذيمره أسمق زيد اًم٘مػمواين ،هذا اًمدقم٤مء هبذا اًمًٞم٤مق يم٤مُمال مل أضمده ذم يمت٥م اًمًٜم٦م
(3)

ذم يمت٤مسمف اًمرؾم٤مًم٦م  

شمثٜمل قمغم اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم وشمّمكم )): وىم٤مل ،(سم٤مب ذم اًمدقم٤مء ًمٚمٓمٗمؾ واًمّمالة قمٚمٞمف وهمًٚمفحت٧م قمٜمقان )

اًمٚمٝمؿ إٟمف قمٌدك واسمـ قمٌدك واسمـ أُمتؽ أٟم٧م ظمٚم٘متف ورزىمتف وأٟم٧م أُمتف )): صمؿ شم٘مقل  قمغم ٟمٌٞمف حمٛمد

وٓ  وأفمظم زمه أصمورهم ايمديه ؽمؾػا وذطمرا وهمرؿما وأصمرا وشمؼل زمه موازيـفمايمؾفم هماصمعؾه يمووأٟم٧م حتٞمٞمف 

زمعده ايمؾفم أحلؼه زمصايمح ؽمؾف اظمممـكم دم ىمػايمة إزمراهقم وأزمديمه ي٤مهؿ حترُمٜم٤م وإي٤مهؿ أضمره وٓ شمٗمتٜم٤م وإ

شم٘مقل ذًمؽ ذم يمؾ . ((دارا طمغما من داره وأهال طمغما من أهؾه وفماهمه من همتـة ايمؼػم ومن فمذاب صمفـم

اًمٚمٝمؿ ُمـ أطمٞمٞمتف ُمٜم٤م  ايمؾفم انمػر ٕؽمالهمـا وأهمراؿمـا وظمن ؽمبؼـا زماإليّمن)): وشم٘مقل سمٕمد اًمراسمٕم٦م، شمٙمٌػمة

وُمـ شمقومٞمتف ُمٜم٤م ومتقومف قمغم اإلؾمالم واهمٗمر ًمٚمٛمًٚمٛملم واعمًٚممت واعم١مُمٜملم واعم١مُمٜم٤مت  ف قمغم اإليمنوم٠مطمٞم

 .اىـ ((إطمٞم٤مء ُمٜمٝمؿ وإُمقات
ُمٜمٝمؿ ، وإٟمم روي قمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ، ُم٘مٞمد سم٤مًمٓمٗمؾ دقم٤مء  ومل يرد قمـ اًمٜمٌل 

 .واحلًـ اًمٌٍمي، ضمٜمدب سمـ وؾمٛمرة، هريرة أسمق

                                 
 (.359( رىمؿ )1/356راهقيف ) سمـ ُمًٜمد إؾمح٤مق (1)

 (.3/416اعمٖمٜمل )( 2)

 (.58( ُمتـ رؾم٤مًم٦م اًم٘مػمواين )ص: 3)
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وم٠مظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى  أما أشمر أب هريرة -1
(1)

 سمـ اهلل قمٌدصمٜم٤م ، مح٤مد سمـ ُمـ ـمريؼ ٟمٕمٞمؿ 

، ٗمقس اًمذي مل يٕمٛمؾ ظمٓمٞمئ٦م ىمطأٟمف يم٤من يّمغم قمغم اعمٜمقمـ أيب هريرة ، ُمٜمٌف سمـ قمـ مه٤مم، قمـ ُمٕمٛمر، اعم٤ٌمرك

 .((وومرـم٤م وذظمرا، اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمف ًمٜم٤م ؾمٚمٗم٤م)): وي٘مقل

((رف سم٤مًمٗمرائضصدوق خيٓمكء يمثػما وم٘مٞمف قم٤م)) ُمٕم٤موي٦م اخلزاقمل سمـ مح٤مد سمـ وومٞمف ٟمٕمٞمؿ
(2)

. 

وم٠مظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ  صمـدب زمن وأما أشمر ؽمؿرة -2
(3)

واًمٓمح٤موي ذم ذح ُمٕم٤مين  

أصم٤مر
(4)

 سمـ ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م ؾمٛمرة، ضمح٤مش سمـ قمكمؾمٛمٕم٧م : ىم٤مل، اجلالس اًمًٚمٛملقمـ ، ُمـ ـمريؼ ؿمٕم٦ٌم 

وادقمقا اهلل ًمقاًمديف أن ، وٓ شمّمٚمقا قمٚمٞمف وم٢مٟمف ًمٞمس قمٚمٞمف إصمؿ، قهاذهٌقا وم٤مدومٜم》: وُم٤مت اسمـ ًمف صٖمػم وم٘م٤ملضمٜمدب 

 .《أو ٟمحقه، جيٕمٚمف هلم ومرـم٤م وأضمرا

يمم ؾمٌؼ أسمق اجلالس: واجلالس ًمٕمؾ اًمّمقاب
(5)

. أن ؿمٕم٦ٌم أظمٓم٠م ذم اؾمؿ أيب اجلالس طمٞم٨م ضمٕمٚمف ضمالؾم٤م 

سمْمؿ اجلٞمؿ وختٗمٞمػ اًمالم وآظمره - أسمق اجلالسؾمٜم٤من  سمـا أو -٤مٟمٞم٦م صم٘مٞمٚم٦مسمٛمٝمٛمٚم٦م صمؿ حتت- ؾمٞم٤مر سمـ قم٘م٦ٌم: وهق

((صم٘م٦م)) -ُمٝمٛمٚم٦م
(6)

. 

وىمد ذيمره اسمـ ، ضمح٤مش سمـ وًمٕمؾ حتريػ ُمـ قمثمن، مل أضمد راوي٤م هبذا آؾمؿ، ضمح٤مش سمـ قمكم: وؿمٞمخف

((ؾمٞم٤مر سمـ قم٘م٦ٌمروى قمٜمف ، ضمٜمدب سمـ يروي قمـ ؾمٛمرة، ضمٜمدب سمـ سمـ أظمل ؾمٛمرةا: طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت وىم٤مل
(7)

. 

ق اًمٌخ٤مري وأسمق طم٤مشمؿ سملم ومّر )): وىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمتٝمذي٥م، قم٤ٌمس ُمقمم ؿممس سمـ قمثمن: وي٘م٤مل ًمف

ضمح٤مش اًمٗمزاري اسمـ أظمل ؾمٛمرة  سمـ وسملم قمثمن ،اًمذي يروي قمٜمف اسمٜمف ُمقؾمك قم٤ٌمس ُمقمم ؿممس سمـ قمثمن

((ويمذا ذيمرمه٤م اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت ،ؾمٞم٤مر سمـ قم٘م٦ٌماسمـ ضمٜمدب اًمذي روى قمٜمف أسمقاجلالس 
 .اىـ(8)

                                 
(1( )4/9-11.) 

 (.7166( رىمؿ )1116( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 2)

 (.31457( رىمؿ )15/397( )3)

 (.2896(، )1/517( ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر )4)

 .-121 -: احلدي٨م رىمؿ( ذم 5)

 (.4638(، )683( )ص: 852( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )6)

 (.4344(، )5/155( اًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن )7)

 (.261( رىمؿ )7/112( هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )8)
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٤م وٓ شمٕمدياًل ومل يذيمر اًمٌخ٤مري واسمـ أيب طم٤مشمؿ ومٞمف ضمرطًم 
(1)

. 

 . واهلل أقمٚمؿلمحًىم٤مسمؾ ًمٚمتر وم٤مٕصم

وم٠مظمرج اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ايمبٌمي احلسنأشمر وأُم٤م  -3
(2)

احلًـوىم٤مل )): سمٚمٗمظ، شمٕمٚمٞم٘م٤م قمٜمف 
(3)

ي٘مرأ : 

 .((اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمف ًمٜم٤م ومرـم٤م وؾمٚمٗم٤م وأضمرا)): وي٘مقل، قمغم اًمٓمٗمؾ سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب

اًمٗمتح وىم٤مل احل٤مومظ ذم
(4)

، أيب قمروسم٦م سمـ ًمف قمـ ؾمٕمٞمد ((يمت٤مب اجلٜم٤مئز))ذم ، قمٓم٤مء سمـ اًمقه٤مب قمٌدوصٚمف )): 

صمؿ ، صمؿ ي٘مرأ وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب، أٟمف يم٤من يٙمؼم، احلًـقمـ ، وم٠مظمؼمهؿ قمـ ىمت٤مدة، أٟمف ؾمئؾ قمـ اًمّمالة قمغم اًمّمٌل

 .اىـ ((ا٤م وأضمًر ٤م وومرـمً ٗماًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمف ًمٜم٤م ؾمٚم))ي٘مقل 

هذا أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمدقم٤مء احلًـوأصمر 
(5)

وُمـ ـمري٘مف اسمـ طمجر ذم ٟمت٤مئ٩م إومٙم٤مر– 
(6)

ُمـ ـمريؼ  - 

 .((اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمف ًمٜم٤م ومرـم٤م وؾمٚمٗم٤م وأضمرا)): يم٤من إذا صغم قمغم اًمّمٌل ىم٤مل حلًـاؾمٚمٛم٦م قمـ محٞمد أن  سمـ مح٤مد

وصححف احل٤مومظ ذم ٟمت٤مئ٩م إومٙم٤مر، وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح
(7)

. 

وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ
(8)

ف يم٤من أٟم احلًـقمـ ، طمًلم سمـ قمـ ؾمٗمٞم٤من، اًمٕمقام سمـ قمـ قم٤ٌمد 

 .ومذيمره:. . . ي٘مقل

((صم٘م٦م ذم همػم اًمزهري سم٤مشمٗم٤مىمٝمؿ)) اًمقاؾمٓمل احلًـ أسمق أو حمٛمد أسمق طمًـ اسمـ: هق طمًلم سمـ وؾمٗمٞم٤من
(9)

. 

                                 
 (.792(، )6/146(، و اجلرح واًمتٕمديؾ )2216(، )6/215( اٟمٔمر: اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ًمٚمٌخ٤مري )1)

 (.1335( رىمؿ )3/89ٜم٤مئز، سم٤مب ىمراءة وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب قمغم اجلٜم٤مزة، )( يمت٤مب اجل2)

 سمـ ، ىم٤مًمف اًمٕمٞمٜمل ذم وضمٕمٚمف اسمـ إصمػم ذم ضم٤مُمع إصقل ُمـ ُمًٜمد احلًـاسمـ أيب احلًـ اًمٌٍمي :( احلًـ هق3)

ومقهؿ ومٞمف، ٟمٌف قمٚمٞمف اًمِمٞمخ قمٌٞمد اهلل اعم٤ٌمريمٗمقري ذم يمت٤مسمف: ُمرقم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح أيب ـم٤مًم٥م،  سمـ قمكم

 (، وىم٤مل اًمٕمٞمٜمل. 5/423)

 اًمقه٤مب سمف.. ( ُمـ ـمريؼ قمٌد2/484(، ووصٚمف احل٤مومظ ذم شمٖمٚمٞمؼ اًمتٕمٚمٞمؼ )3/261( )4)

 (.1213(، )362( اًمدقم٤مء ًمٚمٓمؼماين )ص: 5)

 (.4/416( ٟمت٤مئ٩م إومٙم٤مر ٓسمـ طمجر )6)

 (.4/416( ٟمت٤مئ٩م إومٙم٤مر ٓسمـ طمجر )7)

 (.31457(، )15/397)-( ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 8)

 (.2437( رىمؿ )393( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 9)
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 .وم٤مٕصمر سمٙمال اًمٓمري٘ملم صحٞمح

 .((اًمٚمٝمؿ أقمذه ُمـ قمذاب اًم٘مؼم)): ّمٌلوىمد صم٧ٌم قمـ أيب هريرة ذم اًمّمالة قمغم اًم

اًمدقم٤مءأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم 
(1)

 يم٤من إذا صغّم  اعمًٞم٥م أن أسم٤م هريرة سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُيٞمك ُمـ ـمريؼ 

 .ومذيمره. . . قمغم اعمٜمٗمقس ىم٤مل

يؼ اًمٓمؼماين أظمرضمف اسمـ طمجر ذم اًمٜمت٤مئ٩موُمـ ـمر
(2)

هذا ُمقىمقف صحٞمح خمرج ًمرضم٤مًمف ذم )): وىم٤مل، 

 .اىـ ((اًمّمحٞمح

ايمؾفم اصمعؾه دم ىمػايمة إزمراهقم وأحلؼه زمصايمح ، وأفمظم زمه أصمورمها، ايمؾفم شمؼل زمه موازيـفّم: وأُم٤م ىمقًمف

ايمؾفم انمػر ، وأهال طمغما من أهؾه، وأزمديمه دارا طمغما من داره، وأصمره زمرمحتك من فمذاب اجلحقم، ؽمؾف اظمممـكم

– ٚمٕمٚمف ٟم٘مٚمف ُمـ يمت٤مب اًم٘مػمواينومقمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم  امل أضمده ُم٠مصمقر ٕؽمالهمـا وأهمراؿمـا ومن ؽمبؼـا زماإليّمن

 .-واهلل أقمٚمؿ

اجلوزصماينوومد روى ) -131
(3)

، ن يؽػم أرزمعا شممىما  اهلل أن رؽمول: أرومم زمن زمنؽمـاده فمن زيد 

(شمم يـٌمف، يؼول ما ؾماء اهلل
(4)

. 

وىمد اقمتٛمد قمٚمٞمف اعمّمٜمػ ذم ٟم٘مؾ إطم٤مدي٨م وإصم٤مر وُمذاه٥م اًمٗم٘مٝم٤مء ((اعمؽمضمؿ))ًمٕمٚمف ذم يمت٤مسمف 
(5)

 

وأظمرج ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، أرىمؿ سمـ ومل أىمػ قمٚمٞمف هبذا اًمٚمٗمظ ُمـ طمدي٨م زيد
 سمـ قمٌداًمرمحـُمـ ـمريؼ  (6)

                                 
 (.1214ح ) (362( اًمدقم٤مء )ص: 1)

 .(4/417( ٟمت٤مئ٩م إومٙم٤مر )2)

، طمٜمٌؾ سمـ وشمٗم٘مف سم٠ممحد، ، ـ سمْمؿ اجلٞمؿ إومم، وزاء وضمٞمؿ ـ ٟمزيؾ دُمِمؼاجلُقزضَم٤مين إؾمح٤مق سمـ يٕم٘مقب سمـ ( إسمراهٞمؿ3)

يم٤من ُمـ احلٗم٤مظ اًمث٘م٤مت ، طمٜمٌؾ ومٞمت٘مقى سمذًمؽ وي٘مرأ يمت٤مب قمغم اعمٜمؼم سمـ ومٙم٤من ُيدث قمغم اعمٜمؼم ويٙم٤مشمٌف أمحد

(، 568ت ) (2/111)شمذيمرة احلٗم٤مظ هـ 259ه وىمٞمؾ: 256شمقذم ؾمٜم٦م  اعمّمٜمٗملم وومٞمف اٟمحراف قمـ قمكم

 .(275( رىمؿ ) 118صـ  اًمت٘مري٥م

 (.3/417اعمٖمٜمل )( 4)

سمـ ؾمٕمٞمد اًمِم٤مًمٜمجل، اٟمٔمر: جمٛمقع اًمٗمت٤موى ٓسمـ  ذٌح ًمٙمت٤مب ُم٤ًمئؾ اإلُم٤مم أمحد إلؾممقمٞمؾ ((اعمؽمضمؿ))ويمت٤مسمف  (5)

  (.31/413شمٞمٛمٞم٦م )

 .(5/315) )و (4/351) )، (2/367اعمٖمٜمل ) )واٟمٔمر ٟم٘مقل اعمّمٜمػ ُمٜمف: 
 (.957(، )2/659ح ُمًٚمؿ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمّمالة قمغم اًم٘مؼم )( صحٞم6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                                                                                         656 

 .((يٙمؼمه٤م  اهلل رؾمقل٠مًمتف وم٘م٤مل يم٤من يم٤من زيد يٙمؼم قمغم ضمٜم٤مئزٟم٤م أرسمٕم٤م وإٟمف يمؼم قمغم ضمٜم٤مزة مخ٤ًم ومً: أيب ًمٞمغم ىم٤مل

أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف، أيب أورم سمـ اهلل قمٌدوأُم٤م اًمٚمٗمظ اًمذي ؾم٤مىمف اعم١مًمػ وم٘مد روي ٟمحقه ُمـ طمدي٨م 
(1)

 ،

وأمحد
(2)

واحل٤ميمؿ 
(3)

وقمٜمف اًمٌٞمٝم٘مل– 
(4)

صٚمٞم٧م ُمع : ىم٤مل، طمدصمٜم٤م اهلجري: اًمرمحـ اعمح٤مريب ىم٤مل قمٌدُمـ ـمريؼ  -

 اًمراسمٕم٦م سمٕمد ومٛمٙم٨م، أرسمٕم٤م قمٚمٞمٝم٤م ومٙمؼم، ًمف اسمٜم٦م ضمٜم٤مزة قمغم  اهلل رؾمقل طم٥مص٤م، إؾمٚمٛمل أورم أيب سمـ اهلل قمٌد

: ىم٤مًمقا؟ أيمٜمتؿ شمرون أين ُمٙمؼم مخ٤ًم: صمؿ ىم٤مل، ومًٚمؿ، ُمـ ٟمقاطمل اًمّمٗمقف، سمف يًٌحقن اًم٘مقم ومًٛمٕم٧م: ىم٤مل، ؿمٞمئ٤م

 أن اهلل ؿم٤مء ُم٤م ومٞم٘مقل، ؾم٤مقم٦م يٛمٙم٨م صمؿ، أرسمٕم٤م يٙمؼم يم٤من  اهلل وًمٙمـ رؾمقل، مل أيمـ ٕومٕمؾ: ىم٤مل، ختقومٜم٤م ذًمؽ

 .يًٚمؿ صمؿ، ي٘مقل

 .واًمٚمٗمظ ٓسمـ ُم٤مضمف

 .((ُمًٚمؿ اهلجري مل يٜم٘مؿ قمٚمٞمف سمحج٦م سمـ وإسمراهٞمؿ، ومل خيرضم٤مه، هذا طمدي٨م صحٞمح)): وىم٤مل احل٤ميمؿ

 .((وٕمٗمقا إسمراهٞمؿ)): وشمٕم٘مٌف اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمص

 سمـ ُمًٚمؿ اًمٙمقذم وٕمٗمف ؾمٗمٞم٤من سمـ واؾمٛمف إسمراهٞمؿ، هذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ًمْمٕمػ اهلجري)): وىم٤مل اًمٌقصػمي

((قمٞمٞمٜم٦م واسمـ ُمٕملم واًمٜم٤ًمئل وإزدي وهمػمهؿ
(5)

. 

 .سمٙمٜمٞمتف يذيمر ـ واجلٞمؿ اهل٤مء سمٗمتح ـ اهلََجري إؾمح٤مق أسمق، اًمٕمٌدي ُمًٚمؿ سمـ وإسمراهٞمؿ

((ًمٞمس سمٌمء)): ؾمئؾ اسـم ُمٕملم قمـ طمديثف وم٘م٤مل
(6)

ًملم احلدي٨م، ًمٞمس سم٘مقي: وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ. 
(7)

زار. .  رومـع )): ىم٤مل اًٌم

((ىمٗمٝم٤م همػمهوأطم٤مدي٨م 
(8)

٤مئل.  ((وٕمٞمػ يمقذم)): وىم٤مل اًمٜم
(9)

((ُمـؽموك)): اجلٜمٞمد سـم احلًلم سـم ىم٤مل قمكم. 
(10)

ىمـ٤مل اسمــ  .

                                 
 (.1512( رىمؿ )2/221( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمتٙمٌػم قمغم اجلٜم٤مزة أرسمٕم٤م )1)

 (.19417(، رىمؿ )32/158( ُمًٜمد أمحد )2)

 (.1/359( اعمًتدرك )3)

 (.4/42( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل )4)

 (2/32اسمـ ُم٤مضمف )( ُمّم٤ٌمح اًمزضم٤مضم٦م ذم زوائد 5)

 (162رىمؿ ) 74( شم٤مريخ اًمدارُمل صـ 6)

 (417رىمؿ ) 2/132( اجلرح 7)

 (.1/169( اٟمٔمر )هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ( )8)

 (.6( رىمؿ )41( اًمْمٕمٗم٤مء )صـ 9)

 (.296رىمؿ ) 1/169( اٟمٔمر: هتذي٥م اًمتٝمذي٥م 11)
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وإٟمـم أٟمٙمـروا ، وأطم٤مديثف قم٤مُمتٝم٤م ُمًت٘مٞمٛم٦م اعمٕمٜمك، وهمػممه٤م، اهٞمؿ اهلجري هذا طمدث قمٜمف ؿمٕم٦ٌم و اًمثقريإسمر)): قمدي

((وهق قمٜمدي ممـ يٙمت٥م طمديثف، اهلل قمٌدقمـ ، قمٚمٞمف يمثرة روايتف قمـ أيب إطمقص
(1)

يمـ٤من ممــ )): وىم٤مل اسمــ طمٌـ٤من. 

((خيٓمئ ومٞمٙمثر
(2)

((َروَمع ُمقىمقوم٤مت، ي٨مًملّم احلد)) وخلص احل٤مومظ هذه إىمقال ذم اًمت٘مري٥م. 
(3)

. 

 .وم٤محلدي٨م ومٞمف وٕمػ واهلل أقمٚمؿ

(يرهمع يديه دم ىمل سمؽبغمة فمؿروىمان ازمن ): ومويمه -131
(4)

. 

أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف
(5)

، ٓ يّمغم إٓ ـم٤مهرا قمٛمرويم٤من اسمـ )): وًمٗمٔمف، ُمٕمٚم٘م٤م قمٜمف سمّمٞمٖم٦م اجلزم 

 .((ويرومع يديف، وٓ همروهب٤م، يّمغم قمٜمد ـمٚمقع اًمِمٛمس وٓ

ووصٚمف
(6)

((ضمزء رومع اًمٞمديـ)) ذم يمت٤مسمف 
(7)

أٟمف يم٤من  قمٛمرقمـ اسمـ ، قمـ ٟم٤مومع، قمٛمر سمـ قمٌٞمد اهللُمـ ـمريؼ  

 .م ُمـ اًمريمٕمتلموإذا ىم٤م، يرومع يديف ذم يمؾ شمٙمٌػمة قمغم اجلٜم٤مزة

وُمـ ـمريؼ اًمٌخ٤مري أظمرضمف اسمـ طمجر ذم شمٖمٚمٞمؼ اًمتٕمٚمٞمؼ
(8)

. 

وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم
(9)

واًمٌٞمٝم٘مل، 
(10)

 .سمف قمٛمر سمـ قمـ قمٌٞمد اهلل، إدريس إودي سمـ اهلل قمٌدقمـ  

وُمـ ـمريؼ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم أظمرضمف اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط
(11)

. 

                                 
 (.1/216( اًمٙم٤مُمؾ )1)

 (.7( رىمؿ )1/94( اعمجروطملم )2)

 (.254( رىمؿ )116( )صـ 3)

 (.3/417اعمٖمٜمل )( 4)

 (.2/84( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ؾمٜم٦م اًمّمالة قمغم اجلٜم٤مئز )5)

ومل أىمػ قمٚمٞمف ذم  اىـ"وصٚمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب رومع اًمٞمديـ، وإدب اعمٗمرد...))(: 3/244( وىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمٗمتح: )6)

 .إدب اعمٗمرد

 (.116( رىمؿ )74( )صـ7)

 (.2/479( شمٖمٚمٞمؼ اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم صحٞمح اًمٌخ٤مري )8)

 (.11498( رىمؿ )7/254( اعمّمٜمػ )9)

ـ اًمٙمؼمى )( 11) ٜم صم٤مر )4/44اًم ـ ؤا ٜم ودي سم٤مًمقاؾمٓم٦م.7614( رىمؿ )5/311(، وُمٕمروم٦م اًم ـ ٕا ٞمٝم٘مل قم  ( ورواي٦م اًم

 (.3164( رىمؿ )9/326( إوؾمط ٓسمـ اعمٜمذر )11)
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ف احل٤مومظ ذم اًمتٚمخٞمصوصحح، وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح
(1)

. 

وأظمرضمف اًمِم٤مومٕمل ذم ُمًٜمده
(2)

وذم إم 
(3)

 قمٛمر سمـ اهلل قمٌدقمـ ، يٕمٜمل اًمقاىمدي قمٛمر سمـ حمٛمدقمـ  

 .((يرومع يديف يمٚمم يمؼم قمغم اجلٜم٤مزةأٟمف يم٤من )): قمٛمرطمٗمص قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ  سمـا

 :وومٞمف قمٚمت٤من

((ُمؽموك)): اًمقاىمدي قمٛمر سمـ حمٛمد: إومم
(4)

. 

 اعمدين اًمٕمٛمري اًمرمحـ قمٌد أسمق، اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سمـ قم٤مصؿ اسمـ: هق، طمٗمص سمـ قمٛمر سمـ اهلل وقمٌد: اًمث٤مٟمٞم٦م

((وٕمٞمػ))
(5)

. 

 .وإصمر صم٤مسم٧م سم٤مإلؾمٜم٤مد اًم٤ًمسمؼ، ضمًدا وم٤مإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ

ازمن أب رواه ،  سمؽبغمة ىمل دم يديه يرهمع  اهلل ىمان رؽمولومال  فمؿرروي فمن ازمن ): ومويمه  -132

(موؽمى
(6)

. 

 .ذح اخلرىمل: ًمٕمٚمف ذم يمت٤مسمف

أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػمواحلدي٨م 
(7)

وإوؾمط 
(8)

 سمـ صٝمٞم٥مٟم٤م : ىم٤مل، قمٞمًك اجلزري سمـ ُمقؾمك قمـ 

  اهلل رؾمقل أنّ ، قمٛمرقمـ اسمـ ، قمـ ٟم٤مومع، حمرر سمـ اهلل قمٌدٟم٤م : طمدصمٜم٤م قم٤ٌمد ىم٤مل، صٝمٞم٥م سمـ قم٤ٌمد سمـ حمٛمد

 .اجلٜم٤مئز وقمغم، صالة يمؾ ذم اًمتٙمٌػم قمٜمد يديف يرومع يم٤من

 سمـ قم٤ٌمد: شمٗمرد سمف، حمرر سمـ اهلل قمٌدإٓ ، وقمغم اجلٜم٤مئز، مل يرو هذا احلدي٨م قمـ ٟم٤مومع)): وىم٤مل اًمٓمؼماين

 .اىـ ((صٝمٞم٥م
                                 

 (.2694( رىمؿ )2/1278( )1)

 (.585( رىمؿ: )1/211( ُمًٜمد اًمِم٤مومٕمل )2)

(3( )1/271.) 

 (.6175(، )882شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص:  (4)

 (.3489(، رىمؿ )528( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 5)

 (.3/417( اعمٖمٜمل )6)

 ( ]شمٙمٛمٚم٦م[.777( رىمؿ )11/339( اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين )7)

 (.8417(، رىمؿ )8/218اعمٕمجؿ إوؾمط ) (8)
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((رضمؾ جمٝمقل)): ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن، قمٞمًك اجلزري سمـ ُمقؾمك: ومٞمف
(1)

يم٤من ))، وىم٤مل أسمق سمٙمر اإلؾممقمٞمكم. 

((ىمدري٤م
(2)

. 

روى )): صٝمٞم٥م سمـ وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ ذم شمرمج٦م قم٤ٌمد، مل أضمد ًمف شمرمج٦م صٝمٞم٥م سمـ قم٤ٌمد سمـ حمٛمد سمـ صٝمٞم٥مو

((قمٜمف ُمـ مل يٗمٝمؿ اًمٕمٚمؿ
(3)

. 

 .اًمٌٍمي: هق صٝمٞم٥م سمـ وقم٤ٌمد

((ذه٥م طمديثف)) ىم٤مل اسمـ اعمديٜمل
(4)

((هشمريمق)): وىم٤مل اًمٌخ٤مري، 
(5)

وٕمٞمػ احلدي٨م ُمٜمٙمر )): وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ، 

((احلدي٨م شمرك طمديثف
(6)

((ُمؽموك)): وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل 
(7)

((صدوق ىمدري)): وىم٤مل أسمق داود، 
(8)

ُم٤م يم٤من )) وىم٤مل أمحد، 

((ويم٤من قمٜمده ُمـ احلدي٨م أُمر قمٔمٞمؿ، سمّم٤مطم٥م يمذب
(9)

((أطمد اعمؽمويملم)): وىم٤مل اًمذهٌل. 
(10)

. 

((ُمؽموك)): يضاًم٘م٤م اجلزري اعمحرر سمـ اهلل وقمٌد
(11)

. 

ووٕمٗمف احل٤مومظ ذم اًمٗمتح، ضمّدا وم٤محلدي٨م وٕمٞمػ
(12)

. 

 سمـ ُيٞمك قمـه٤مرون  سمـ يزيد قمـؿم٦ٌم  سمـ قمٛمر ُمـ ـمريؼ ((قمٚمٚمف))أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ذم وًمف إؾمٜم٤مد آظمر 

، اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمًالم يم٤من إذا صغم قمغم اجلٜم٤مزة رومع يديف ذم يمؾ شمٙمٌػمة أن  :  قمٛمرؾمٕمٞمد قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ 

                                 
 (.13432( رىمؿ: )8/277اًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن ) (1)

 (.388(، رىمؿ )3/776ر اإلؾممقمٞمكم )ُمٕمجؿ أؾم٤مُمل ؿمٞمقخ أيب سمٙم (2)

 (6/81اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ ) (3)

 (.416(، )6/81اجلرح واًمتٕمديؾ ) (4)

 (.228(، رىمؿ )79اًمْمٕمٗم٤مء اًمّمٖمػم ًمٚمٌخ٤مري )ص:  (5)

 (.6/82اجلرح واًمتٕمديؾ ) (6)

 (.411(، رىمؿ )214اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم ًمٚمٜم٤ًمئل )ص:  (7)

 (.276(، رىمؿ )229ضمري ٕيب داود )ص: ؾم١مآت أيب قمٌٞمد أ (8)

 (.4387(، رىمؿ )3/111اهلل ) اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل ٕمحد رواي٦م اسمٜمف قمٌد (9)

 (.4122(، رىمؿ )2/367ُمٞمزان آقمتدال ) (11)

 (.3573(، رىمؿ )541شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص:  (11)

(12( )3/244.) 
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 .ؿاٟمٍمف ؾمٚم   وإذا

، قمـ ُيٞمك ُمقىمقوم٤م، ه٤مرون سمـ قمـ يزيد: يرويفؿم٦ٌم[  سمـ قمٛمر]يٕمٜمل همػم وهمػمه )): ىم٤مل اًمدارىمٓمٜملصمؿ 

 .ؾمٕمٞمد ُمقىمقوم٤م سمـ قمـ ُيٞمك، قم٤ٌمس سمـ وقمٞم٤مش، ويمذًمؽ رواه أسمق محزة اًمًٙمري

(1)اىـ وهق اًمّمقاب، ُمـ ومٕمٚمف ُمقىمقوم٤م قمٛمرقمـ اسمـ ، قمـ ٟم٤مومع، ويمذًمؽ رواه قمٌٞمد اهلل
. 

 .قم٤ٌمس سمـ وقمٞم٤مش، ة اًمًٙمريمل أىمػ قمغم رواي٦م أيب محز

 .قمـ ٟم٤مومع وم٘مد شم٘مدُم٧م ذم احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ، وأُم٤م رواي٦م قمٌٞمد اهلل

ؿم٦ٌم يمم ىم٤مل  سمـ قمٛمرشمٗمرد سمف ، ومِم٤مذ  وأُم٤م رومٕمف إمم اًمٜمٌل، قمٛمرأن احلدي٨م صم٤مسم٧م ُمـ ومٕمؾ اسمـ : واخلالص٦م

 .واهلل أقمٚمؿ. اًمدارىمٓمٜمل

 من  ةىمل سمؽبغم فمـدّم ىماكا يػعالن ذيمك ]يعـي يرهمعان أيدهيّم وأكس أَّن  فمؿروفمن ازمن ): يمهومو

(اجلـائز[ اتسمؽبغم
(2)

. 

 . فمؿرأشمر ازمن  –[ م]

 .ىمد ؾمٌؼ ذم احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ قمٛمرأصمر اسمـ 

 . أشمر أكس زمن مايمك -133

أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اعمٕمروم٦م
(3)

وأظمؼمٟم٤م ُمـ ؾمٛمع : ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل ذم اًم٘مديؿ)): ُمٕمٚم٘م٤م قمـ اًمِم٤مومٕمل وم٘م٤مل 

 .يرومع يديف يمٚمم يمؼم قمغم اجلٜم٤مزة: أٟمف يم٤من، ُم٤مًمؽ سمـ يذيمر قمـ أٟمس، وردان سمـ ؾمٚمٛم٦م

 .وردان سمـ وهق ُمٜم٘مٓمع سملم اًمِم٤مومٕمل وؾمٚمٛم٦م، اومل أىمػ قمٚمٞمف ُمًٜمد

، اخلٓم٤مب سمـ قمٛمرُمٜمٝمؿ   وضم٤مء رومع اًمٞمديـ ذم شمٙمٌػمات اجلٜم٤مزة قمـ همػم واطمد ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل

 .قم٤ٌمس  واسمـ

وم٠مظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل  اخلطاب زمن فمؿرأشمر أُم٤م 
(4)

 سمـ هلٞمٕم٦م قمـ سمٙمراسمـ ُمـ ـمريؼ احل٤ميمؿ سمًٜمده إمم  

                                 
 (12/348اًمٕمٚمؾ ًمٚمدارىمٓمٜمل ) (1)

 (.3/418( اعمٖمٜمل )2)

 (. 7617(، )٦5/311م اًمًٜمـ وأصم٤مر )( ُمٕمروم3)

 (.6411(، )3/293( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل وذم ذيٚمف اجلقهر اًمٜم٘مل )4)
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 .ٜم٤مزة واًمٕمٞمديـاجل رم شمٙمٌػمة يمؾ ُمع يديف يرومع يم٤من قمٜمف ريض اهلل اخلٓم٤مب سمـ قمٛمرأن : ؾمقادة

 .((ا ُمٜم٘مٓمعهذ)): وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل

اًمقؾمٓمك ُمـ اًمت٤مسمٕملم اًمٓمٌ٘م٦م ُمـ ((صم٘م٦م وم٘مٞمف)) اعمٍمي صممُم٦م أسمق اجلذاُمل صممُم٦م سمـ ؾمقادة سمـ وسمٙمر
(1)

مل ، 

 .اخلٓم٤مب  سمـ قمٛمريدرك 

ُمٜمّمقر ذم ؾمٜمٜمف يمم ذم اًمتٚمخٞمص احلٌػم سمـ وم٠مظمرضمف ؾمٕمٞمد وأما أشمر ازمن فمباس
(2)

 . 

وصححف احل٤مومظ اسمـ طمجر
(3)

. 

: ًك اًمؽمُمذيىم٤مل أسمق قمٞم  وهذا يدل قمغم أن رومع اًمٞمديـ ذم اجلٜم٤مئز يم٤من ُمٕمرووم٤م قمٜمد أيمثر أصح٤مب اًمٜمٌل 

أن يرومع اًمرضمؾ يديف ذم ، وهمػمهؿ، ، ومرأى أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل، واظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذا))

ٓ يرومع يديف إٓ : وىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ. وهق ىمقل اسمـ اعم٤ٌمرك واًمِم٤مومٕمل وأمحد وإؾمح٤مق، شمٙمٌػمه قمغم اجلٜم٤مزة

.وهق ىمقل اًمثقري وأهؾ اًمٙمقوم٦م، ذم أول ُمرة
 .اىـ (4)

اعمٖمٜمل قمـ احلٗمظ واًمٙمت٤مب )): ذم ذًمؽ رء ىم٤مل اسمـ اًمٌدر اعمقصكم ذم يمت٤مسمف  وًمٙمٜمف مل يث٧ٌم قمـ اًمٜمٌل

سم٘مقهلؿ مل يّمح رء ذم هذا اًم٤ٌمب
(5)

 .((وٓ أٟمف مل يرومع  وٓ يّمح قمـ اًمٜمٌل: 

 يؿقـه هموضع، زةصمـا فمعم صعّم   اهلل رؽمول نّ أ: ازمن أب موؽمىروى ): ومويمه  -134

(ؾمّميمه فمعم
(6)

. 

 .وهق ذم قمداد اعمٗم٘مقد، ذح يمت٤مب اخلرىمل: ًمٕمٚمف ذم

واحلدي٨م أظمرضمف اًمؽمُمذّي 
(7)

واًمدارىمٓمٜمل، 
(8)

واًمٌٞمٝم٘مل، 
(9)

، أسم٤من اًمقراق سمـ ُمـ ـمريؼ إؾممقمٞمؾ 

                                 
 (.742(، رىمؿ )175( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 1)

 (.2/333ْاًمتٚمخٞمص احلٌػم ) (2)

 (.2/333ْاًمتٚمخٞمص احلٌػم ) (3)

 (3/388( ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )4)

 ( إليب إؾمح٤مق احلقيٜمل.36( سم٤مب )287قمـ احلٗمظ واًمٙمت٤مب )صـ ( اٟمٔمر يمت٤مب ضمٜم٦م اعمرشم٤مب سمٜم٘مد اعمٖمٜمل5)

 (.3/418( اعمٖمٜمل )6)

 (.1177( رىمؿ )3/527( يمت٤مب اجلٜم٤مئز سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم رومع اًمٞمديـ قمغم اجلٜم٤مزة )7)

 (.1831(، رىمؿ: )2/438( ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل )8)

 (4/62( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل )9)
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 سمـ قمـ ؾمٕمٞمد، قمـ اًمزهري -وهق اسمـ أيب أٟمٞم٦ًم-قمـ زيد ، ؾمٜم٤من سمـ قمـ أيب ومروة يزيد، يٕمغم سمـ ُيٞمك قمـ

ووضع ايمقؿـى فمعم ، يمؼم قمغم ضمٜم٤مزة ومرومع يديف ذم أول شمٙمٌػمة  اهلل رؾمقلأن : قمـ أيب هريرة، اعمًٞم٥م

 .ايمقرسى

وأظمرضمف أسمق يٕمغم
(1)

وقمٜمف اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ– 
(2)

واًمدارىمٓمٜمل-
(3)

وأسمق اًمٗمْمؾ اًمٌٖمدادي ذم طمدي٨م  

اًمزهري
(4)

قمـ ، ؾمٜم٤من سمـ طمدصمٜم٤م يزيد، إؾمٚمٛمل يٕمغم سمـ ُيٞمكطمدصمٜم٤م  ،٤مدةمح٤مد ؾمجّ  سمـ احلًـُمـ ـمريؼ  

 .ٟمحقهقمـ أيب هريرة ، اعمًٞم٥م سمـ قمـ ؾمٕمٞمد. اًمزهري

 .أيب أٟمٞم٦ًم ُمـ اإلؾمٜم٤مد سمـ وأؾم٘مط زيد

((ومٞمف ًمٚمتِمٞمعٙمٚمؿ شمصم٘م٦م )) اًمقّراق أسم٤من سمـ وإؾممقمٞمؾ
(5)

. 

((صدوق)): سمًج٤مدة اعمٕمروف مح٤مد سمـ واحلًـ
(6)

 

وىمد رواه ، أسم٤من سمـ قمـ إؾممقمٞمؾ، ديٜم٤مر سمـ رواه أسمق قمٞمًك اًمؽمُمذي ذم يمت٤مسمف قمـ اًم٘م٤مؾمؿ)): وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل

 .اىـ((ؾمٜم٤من سمـ يٕمغم وم٢من يم٤من طمٗمٔمف ومٝمق مم٤م شمٗمرد سمف يزيد سمـ قمـ ُيٞمك، ةمح٤مد ؾمج٤مد سمـ احلًـأيْم٤م 

 .ؾمٜم٤من سمـ ومروة يزيد وأسمق، يٕمغم سمـ ُيٞمك وومٞمف:

 .وهبم أقمؾ اًمٕمٚممء هذا احلدي٨م

((وأسمق ومروة وٕمٞمٗم٤من ،إؾمٚمٛمل يٕمغم سمـ ُيٞمك )): اًمؼم قمٌدىم٤مل اسمـ 
(7)

. 

 سمـ وهق أن ُيٞمك: أظمرى ومٞمف قمٚم٦م)): وىم٤مل، وٟم٘مؾ شمْمٕمٞمٗمف قمـ مجع ُمـ إئٛم٦م، سمـ اًم٘مٓم٤من سم٠ميب ومروةوأقمٚمف ا

((يٕمغم أسمق زيمري٤م اًم٘مٓمقاين إؾمٚمٛمل وٕمٞمػ
(8)

. 

                                 
 (.5858( رىمؿ: )11/243( ُمًٜمد أيب يٕمغم )1)

(2( )7/271.) 

 (.1831(، رىمؿ: )2/438( ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل )3)

  (.688ح ) (631( طمدي٨م أيب اًمٗمْمؾ اًمزهري )ص: 4)

 (.411(، )135( )ص: 852( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )5)

 (.1231(، )236( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 6)

 (.21/79( اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد )7)

 (.1171(، )٤3/421مم ذم يمت٤مب إطمٙم٤مم )( سمٞم٤من اًمقهؿ واإلهي8)
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 :ن اًمره٤مويؾمٜم٤م سمـ وأسمق ومروة يزيد

((ًمٞمس طمديثف سمٌمء)): ىم٤مل أمحد
(1)

اسمـ ُمٕملم وُمثٚمف ىم٤مل، 
(2)

((وٕمٞمػ)): وىم٤مل اسمـ اعمديٜمل، 
(3)

وىم٤مل أسمق  

((حمٚمف اًمّمدق واًمٖم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمٖمٗمٚم٦م يٙمت٥م طمديثف وٓ ُيت٩م سمف )): طم٤مشمؿ
(4)

ًمٞمس سم٘مقى )): وىم٤مل أسمق زرقم٦م، 

((إٓ أن اسمٜمف حمٛمدا يروي قمٜمف ُمٜم٤ميمػمُم٘م٤مرب احلدي٨م )): وىم٤مل اًمٌخ٤مري، احلدي٨م
(5)

ويم٤من )): وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن، 

ٓ يٕمجٌٜمل آطمتج٤مج سمخؼمه إذا واومؼ ، طمتك يروي قمـ اًمث٘م٤مت ُم٤م ٓ يِمٌف طمدي٨م إصم٤ٌمت، يمثػماممـ خيٓمئ 

((اًمث٘م٤مت ومٙمٞمػ إذا اٟمٗمرد سم٤معمٕمْمالت
(6)

((أسمق ومروة شم٤مًمػ)): وىم٤مل اًمذهٌل. 
(7)

 

((وٕمٞمػ)): وىم٤مل اسمـ طمجر
(8)

 

 :اًم٘مٓمقاين إؾمٚمٛمل يٕمغم سمـ وُيٞمك

((ُمْمٓمرب احلدي٨م)): ىم٤مل اًمٌخ٤مري
(9)

((وٕمٞمػ احلدي٨م، ًمٞمس سم٤مًم٘مقى)): وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ، 
(10)

وىم٤مل اسمـ ، 

ن ٕ: ٟمٕمٞمؿأيب ومٚم٧ًم أدرى وىمع ذًمؽ ذم روايتف ُمٜمف أو ُمـ ، يروى قمـ اًمث٘م٤مت آؿمٞم٤مء اعم٘مٚمقسم٤مت)): طم٤ٌمن

ووضم٥م ، سم٠مطمدمه٤م ومٞمم روي٤م دون أظمر حرتٝمٞم٠م إًمزاق اجلومال ي، ٟمٕمٞمؿ ضار اسمـ سد ؾمٞمئ احلٗمظ يمثػم اخلٓم٠م أسم٤م

((اًمتٜمٙم٥م قمم روي٤م مجٚم٦م وشمرك آطمتج٤مج هبم قمغم يمؾ طم٤مل
(11)

. 

وقمده اًمذهٌل ذم اعمٞمزان
(12)

 .هذا احلدي٨م ُمـ ُمٜم٤ميمػمه 

                                 
 (..1179(، سمحر اًمدم رىمؿ )2196( ؾم١مآت اسمـ ه٤مٟمئ رىمؿ: )1)

 (.2163(، )3/421( شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم ًمٚمدوري )2)

 (.1121(، )9/266( اجلرح واًمتٕمديؾ )3)

 (.1121(، )9/266( اجلرح واًمتٕمديؾ )4)

يزيد. وقمزاه حم٘مؼ اًمتٝمذي٥م إمم:  سمـ ( ذم شمرمج٦م اسمٜمف حمٛمد5711( رىمؿ: )27/21( ٟم٘مٚمف اعمزي ذم هتذي٥م اًمٙممل )5)

 . 22شمرشمٞم٥م قمٚمؾ اًمؽمُمذي اًمٙمٌػم، اًمقرىم٦م 

 (.1185( رىمؿ: )2/457( اعمجروطملم )6)

 (.9657(، )4/415( ُمٞمزان آقمتدال )7)

 (.7727( )1176شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: ( 8)

 (.2166(، )4/435( وٕمٗم٤مء اًمٕم٘مٞمكم )9)

 (.821( رىمؿ )9/196( اجلرح واًمتٕمديؾ )11)

 (.1211( رىمؿ )2/473( يمت٤مب اعمجروطملم ُمـ اعمحدصملم واًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم )11)

 (.9665(، )7/229( ُمٞمزان آقمتدال )12)
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واًمٜمقوي ذم اعمجٛمقع، ((همري٥م)): ووٕمٗمف اًمؽمُمذي سم٘مقًمف، أن احلدي٨م وٕمٞمػ: واخلالص٦م
(1)

واسمـ ، 

اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد قمٌد
(2)

ـ اًم٘مٓم٤من اًمٗم٤مد ذم سمٞم٤من اًمقهؿ واإلهي٤ممواسم، 
(3)

. 

 فمن ؽمتة من أصحاب ايمـبي ايمتسؾقم فمعم اجلـازة سمسؾقؿة واضمدة): ومويمه   ٓويمقس همقه اطمتالف إ

زمن  وأكس، وأب هريرة، وصمازمر، وازمن فمباس، فمؿروازمن ، وروي سمسؾقؿة واضمدة فمن فمقم، فمن إزمراهقم

(إؽمؼعزمن  وواشمؾة، وذموازمن أب أ، مايمك
(4)

. 

ومًٞم٠ميت ىمري٤ٌم إن ؿم٤مء اهلل أب ؿمايمب  زمن أشمر فمقم أُم٤م[ م]
(5)

. 

 . فمؿرأشمر ازمن  -135

اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ قمٌد أظمرضمف
(6)

وُمـ ـمري٘مف اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط– 
(7)

 :قم٘م٦ٌم سمـ ُمـ ـمريؼ ُمقؾمك -

وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ
(8)

ذم اًمٙمؼمىواًمٌٞمٝم٘مل  
(9)

، يمالمه٤م قمـ ٟم٤مومع قمٛمر سمـ ُمـ ـمريؼ قمٌٞمد اهلل 

 .((وم٢مذا ومرغ ؾمٚمؿ قمغم يٛمٞمٜمف واطمدة، رومع يديف ومٙمؼم، أٟمف يم٤من إذا صغم قمغم اجلٜم٤مزة)): قمٛمرقمـ اسمـ 

 .وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح

 .أشمر ازمن فمباس  -136

اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ قمٌد أظمرضمف
(10)

٦م ذم اعمّمٜمػ  ـ أيب ؿمٌٞم واسم
(11)

وؾمط،  ـ اعمٜمذر ذم ٕا واسم
(12)

ـ ـمريؼ اًمثقري   :ُم

                                 
 (5/231( اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب )1)

 (.21/79( اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد )2)

 (.1171(، )3/421( سمٞم٤من اًمقهؿ واإلهي٤مم ذم يمت٤مب إطمٙم٤مم )3)

 (.3/418( اعمٖمٜمل )4)

 .-143 - :اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ (5)

 (.6451(، رىمؿ )3/494اًمرزاق ) ( ُمّمٜمػ قمٌد6)

(7( )5/445( ،)3181.) 

 (11611( رىمؿ )7/277( )8)

(9( )4/43.) 

 (.6444(، رىمؿ )3/493اًمرزاق ) ( ُمّمٜمػ قمٌد11)

 (11613( رىمؿ )7/277-278( )11)

 (.3182( رىمؿ )5/445( )12)
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وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى
(1)

 :ىمداُم٦م سمـ ُمـ ـمريؼ زائدة 

 .((أٟمف يم٤من يًٚمؿ قمغم اجلٜم٤مزة شمًٚمٞمٛم٦م))، قمـ اسمـ قم٤ٌمس، ـ جم٤مهدقم، اعمٝم٤مضمر سمـ يمالمه٤م قمـ إسمراهٞمؿ 

((صدوق ًملم احلٗمظ)) اًمٙمقذم إؾمح٤مق أسمق، اًمٌجغم ضم٤مسمر اسمـ: هق اعمٝم٤مضمر سمـ وإسمراهٞمؿ
(2)

. 

 -واهلل أقمٚمؿ -وإؾمٜم٤مد إصمر ومٞمف وٕمػ

 . أشمر صمازمر -137

اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط أظمرضمف
(3)

صمٜم٤م : ىم٤مل، أُمغم ُمـ يمت٤مسمف، قمٌدة سمـ صمٜم٤م أمحد: ىم٤مل، ه٤مرون سمـ ُمقؾمكقمـ  

 .((صمؿ ؾمٚمؿ قمـ يٛمٞمٜمف، ومٙمؼم قمٚمٞمٝم٤م أرسمٕم٤م ضمٜم٤مزة قمغم اهلل قمٌد سمـ صٚمٞم٧م ظمٚمػ ضم٤مسمر)): ىم٤مل، ُمٌنم سمـ اًمٗمْمؾ

 :إؾمٜم٤مد إصمر ومٞمف قمٚمت٤من

يم٤ٌمر ُمـ  ُمـ اًمٕم٤مذة اًمٌٍمي اهلل قمٌد أسمق اًمْمٌل ُمقؾمك سمـ دةقمٌ سمـ أمحد ٕن، آٟم٘مٓم٤مع: إومم

ه245وشمقذم ؾمٜم٦م ، ممـ مل يٚمؼ اًمت٤مسمٕملم، أظمذيـ قمـ شمٌع إشم٤ٌمع
(4)

. 

اهلل قمٌد سمـ يروي قمـ ضم٤مسمر شم٤مسمٕمل ُمٌنم سمـ واًمٗمْمؾ
(5)

. 

وٕمٗمف اسمـ ُمٕملم، ُمٌنم سمـ وٕمػ اًمٗمْمؾ: اًمث٤مٟمٞم٦م
(6)

وأسمق داود، 
(7)

اًمٜم٤ًمئل، 
(8)

وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم ، 

اًمث٘م٤مت
(9)

((ص٤مًمح احلدي٨م)): وىم٤مل اًمٌزار، 
(10)

((ًملم احلدي٨م)): وىم٤مل اسمـ طمجر 
(11)

. 

                                 
(1( )4/43.) 

 (.254( رىمؿ )116( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 2)

 (. 3183(، رىمؿ )5/446( إوؾمط )3)

 (.8/23( اًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن )4)

 (.5/296( اٟمٔمر: اًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن )5)

 (.7/67( اجلرح واًمتٕمديؾ )6)

 (.4747(، )23/251( هتذي٥م اًمٙممل )7)

 (.٦493م: )( اًمْمٕمٗم٤مء رىمؿ اًمؽممج8)

 (.5/296( اٟمٔمر: اًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن )9)

 (.1191(، رىمؿ احلدي٨م: )2/54( يمِمػ إؾمت٤مر )11)

 (، )ومٞمف ًملم(.784( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 11)
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 . أشمر أب هريرة -138

اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ أظمرضمف
(1)

وُمـ ـمري٘مف اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط– 
(2)

، همٞمـ٤مث سمــ ُمـ ـمريؼ طمٗمـص -

وؾمـٚم ؿ ، ومٙمـؼم قمٚمٞمٝمـ٤م أرسمٕمـ٤م: ريـرة قمـغم ضمٜمـ٤مزةصـٚمٞم٧م ظمٚمـػ أيب ه)): أٟمـف ىمـ٤مل، قمــ أسمٞمـف، قمـ أيب اًمَٕمٜمٌْس

 .((شمًٚمٞمٛم٦م يٛمٞمٜمف قمـ

((صم٘م٦م)) اًمٙمقذم اًمٕمٜمٌس أسمق اًمتٞمٛمل قمٌٞمد سمـ يمثػم سمـ ؾمٕمٞمد: وأسمق اًمٕمٜمٌس هق
(3)

. 

((ُم٘مٌقل)) اًمٙمقوم٦م ٟمزل قم٤مئِم٦م روٞمع ُمقٓهؿ اًمتٞمٛمل قمٌٞمد سمـ يمثػم: وأسمقه هق
(4)

، ويمثػم مل يت٤مسمع قمغم هذا 

أسمق قمٌد اهلل أٟمف صح قمـ أيب هريرة أٟمف يم٤من يًٚمؿ قمغم اجلٜم٤مزة شمًٚمٞمٛم٦م وم٢مؾمٜم٤مده وٕمٞمػ، وًمٙمـ ٟمص احل٤ميمؿ 

 سمـ قم٤ٌمس وضم٤مسمر سمـ اهلل قمٌدو قمٛمر سمـ اهلل قمٌدأيب ـم٤مًم٥م و سمـ ىمد صح٧م اًمرواي٦م ومٞمف قمـ قمكم )) واطمدة وم٘م٤مل: 

((ٚمٞمٛم٦م واطمدةوأيب هريرة أهنؿ يم٤مٟمقا يًٚمٛمقن قمغم اجلٜم٤مزة شمً، سمـ أيب أورموا، اهلل قمٌد
(5)

. 

 . مايمك زمن أشمر أكس -139

ٚمؿ أىمػ قمٚمٞمف ُمًٜمدا همػم ُم٤م ذيمره اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمطوم
(6)

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى 
(7)

اًمؼم ذم  قمٌدواسمـ  

آؾمتذيم٤مر
(8)

 . معؾؼا فمـه 

 . أشمر ازمن أب أوذم -141

ًمًجًت٤مين ذم ُم٤ًمئؾ اإلُم٤مم أمحدأسمق داود ا أظمرضمف
(9)

ازمن اظمـذر دم إوؽمطو 
(10)

 :ُمـ ـمريؼ ويمٞمع 

                                 
( قمـ أسمٞمف، 4/43( واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى )1/359(، وهق قمٜمد احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك )11621(رىمؿ: )7/279( )1)

 ريرة ُمرومققم٤م.قمـ أيب اًمٕمٜمٌس، قمـ أسمٞمف، قمـ أيب ه

(2( )5/446( ،)3184.) 

 (.2381( رىمؿ )386( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 3)

 (.5619( رىمؿ )819( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 4)

 (1/359( اعمًتدرك )5)

(6( )5/446( ،)3184.) 

(7( )4/43.) 

 (.8/243( آؾمتذيم٤مر )8)

 (1131(، )219( ُم٤ًمئؾ اإلُم٤مم أمحد رواي٦م أيب داود اًمًجًت٤مين )ص: 9)

 (.3187( رىمؿ )5/446) (11)
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أسمق داود ذم اعم٤ًمئؾوأظمرضمف 
(1)

أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦مو، 
(2)

 :ُمٝمدي سمـ اًمرمحـ قمٌدُمـ ـمريؼ  

ـ ، ُمٚمٞمح سـم اجلراح يمالمه٤م قمـ ٤مئ٥م سـم قمٓم٤مءقم ـ أيب أو: ىم٤مل، اًم ٚمٞمٛم٦م واطمدةرأي٧م اسم ٚمؿ شم  .رم صغم قمغم ضمٜم٤مزة وم

((صدوق هيؿ)) ويمٞمع واًمد اًمرؤاد قمدي سمـ ُمٚمٞمح سمـ اجلراح
(3)

. 

((طصدوق اظمتٚم)) اًمٙمقذم اًمث٘مٗمل حمٛمد أسمق ًم٤ًمئ٥ما سمـ قمٓم٤مء
(4)

. 

 .وم٤مٕصمر ومٞمف وٕمػ

أظمرضمف أسمق سمٙمر اًمِم٤مومٕمل ذم اًمٖمٞمالٟمٞم٤مت، أٟمف يم٤من يًٚمؿ شمًٚمٞمٛمتلم  وىمد روي قمـ اسمـ أيب أورم
(5)

 –

ف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمىوُمـ ـمري٘م
(6)

أُمٜم٤م : قمـ إسمراهٞمؿ اهلجري ىم٤مل، أٟم٠ٌم ذيؽ، صمٜم٤م يزيد، ُمًٚمٛم٦م سمـ حمٛمدقمـ - 

صمؿ ؾمٚمؿ قمـ يٛمٞمٜمف وقمـ ، مخ٤ًم ؾمٞمٙمؼم أٟمف فمٜمٜم٤م طمتك ؾم٤مقم٦م ومٛمٙم٨م أرسمٕم٤م ومٙمؼم اسمٜمتف ضمٜم٤مزة قمغم أورم أيب سمـ اهلل قمٌد

أو هٙمذا صٜمع ، يّمٜمع  اهلل رؾمقلإين ٓ أزيديمؿ قمغم ُم٤م رأي٧م )): وم٘م٤مل؟ ومٚمم اٟمٍمف ىمٚمٜم٤م ًمف ُم٤م هذا، ؿممًمف

 .((  اهلل رؾمقل

اًمالًمٙم٤مئلوٕمٗمف ، اًمقاؾمٓمل ُمًٚمٛم٦م سمـ وحمٛمدومٞمف 
(7)

((وٕمٞمػ ضمدا)): حمٛمد اخلالل سمـ احلًـوىم٤مل ، 
(8)

وىم٤مل  

((وذم طمديثف ُمٜم٤ميمػم سم٠مؾم٤مٟمٞمد واوح٦م)): اخلٓمٞم٥م
(9)

((ٓ سم٠مس سمف)): وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل 
(10)

. 

((ه وفمن ؾمّميمهم فمن يؿقـؽمؾّ  شممّ ))زي٤مدة : ًمٕمؾ
(11)

ٕٟمف رواه اإلُم٤مم أمحدو، هب٤م ُمًٚمٛم٦م سمـ تٗمرد حمٛمدًمُمٜمٙمرة  
(12)

 

                                 
 (1131(، )219( ُم٤ًمئؾ اإلُم٤مم أمحد رواي٦م أيب داود اًمًجًت٤مين )ص: 1)

 (9/57( طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )2)

 (.918( رىمؿ )196( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 3)

 (.4592(، رىمؿ )678( )ص: 852( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )4)

 (.341(، رىمؿ )1/336( اًمٗمقائد اًمِمٝمػم سم٤مًمٖمٞمالٟمٞم٤مت )5)

 (.4/71ًمٙمؼمى )( اًمًٜمـ ا6)

 (.3982(، )375(.ديقان اًمْمٕمٗم٤مء )ص: 1664(، )4/491( شم٤مريخ سمٖمداد )7)

 (.1664(، )4/491( شم٤مريخ سمٖمداد )8)

 (.1664(، )4/491( شم٤مريخ سمٖمداد ت سمِم٤مر )9)

 (.168( رىمؿ )135صـ))( ؾم١مآت احل٤ميمؿ ًمٚمدارىمٓمٜمل: 11)

خ٤مري )اؾمتدل سمف احلٜمٗمٞم٦م قمغم اؾمتح٤ٌمب اًمتًٚمٞمٛمتلم ذم اجلٜم٤مزة. ( 11)  (.12/418اٟمٔمر: قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًٌم

 .(19141(، )31/481( ُمًٜمد أمحد )12)
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واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك
(1)

 .اًمزي٤مدة وًمٞمس ومٞمٝمم هذه، أيب أورم سمـ اهلل قمٌدقمـ ، قمـ إسمراهٞمؿ اهلجري، ؿمٕم٦ٌمُمـ ـمريؼ  

(2) إؽمؼع زمن أشمر واشمؾة -141
 

اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ أظمرضمف
(3)

ر ذم إوؾمطوُمـ ـمري٘مف اسمـ اعمٜمذ– 
(4)

قمـ ، قمٞم٤مش سمـ إؾممقمٞمؾقمـ  -

، ومٙمؼم أرسمع شمٙمٌػمات))، رضم٤مل وٟم٤ًمء، صٚمٞم٧م ُمع واصمٚم٦م قمغم ؾمتلم ضمٜم٤مزة ُمـ اًمٓم٤مقمقن: ىم٤مل، ُمٝم٤مضمر سمـ قمٛمرو

 .((ؿ شمًٚمٞمٛم٦موؾمٚمّ 

((صم٘م٦م)) اًمدُمِم٘مل قمٌٞمدة أسمق إٟمّم٤مري ُمًٚمؿ أيب سمـ: هق ُمٝم٤مضمر سمـ وقمٛمرو
(5)

. 

وًمف إؾمٜم٤مد آظمر أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى
(6)

، ُم٤مًمؽأيب  سمـ يزيد سمـ طمدصمٜم٤م ظم٤مًمد، مح٤مد سمـ ُمـ ـمريؼ ٟمٕمٞمؿ 

 .((يًٚمؿ قمغم اجلٜم٤مزة شمًٚمٞمٛم٦م))  اهلل رؾمقلص٤مطم٥م   إؾم٘مع سمـ رأي٧م واصمٚم٦م: قمـ أسمٞمف ىم٤مل

((يروى اطم٤مدي٨م ُمٜم٤ميمػم)): ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ، اًمِم٤مُمل اهلٛمداين ه٤مؿمؿ أسمق: هق يزيد سـم وظم٤مًمد
(7)

ووٕمٗمف أسمق داود 
(8)

. 

صدوق ُمِمٝمقر ُمـ اًمت٤مسمٕملم إئٛم٦م )) اًمرمحـ قمٌد أسمٞمف واؾمؿ اًم٘م٤ميض اًمدُمِم٘مل ُم٤مًمؽ أيب سمـ يزيد: وأسمقه

((ىم٤مل اًمٗمًقي ومٞمف ًملم
(9)

. 

 .وإؾمٜم٤مد اًمٌٞمٝم٘مل وٕمٞمػ، وإصمر طمًـ سم٢مؾمٜم٤مد اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم

ٚمٞمٛم٦م واطمدة ذم اجلٜم٤مزة وممـ روي٧م قمٜم: وم٤مئدة ؾمتذيم٤مر اًمؼم قمٌدذيمره اسـم   اخلٓم٤مب سـم قمٛمرف شم ذم ٓا
(10)

 

                                 
(1( )1/359). 

ِم٤مم ، أؾمٚمؿ ىمٌؾ شمٌقك، وؿمٝمده٤م، ويم٤من ُمـ أهؾ اًمّمٗم٦م، ُم٤مت سم٤مًماًمٚمٞمثل يمٜم٤مٟم٦م سمـ اًمٕمزى قمٌد سمـ إؾم٘مع سمـ ( واصمٚم٦م2)

ؾمٜم٦م مخس وصممٟملم وهق اسمـ صممن وشمًٕملم ؾمٜم٦م، وهق آظمر ُمـ ُم٤مت سمدُمِمؼ ُمـ اًمّّمح٤مسم٦م. اٟمٔمر: اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى 

 (.6/462(، إلص٤مسم٦م )4/1563(، ٓؾمتٞمٕم٤مب )7/286)

 (.11625( رىمؿ )7/281( )3)

 (.3185(، )5/446( إوؾمط )4)

 (.5121(، )746( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 5)

(6( )4/43.) 

 (.3/359اًمتٕمديؾ )( اجلرح و7)

 (.1352) ’(4/161( إيممل هتذي٥م اًمٙممل )8)

 (.7141( رىمؿ )788( اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء )ص: 9)

(11) (8/243.) 
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ٜمدة ومل  .أىمػ قمٚمٞمٝم٤م ُم

ايمسائب زمن فمطاءروى ): ومويمه -142
(1)

رواه . ؽمؾم فمعم اجلـازة سمسؾقؿة واضمدة  أن ايمـبي 

(زمنؽمـاده اجلوزصماين
(2)

. 

 .مل أىمػ قمٚمٞمف

وأظمرضمف أسمق داود ذم اعمراؾمٞمؾ
(3)

طمدصمٜم٤م أسمق إؾمح٤مق ، اًمرسمٞمع سمـ احلًـطمدصمٜم٤م ، وم٤مرس سمـ ُيٞمك سمـ حمٛمد 

 .ؾمٚمؿ قمغم اجلٜم٤مزة شمًٚمٞمٛم٦م واطمدة:  أن اًمٜمٌل، اًم٤ًمئ٥م سمـ قمٓم٤مءقمـ ، يٕمٜمل اًمٗمزازي

صم٘مت٤من اًمٌقراين اًمٌجكم رسمٞمع سمـ احلًـوؿمٞمخف ، اًمذهكم وم٤مرس سمـ ُيٞمك سمـ وحمٛمد
(4)

. 

واًمٗمزاري ًمٞمس ُمـ ، اظمتٚمط ذم آظمر قمٛمره اًم٤ًمئ٥م سمـ قمٓم٤مءٕن : واحلدي٨م ُمرؾمؾ وٕمٞمػ هبذا اإلؾمٜم٤مد

 .اًمذيـ ؾمٛمٕمقا ُمٜمف ىمٌؾ آظمتالط

 .طمٜمٞمػ سمـ ؾمٝمؾ سمـ ُم٤مُم٦موأيب أ، وًمٙمـ ًمف ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م أيب هريرة

ارىمٓمٜملطمدي٨م أيب هريرة أظمرضمف اًمد
(5)

طمدصمٜم٤م ، قمٛمرو اًمٕمٜم٘مزي سمـ احلًلمُمـ ـمريؼ ، ذم اًمًٜمـ 

 :إؾممقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ

وأظمرضمف احل٤ميمؿ 
(6)

وقمٜمف اًمٌٞمٝم٘مل- 
(7)

 :همٞم٤مث سمـ طمٗمص سمـ همٜم٤ممُمـ ـمريؼ  -

صغم قمغم   هللا رؾمقل أنّ : قمـ أيب هريرة، قمـ أسمٞمف، قمـ أيب اًمٕمٜمٌس، همٞم٤مث سمـ طمٗمص يمالمه٤م قمـ

                                 
يّمح ذًمؽ، روى قمـ أسمٞمف، ، وىمد ىمٞمؾ إٟمف ؾمٛمع ُمـ أٟمس ومل ( هق: اسمـ زيد اًمث٘مٗمك يمٜمٞمتف أسمق زيد ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م1)

زيد قمٜمف  سمـ أيب أورم، وروى قمٜمف ؾمٗمٞم٤من، وؿمٕم٦ٌم، ومح٤مد، شمٖمػم ذم أظمره ورواي٦م ؿمٕم٦ٌم واًمثقري، ومح٤مد سمـ اهلل وقمٌد

(، شم٘مري٥م 3/698(، شم٤مريخ اإلؾمالم )7/251اًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن ) ((صدوق اظمتٚمط)) :ضمٞمدة. وىم٤م ل اسمـ طمجر

 (.4592( رىمؿ )678اًمتٝمذي٥م )ص: 

 (.3/418) ( اعمٖمٜمل2)

 (.418( رىمؿ )458( )صـ3)

 (.1241(، )238(، و)ص: 6387(، رىمؿ )512( اٟمٔمر: اًمت٘مري٥م )ص: 4)

 (.1842( رىمؿ )2/443( )5)

(6( )1/359.) 

 (.4/43( )اًمًٜمـ اًمٙمؼمى 7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .ضمٜم٤مزة ومٙمؼم قمٚمٞمٝم٤م أرسمٕم٤م وؾمٚمؿ شمًٚمٞمٛم٦م واطمدة

((يم٤من ٓ يّمدق)): ىم٤مل أسمق زرقم٦م، اًمٕمٜم٘مزي: وىمٞمؾ، اًمٕمٜم٘مري قمٛمرو سمـ احلًلم: وذم إؾمٜم٤مد اًمدارىمٓمٜمل
(1)

 ،

((ًملم يتٙمٚمٛمقن ومٞمف )): وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ
(2)

((قمٜمف وٓ أطمدث قمٜمف يمت٧ٌم)) :وىم٤مل أسمق داود، 
(3)

. 

ذيمره اسمـ ُم٤ميمقٓ ذم اإليممل همٞم٤مث سمـ طمٗمص سمـ همٜم٤مم: ذم إؾمٜم٤مد احل٤ميمؿ 
(4)

روى قمٜمف ، وىم٤مل يروي قمـ أسمٞمف 

 .ضمرطم٤م وٓ شمٕمديال ومل يذيمر ومٞمف اىـ((ويم٤من أيمؼم ُمٜمف، طمٗمص سمـ قمٛمرهق أظمق ، إول قمٌد سمـ احلًلم

ومرواه، أيب ؿمٞم٦ٌم سمـ طمٗمص يـ همٞم٤مث( أسمق سمٙمر سمـ وهمٜم٤مم، وظم٤مًمٗمٝمم )أقمٜمل احلًلم اًمٕمٜم٘مري
(5)

قمـ  

، ومٙمؼم قمٚمٞمٝم٤م أرسمٕم٤م: صٚمٞم٧م ظمٚمػ أيب هريرة قمغم ضمٜم٤مزة)): أٟمف ىم٤مل، قمـ أسمٞمف، قمـ أيب اًمَٕمٜمٌْس، همٞم٤مث سمـ طمٗمص

 .((وؾمٚم ؿ قمـ يٛمٞمٜمف شمًٚمٞمٛم٦م

واحلًلم ، ٕٟمف صم٘م٦م طم٤مومظ، واًمذي ئمٝمر واهلل أقمٚمؿ شمرضمٞمح رواي٦م اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم،  ومل يرومٕمف إمم اًمٜمٌل

 .طمٗمص جمٝمقل ٓ يٕمرف طم٤مًمف سمـ وهمٜم٤مم، اًمٕمٜم٘مري شمٙمٚمؿ ومٞمف

ف اًمِمٞمخ إًم٤ٌمينوطمًٜم، واًمذهٌل، واحلدي٨م ؾمٙم٧م قمٜمف احل٤ميمؿ
(6)

ومل يتٌلم زم وضمف حتًٞمٜمف ٓؾمٞمم أن ذم . 

((ُم٘مٌقل)) ُمقٓهؿ اًمتٞمٛمل قمٌٞمد سمـ يمثػم: أيب اًمٕمٜمٌس وهقاإلؾمٜم٤مد واًمد 
(7)

 .-واهلل أقمٚمؿ–. ومل يت٤مسمع قمٚمٞمف، 

اًمرزاق قمٌدوم٠مظمرضمف طمٜمٞمػ  سمـ ؾمٝمؾ سمـ وأُم٤م طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م
(8)

واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 
(9)

واًم٘م٤ميض إؾممقمٞمؾ ، 

إزدي
(10)

ـَ  سمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٛمٕم٧م أسم٤م أُم٤مُم٦م: قمـ اًمزهري ىم٤مل، ُمـ ـمريؼ ُمٕمٛمر  : اعمًٞم٥م ىم٤مل طمٜمٞمػ ُيدث اسم

                                 
 (.3/62( اجلرح واًمتٕمديؾ )1)

 (.3/62( اجلرح واًمتٕمديؾ )2)

 (.2591( رىمؿ )3/211( اٟمٔمر: ًم٤ًمن اعمٞمزان )3)

(4( )7/37.) 

( قمـ أسمٞمف، 4/43( واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى )1/359(، وهق قمٜمد احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك )11621(رىمؿ: )7/279( )5)

 قمـ أيب اًمٕمٜمٌس، قمـ أسمٞمف، قمـ أيب هريرة ُمرومققم٤م.

 (.184( رىمؿ 163( أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز )صـ 6)

 (.5619( رىمؿ )819( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 7)

 (.6428( رىمؿ )3/489( اعمّمٜمػ )8)

 (.94(، واًم٘م٤ميض أسمق إؾمح٤مق إزدي ذم يمت٤مسمف ومْمؾ اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل )صـ11379( اعمّمٜمػ رىمؿ )9)

 (.94( ومْمؾ اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل )صـ11)
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، صمؿ خيٚمص اًمدقم٤مء ًمٚمٛمٞم٧م  صمؿ يّمكم قمغم اًمٜمٌل، صمؿ ي٘مرأ سم٠مم اًم٘مرآن، اًمًٜم٦م ذم اًمّمالة قمغم اجلٜم٤مئز أن يٙمؼم

 .صمؿ يًٚمؿ ذم ٟمٗمًف قمـ يٛمٞمٜمف، وٓ ي٘مرأ إٓ ذم اًمتٙمٌػمة إومم

اًمرزاق أظمرضمف اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط قمٌدوُمـ ـمريؼ 
(1)

واسمـ اجل٤مرود ذم اعمٜمت٘مك، 
(2)

. 

 حٞمح اإلؾمٜم٤مد.وهذا ُمرؾمؾ، ص

وىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمٗمتح
(3)

وىم٤مل ذم اًمتٚمخٞمص. ((إؾمٜم٤مده صحٞمح)) 
(4)

اإلؾمٜم٤مد خمرج هلؿ ذم  ورضم٤مل هذا)): 

 .((اًمّمحٞمحلم

واحلدي٨م ؾمٌؼ ذيمره
(5)

. 

 زمن يزيدأكه صعم فمعم 》:  أب ؿمايمب زمن وروى اخلالل زمنؽمـاده فمن فمقم): ومويمه -143

اظمؽػف
(6)

《 ايمسالم فمؾقؽم: سؾم واضمدة فمن يؿقـههم 
(7)

. 

 .مل أىمػ قمٚمٞمف ُمـ ـمريؼ اخلالل

اعمّمٜمػ أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌموإصمر 
(8)

وُمـ ـمري٘مف اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط- 
(9)

وأسمق داود ذم ُم٤ًمئؾ ، 

أمحد
(10)

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى 
(11)

  صغم قمكمي )): ىم٤مل، ؾمٕمٞمد سمـ قمـ قمٛمػم، أرـم٤مة سمـ ُمـ ـمريؼ طمج٤مج 

                                 
 (.3193( رىمؿ )9/362( )1)

 (.541( رىمؿ )141)صـ (2)

 ( ذم ذطمف ًم٤ٌمب: سم٤مب ىمراءة وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب قمغم اجلٜم٤مزة.2/213( )3)

(4) (2/287.) 

 .-115 -: ( اٟمٔمر رىمؿ5)

( يم٤من ُمـ أصح٤مب قمكم وُم٤مت ذم ظمالومتف ومّمغم قمٚمٞمف وًمف ذيمر وًمٞم٧ًم ًمف رواي٦م. اٟمٔمر: اإليث٤مر سمٛمٕمروم٦م رواة أصم٤مر 6)

 (.274( رىمؿ )194)ص: 

 (.3/419( اعمٖمٜمل )7)

 .(11612( رىمؿ )7/277( )8)

 (.3188( رىمؿ )5/446( )9)

 (.1133(، )219يب داود اًمًجًت٤مين )ص: ( ُم٤ًمئؾ اإلُم٤مم أمحد رواي٦م أ11)

(11( )4/43.) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .((يٛمٞمٜمف قمـ ظمٗمٞمٗم٦م شمًٚمٞمٛم٦م وؾمٚمؿ، أرسمٕم٤م قمٚمٞمف ومٙمؼم :اعمٙمٗمػ سمـ يزيدقمغم 

صدوق يمثػم اخلٓم٠م )). اًم٘م٤ميض اًمٙمقذم أرـم٤مة أسمق ًمٜمخٕملا هٌػمة سمـ صمقر سمـ اسمـ أرـم٤مة: وطمج٤مج هق

ذم اعمرشم٦ٌم اًمراسمٕم٦م ُمـ اعمدًمًلم، وىمد ذيمره احل٤مومظ ذم ((واًمتدًمٞمس
(1)

 .وىمد قمٜمٕمـ ذم اإلؾمٜم٤مد. 

((صم٘م٦م)) يمقذم اًمُّمْٝم٤ٌمين اًمٜمخٕمل: هق ؾمٕمٞمد سمـ وقمٛمػم
(2)

. 

 .أرـم٤مة سمـ وإصمر ومٞمف وٕمػ ًمٕمٜمٕمٜم٦م طمج٤مج

وًمف ـمريؼ أظمر قمٜمد اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم
(3)

صٚمٞم٧م ظمٚمػ قمكم قمغم : ىم٤مل، قمـ احل٤مرث، أيب إؾمح٤مق ُمـ ـمريؼ 

 .((ومًٚمؿ قمـ يٛمٞمٜمف طملم ومرغ اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ))، ضمٜم٤مزة

((اظمتٚمط سمآظمره ((صم٘م٦م ُمٙمثر قم٤مسمد)) اهلٛمداين اهلل قمٌد سمـ قمٛمرو: إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل هقأسمق ومٞمف 
(4)

وهق ُمدًمس  

وىمد وصٗمف سمف همػم واطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ اًمٗمًقي ذم اعمٕمروم٦م
(5)

واسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت 
(6)

واًمٌٞمٝم٘مل ذم ، 

ىاًمٙمؼم
(7)

وذيمره احل٤مومظ ذم شمٕمريػ أهؾ اًمت٘مديس. 
(8)

اًمذيـ أيمثروا ُمـ اًمتدًمٞمس ومٚمؿ ُيت٩م : ذم اعمرشم٦ٌم اًمث٤مًمث٦م 

 وذيمره ذم. وُمٜمٝمؿ ُمـ ىمٌٚمٝمؿ، وُمٜمٝمؿ ُمـ رد طمديثٝمؿ ُمٓمٚم٘م٤م، إئٛم٦م ُمـ أطم٤مديثٝمؿ إٓ سمم سطمقا ومٞمف سم٤مًمًمع

((اًمٜمٙم٧م ))
(9)

 .اًمذيـ ايمثروا ُمـ اًمتدًمٞمس وقمرومقا سمف: حٞمحلمذم اعمرشم٦ٌم اًمث٤مًمث٦م ُمـ اعمدًمًلم اعمخرج هلؿ ذم اًمّم 
 ،قمكم ص٤مطم٥م زهػم أسمق اًمٙمقذم إقمقر اهلْٛمداين اهلل اسمـ قمٌدوهق:  :احل٤مرثواحلٛمؾ ومٞمف قمغم 

((وذم طمديثف وٕمػ، ورُمل سم٤مًمرومض، يمذسمف اًمِمٕمٌل ذم رأيف)): وىم٤مل احل٤مومظ
(10)

. 

                                 
  .(118( رىمؿ )164( شمٕمريػ أهؾ اًمت٘مديس )صـ 1)

 (.5182( رىمؿ )753شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: ( 2)

قمـ احل٤مرث ىم٤مل صٚمٞم٧م ظمٚمٗمف ))(، وذم ٟمًخ٦م قمقاُم٦م: 11494(، )2/499( اعمّمٜمػ حت٘مٞمؼ: يممل يقؾمػ احلقت )3)

 ذم اعمتـ ؾم٘مط واهلل أقمٚمؿ.. وًمٕمؾ ((قمغم ضمٜم٤مزة ومًٚمؿ قمـ يٛمٞمٜمف

 (.5111( رىمؿ )739( ) اًمت٘مري٥م )4)

(5 )(2/633). 

(6 )(5/177). 

 .(212ـ 1/211)( 7)

 .(146) صـ ( 8)

(9 )(2/121). 

 .(1136( رىمؿ )211اًمت٘مري٥م )صـ( 11)
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ورأيت )): ومال. إذا صؾقت همال سمػمح مصالك ضمتى سمرهمع: ه ومالوروي فمن جماهد أكّ ): ومويمه -144

(ٓ يػمح مصاله إذا صعم فمعم صمـازة ضمتى يراها فمعم أيدي ايمرصمال فمؿر زمن اهلل فمبد
(1)

. 

 .ذم ُمٔم٤مٟمف ذم اًمٙمت٥م اعمٓمٌققم٦م واهلل أقمٚمؿ، مل أىمػ قمٚمٞمف

محيص وىماكت يمه صحبة - هبغمة زمن مايمكروي فمن )  -145
(2)

من :  اهلل رؽمولومال : ومال - 

إذا اؽمتؼل أهل اجلـازة صمزأهم شمالشمة  هبغمة زمن مايمكهمؽان )): ومال، صعم فمؾقه شمالشمة صػوف همؼد أوصمب

(هذا ضمديث ضمسن: وومال ايمؼممذي. رواه اخلالل زمنؽمـاده ((أصمزاء
(3)

. 

ـ يمت٤مباًمٔم٤م ٜم٦م هر أٟمف ذم اجلزء اعمٗم٘مقد ُم  .اًم

ذيوأظمرضمف اًمؽمُم
(4)

ـ ـمريؼ يقٟمس -يمم ذيمر اعمّمٜمػ–  ٤مرك سـم اهلل قمٌدو، سمٙمػم سـم ُم  :اعم

وأسمق داود
(5)

وأمحد ذم اعمًٜمد 
(6)

واًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريح اًمٙمٌػم 
(7)

واسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م ذم شم٤مرخيف، 
(8)

واًمٓمؼماين، 
(9)

 

واحل٤ميمؿ
(10)

واسمـ ىم٤مٟمع ذم ُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م، 
(11)

وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، 
(12)

 :زيد سمـ ٤مدُمـ ـمرق قمـ مح 

                                 
 (.3/419( اعمٖمٜمل )1)

، يم٤من ومٞمٛمـ ؿمٝمد ومتح ُمٍم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، ؾمٙمـ هب٤م، اًمٙمٜمدي اًمًٙمقيّن، وي٘م٤مل ُمًٚمؿ سمـ ظم٤مًمد سمـ هٌػمة سمـ ( ُم٤مًمؽ2)

 احلٙمؿ سم٤مًمرُمٚم٦م وهق ذم اًمّمالة ؾمٜم٦م شمًع ومخًلم.  سمـ ووزم محص عمٕم٤موي٦م، ُم٤مت ذم زُمـ ُمروان

اًمتٝمذي٥م  (، شم٘مري٥م5/561اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م )، (53اٟمٔمر: ُمِم٤مهػم قمٚممء إُمّم٤مر )صـ

 (.6455(، رىمؿ )917 )ص:

 (.3/421( اعمٖمٜمل )3)

 (.1128(، رىمؿ )3/465( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمّمالة قمغم اجلٜم٤مزة، واًمِمٗم٤مقم٦م ًمٚمٛمٞم٧م )4)

 (.3164( رىمؿ )67-6/66( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب: ذم اًمّمٗمقف قمغم اجلٜم٤مزة )5)

(6( )27/281( ،)16724.) 

 (.1288( رىمؿ )7/313( )7)

 (.2219(، )1/541شم٤مريخ اسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م ) (8)

 (.665(، )19/299( اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين )9)

 (1/362( اعمًتدرك )11)

 (.987(، )3/43( ُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م )11)

(12( )5/2467( ،)6113.) 
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واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم
(1)

وقمٜمف اسمـ ُم٤مضمف- 
(2)

 ٟمٛمػم: سمـ اهلل ُمـ ـمريؼ قمٌد –واسمـ أيب قم٤مصؿ  

وأسمق يٕمغم ذم ُمًٜمده
(3)

، واًمٌٖمقي ذم ُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م
(4)

ـمريؼ أيب اًمِمٝم٤مب احلٜم٤مط ُمـ، 
(5)

: 

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى
(6)

 طم٤مزم: سمـ يرضمروه٤مرون،  سمـ ُمـ ـمريؼ يزيد 

واًمروي٤مين ذم ُمًٜمده
(7)

 :قمدي أيب سمـ ُمـ ـمريؼ حمٛمد 

واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك
(8)

 :ُمـ ـمريؼ اسمـ قمٚمٞم٦م 

، ونه٤مر سـم ويزيداًمِمٝم٤مب احلٜم٤مط، وأسمق ، واسمـ ٟمٛمػم، زيد سمـ ومح٤مد، واسمـ اعم٤ٌمرك، سمٙمػم سمـ يقٟمسشمًٕمتٝمؿ )

 سـم قمـ ُمرصمد، أيب طمٌٞم٥م سـم قمـ يزيد، إؾمح٤مق سـم قمـ حمٛمد( ٦مواسمـ أيب قمدي، واسمـ قمٚمٞم، طم٤مزم سـم وضمرير

: صمؿ ىم٤مل، ضمزأهؿ صمالصم٦م أضمزاء، ومت٘م٤مل اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م، إذا صغم قمغم ضمٜم٤مزة، هٌػمة سـم ُم٤مًمؽيم٤من : ىم٤مل، اهلل اًمٞمزين قمٌد

ـ :  اهلل رؾمقلىم٤مل   .واًمٚمٗمظ ًمٚمؽمُمذي. هٙمذا ُمرومققم٤م. صغم قمٚمٞمف صمالصم٦م صٗمقف وم٘مد أوضم٥مُم

 .((ومٙم٤من ُم٤مًمؽ إذا اؾمت٘مؾ أهؾ اجلٜم٤مزة ضمزأهؿ صمالصم٦م صٗمقف)): وزاد سمٕمْمٝمؿ

ـ حمٛمد، ؾمٕمد سـم إسمراهٞمؿ وظم٤مًمٗمٝمؿ  .ُم٤مًمؽ سـم احل٤مرث: هٌػمة سـم ُم٤مًمؽو، وأدظمؾ سملم ُمرصمد، إؾمح٤مق سـم ومرواه قم

ذم شم٤مرخيف أظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر
(9)

قمـ ، ٟم٤م أيب، ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ يٕم٘مقب ُمـ ـمريؼ اسمـ ُمٜمدة سمًٜمده قمـ 

قمـ ، ُم٤مًمؽ سمـ قمـ احل٤مرث، اهلل اًمٞمزين قمٌد سمـ قمـ ُمرصمد، يب طمٌٞم٥مأ سمـ طمدصمٜمل يزيد، اسمـ إؾمح٤مقحمٛمد 

 ٤مل  ٘مَ ويم٤من ُم٤مًمؽ إذا أيت سمجٜم٤مزة ومتَ ))ويم٤مٟم٧م ًمف صح٦ٌم ويم٤من قمغم محص أُمػما عمٕم٤موي٦م ، اًمًٙمقين هٌػمة سمـ ُم٤مًمؽ

                                 
 (.11745( رىمؿ )319-7/318( اعمّمٜمػ )1)

 (.1491( رىمؿ )2/214عمًٚمٛملم )( ذم اًمًٜمـ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ومٞمٛمـ صغم قمٚمٞمف مج٤مقم٦م ُمـ ا2)

(3( )12/215( ،)6831.) 

(4( )5/215( ،)2168.) 

. اٟمٔمر: شم٘مري٥م ((صدوق هيؿ))سمٛمٝمٛمٚم٦م وٟمقن ٟمزيؾ اعمدائـ أسمق ؿمٝم٤مب إصٖمر  احلٜم٤مط اًمٙمٜم٤مين ٟم٤مومع سمـ رسمف ( هق: قمٌد5)

 .(3791( رىمؿ )568اًمتٝمذي٥م )ص: 

(6( )4/113.) 

(7( )2/513( ،)1537.) 

 (. 1/362( اعمًتدرك )8)

 (.56/512( شم٤مريخ دُمِمؼ )9)
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صمؿ ىم٤مل ُم٤م صٗم٧م صٗمقف صمالصم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم قمغم ُمٞم٧م  ،صمؿ صغم هبؿ قمٚمٞمٝم٤م ،أهٚمٝم٤م ضمزأهؿ صٗمقوم٤م صمالصم٦م

 .((أوضم٥م إٓ

 .ػمةهٌ سمـ ُم٤مًمؽومجٕمٚمف ُمقىمقوم٤م قمغم 

وىم٤مل اًمؽمُمذي
(1)

، وأدظمؾ سملم ُمرصمد، إؾمح٤مق هذا احلدي٨م سمـ قمـ حمٛمد، ؾمٕمد سمـ وروى إسمراهٞمؿ)): 

 .((رضمال هٌػمة سمـ ُم٤مًمؽو

صم٘م٦م طمج٦م  سمٖمداد ٟمزيؾ اعمدين إؾمح٤مق أسمق اًمزهري قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد سمـ وإسمراهٞمؿ

((شمٙمٚمؿ ومٞمف سمال ىم٤مدح
(2)

. 

ٕئٛم٦م رواي٦م اجلمقم٦م قمغم رواي٦م إسمراهٞمؿ  .اىـ ((ورواي٦م ه١مٓء أصح قمٜمدٟم٤م)): وم٘م٤مل اًمؽمُمذي، ؾمٕمد سـم ورضمح ا

 هٌػمة سمـ ُم٤مًمؽطمدي٨م )): سمٙمػم سمـ ويقٟمس، سمٕمد إظمراضمف ًمٚمحدي٨م ُمـ ـمريؼ اسمـ اعم٤ٌمرك اًمؽمُمذّي: وىم٤مل

 .اىـ ((إؾمح٤مق سمـ هٙمذا رواه همػم واطمد قمـ حمٛمد، طمدي٨م طمًـ

 .وواوم٘مف قمٚمٞمف اًمذهٌل ،اىـ((طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ ومل خيرضم٤مه)): وىم٤مل احل٤ميمؿ

وذيمر احل٤مومظ ذم اإلص٤مسم٦م
(3)

واًمٔم٤مهر أن ومٞمف ، ومل يتٕم٘مٌٝمم، ّمحٞمح احل٤ميمؿ ًمٚمحدي٨موشم، حتًلم اًمؽمُمذي 

وهق ُمدًمس، اسمـ إؾمح٤مققمٜمٕمٜم٦م 
(4)

سم٤مًمًمع ُمـ ؿمٞمخف قمٜمد  اسمـ إؾمح٤مقوًمٕمؾ ؾم٥ٌم ذًمؽ أٟمف صم٧ٌم شمٍميح ، 

اًمروي٤مين ذم ُمًٜمده
(5)

وُمـ ـمري٘مف اسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مرخيف– 
(6)

 أيب سمـ حمٛمدطمدصمٜم٤م ، قمكم سمـ طمدصمٜم٤م قمٛمرو: ىم٤مل 

قمدي
(7)

 هٌػمة سمـ ُم٤مًمؽقمـ ، اهلل قمٌد سمـ قمـ ُمرصمد، أيب طمٌٞم٥م سمـ طمدصمٜمل يزيد: ىم٤مل، إؾمح٤مق سمـ قمـ حمٛمد، 

                                 
 (.1128(، رىمؿ )3/465( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمّمالة قمغم اجلٜم٤مزة، واًمِمٗم٤مقم٦م ًمٚمٛمٞم٧م )1)

 (.177(، )118( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 2)

 (.9/496( )اإلص٤مسم٦م )3)

(. 5762رىمؿ ) 825)صـ ((اًمت٘مري٥م))، ىم٤مل احل٤مومظ ذم اعمٓمٚمٌل، ُمقٓهؿ، اعمدين سمٙمر أسمقي٤ًمر،  سمـ إؾمح٤مق سمـ ( حمٛمد4)

( 125(، رىمؿ )51) ((شمٕمريػ أهؾ اًمت٘مديس))وذيمره ذم ، ((إُم٤مم اعمٖم٤مزي صدوق يدًمس، ورُمل سم٤مًمتِمٞمع، واًم٘مدر))

رشم٦ٌم اًمراسمٕم٦م ُمـ اعمدًمًلم، وىم٤مل: ص٤مطم٥م اعمٖم٤مزي، صدوق ًمٙمٜمف ُمِمٝمقر سم٤مًمتدًمٞمس قمـ اًمْمٕمٗم٤مء، ذم اعم

 .اىـواعمجٝمقًملم، وقمـ ذ ُمٜمٝمؿ، وصٗمف سمذًمؽ أمحد واًمدارىمٓمٜمل، وهمػممه٤م 
 (.1537( رىمؿ )2/513-514( )5)

 (.7191( رىمؿ اًمؽممج٦م: )56/511( )6)

 =شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص:  ((صم٘م٦م))وىمد يٜم٥ًم جلده وىمٞمؾ هق إسمراهٞمؿ أسمق قمٛمرو اًمٌٍمي  قمدي أيب سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ( حمٛمد7)
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وَمَتَ٘م٤مل  أهَٚمٝم٤م : إؾمح٤مق ؿمٞمئ٤م ُمٕمٜم٤مه سمـ ومذيمر حمٛمد ،ويم٤من إذا أيت سم٤مجلٜم٤مزة ًمٞمّمكم قمٚمٞمٝم٤م، -ويم٤مٟم٧م ًمف صح٦ٌم -

َأُهْؿ صمالصم٦م صٗمقف َُم٤م ُصػ  ُصُٗمقٌف صَمالصَم٦ٌم ُمـ اعمًٚمٛملم : ىم٤مل  اهلل رؾمقلإن : وي٘مقل، صمؿ  ُيَّمكمِّ قمٚمٞمٝم٤م، ضَمز 

 .قمغم ضِمٜم٤َمزٍة إِٓ وضَم٧ٌم

 .اىـ((ضمّزأهؿ، ومَتَ٘م٤مّل أهٚمٝم٤م: صقاسمف: ىم٤مل اسمـ قم٤ًميمر

((صم٘م٦م وم٘مٞمف ويم٤من يرؾمؾ)) رضم٤مء أسمق اعمٍمي طمٌٞم٥م أيب سمـ ويزيد
(1)

. 

-واهلل أقمٚمؿ-يمم ىم٤مل اًمؽمُمذي رمحف اهلل ، وهبذا يٙمقن احلدي٨م طمًٜم٤م، ومل يرؾمؾ ذم هذا اإلؾمٜم٤مد
(2)

. 

همؽاكوا ،  فمعم صمـازةصعّم   بيّ ايمـّ  أنّ : ىروأب رزماح زمن  فمطاء أنّ ، ذىمر ازمن فمؼقل): ومويمه -146

وٓ أضمسب هذا )): ازمن ومدامة: وومال. ايمث واضمداوايمثَّ ، اين اشمـكموايمثّ ، ل شمالشمةإوَّ  همجعل ايمصّف ، ؽمبعة

(((احلديث صحقحا
(3)

. 

 .أيب رسم٤مح مل أىمػ قمٚمٞمف سمـ ُمرؾمؾ قمٓم٤مء

واحلدي٨م أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم
(4)

قمـ ، صمٜم٤م اسمـ هلٞمٕم٦م، داود احلراين سمـ اًمٖمٗم٤مر قمٌدُمـ ـمريؼ أيب ص٤مًمح  

، ضمٜم٤مزة وُمٕمف ؾمٌٕم٦م ٟمٗمر  صغم اًمٜمٌل: قمـ أيب أُم٤مُم٦م ىم٤مل، قمـ اًم٘م٤مؾمؿ، لاًمرمحـ اًمدُمِم٘م قمٌد سمـ ؾمٚمٞممن

 .اصمٜملم صٗم٤م، واصمٜملم صٗم٤م، ومجٕمؾ صمالصم٦م صٗم٤م

((وومٞمف اسمـ هلٞمٕم٦م وومٞمف يمالم، رواه اًمٓمؼماين)): ىم٤مل اهلٞمثٛمل
(5)

. 

صدوق ظمٚمط سمٕمد اطمؽماق يمتٌف ورواي٦م اسمـ اعم٤ٌمرك )) :اًم٘م٤ميض قم٘م٦ٌم اسمـ هلٞمٕم٦م سمـ اهلل قمٌد: واسمـ هلٞمٕم٦م وهق

((واسمـ وه٥م قمٜمف أقمدل ُمـ همػممه٤م
(6)

 .وهذه اًمرواي٦م يروي قمٜمف همػممه٤م، 

                                 
 (.5697( رىمؿ )821 =

 .(7711(، رىمؿ )1173( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 1)

حلدي٨م إذا إؾمح٤مق، وهق طمًـ ا سمـ ومٞمف حمٛمد)) ( ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين:سمٕمد ٟم٘مؾ طمٙمؿ اًمؽمُمذي واحل٤ميمؿ قمغم احلدي٨م2)

 .اىـ ((سح سم٤مًمتحدي٨م، وًمٙمٜمف هٜم٤م ىمد قمٜمٕمـ، ومال أدري، وضمف حتًٞمٜمٝمؿ ًمٚمحدي٨م، ومٙمٞمػ اًمتّمحٞمح
 سم٤مًمتحدي٨م قمٜمد اًمروي٤مين، وهلل احلٛمد.  وىمد زاًم٧م ؿمٌٝم٦م اًمتدًمٞمس سمثٌقت شمٍميح اسمـ اؾمح٤مق

 (.3/421اعمٖمٜمل )(  3)

 (.7785(، رىمؿ: )8/191اًمٓمؼماين ) -( اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم 4)

(5( )3/35.) 

 .(3587( رىمؿ )538( اٟمٔمر )اًمت٘مري٥م )صـ6)
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ومحديثف ذم اًمِمقاهد ، ٓ هتٛم٦م ًمف ذم ٟمٗمًف، ُمـ ىمٌؾ طمٗمٔمف، اسمـ هلٞمٕم٦م ومٞمف يمالم)): وىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين

((سمف سم٠مس ٓ
(1)

. 

اًم٤ًمسمؼ هٌػمة سمـ ُم٤مًمؽيًتِمٝمد ًمف طمدي٨م  أنْ  ويٛمٙمـ
(2)

ذم اًمّمالة قمغم اجلٜم٤مزة  يّمّػ  وهبم يًتح٥م أنْ ، 

 .واهلل أقمٚمؿ. مل أضمد ُم٤م يًتِمٝمد ًمف ظمٚمػ اجلٜم٤مزة وأُم٤م ضمقاز صالة اًمٗمذّ ، صمالصم٦م صٗمقف

، همصف هبم، وطمرج إلم اظمصعّم ، قهكعى ايمـجايش دم ايمقوم ايمذي مات هم  بيّ ايمـّ  أنَّ ): ومويمه  -147

(متػق فمؾقه.  أرزمعاوىمػّم 
(3)

. 

أظمرضمف اًمٌخ٤مري
(4)

وُمًٚمؿ 
(5)

ٟمٕمك :  اهلل رؾمقل أنّ ، قمـ أيب هريرة، اعمًٞم٥م سمـ ُمـ ـمريؼ ؾمٕمٞمد 

 ،وهذا ًمٗمظ اًمٌخ٤مري. ومذيمره، . . . اًمٜمج٤مر

 .ٟمٕمك ًمٚمٜم٤مس اًمٜمج٤مر ذم اًمٞمقم اًمذي ُم٤مت ومٞمف ومخرج هبؿ إمم اعمّمغم ويمؼم أرسمع شمٙمٌػمات: وًمٗمظ ُمًٚمؿ

(من اظمسـد من صعم فمعم صمـازة دم اظمسجد همال يشء يمه: أكه ومال  روي فمن ايمـبي): ومويمه -148
(6)

. 

أظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده
(7)

، قمـ أيب هريرة، ص٤مًمح ُمقمم اًمتقأُم٦مقمـ ، طمدصمٜم٤م اسمـ أيب ذئ٥م: ىم٤مل، قمـ ويمٞمع 

 .همؾقس يمه يشء، ُمـ صغم قمغم ضمٜم٤مزة ذم اعمًجد:  اهلل رؾمقلىم٤مل : ىم٤مل

وأظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف
(8)

لواًمٌٞمٝم٘م 
(9)

 ،ُمـ ـمريؼ ويمٞمع 

وأظمرضمف أسمق داود
(10)

واسمـ ؿم٤مهلم 
(11)

وُمـ ـمري٘مف اسمـ اجلقزي– 
(12)

 :ؾمٕمٞمد سمـ ُمـ ـمريؼ ُيٞمك - 

                                 
 (.127( أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز )صـ1)

 .-145 -اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ (  2)

 (.3/421اعمٖمٜمل )( 3)

الة قمغم اجلٜم٤مئز سم٤معمّمغم (، وسم٤مب اًمّم1245( رىمؿ )2/72( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمرضمؾ يٜمٕمك إمم أهؾ اعمٞم٧م سمٜمٗمًف، )4)

 (.1333(، )2/89(، وسم٤مب اًمتٙمٌػم قمغم اجلٜم٤مزة أرسمٕم٤م )1327(، رىمؿ )2/88واعمًجد، )

 (.951( رىمؿ )2/656( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ذم اًمتٙمٌػم قمغم اجلٜم٤مزة )5)

 (.3/421اعمٖمٜمل )( 6)

 (.9731(، رىمؿ )15/454( ُمًٜمد أمحد )7)

 (.1517( رىمؿ )2/228ة قمغم اجلٜم٤مئز ذم اعمًجد )( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمّمال8)

(9( )4/52 .) 

 (.3189( رىمؿ )6/85( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمّمالة قمغم اجلٜم٤مزة ذم اعمًجد )11)

 (347(، )312( ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف )ص: 11)

 (696(، رىمؿ )1/414( اًمٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦م ذم إطم٤مدي٨م اًمقاهٞم٦م )12)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                                                                                         655 

اًمر زاق وأظمرضمف قمٌد
(1)

وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م 
(2)

 ُمـ ـمريؼ اًمثقري: 

وأظمرضمف أسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز
(3)

وُمـ ـمريؼ اًمٌٞمٝم٘مل ذم اعمٕمروم٦م– 
(4)

-، 

رونه٤م سمـ وأظمرضمف أمحد قمـ طمج٤مج، ويزيد
(5)

، 

وأظمرضمف اًمٓمح٤موي ذم ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر
(6)

 :قمٞمًك سمـ ُمقؾمك، وُمٕمـ سمـ ُمـ ـمريؼ أؾمد 

اسمـ اجلٕمد اًمٌٖمقي ذم طمدي٨م وأظمرضمف
(7)

وُمـ ـمري٘مف اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ- 
(8)

-، 

ُمقؾمك،  سمـ وأؾمده٤مرون،  سمـ وطمج٤مج، ويزيد، واًمٓمٞم٤مًمز ،واًمثقري، ؾمٕمٞمد سمـ وُيٞمك، شمًٕمتٝمؿ )ويمٞمع

 .ُمـ صغم قمغم ضمٜم٤مزة ذم اعمًجد ومال رء ًمف: ( قمـ اسمـ أيب ذئ٥م سمف ًمٗمظواسمـ اجلٕمد قمٞمًك سمـ وُمٕمـ

وأظمرضمف أسمق داود
(9)

 .همال يشء فمؾقه: ٗمظقمـ اسمـ أيب ذئ٥م سمف سمٚم، ؾمٕمٞمد سمـ ُمـ ـمريؼ ُيٞمك 

ومال رء ًمف: ومج٤مء ذم سمٕمْمٝم٤م، وىمد اظمتٚمٗم٧م ٟمًخ أيب داود ذم ًمٗمظ هذا احلدي٨م
(10)

. 

(11)اىـ ومال رء قمٚمٞمف ((ؾمٜمـ أيب داود))ذم اًمٜمًخ اعمِمٝمقرة اعمًٛمققم٦م ُمـ )): وىم٤مل اًمٜمقوي
. 

وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ
(12)

ُمـ صغم قمغم : سمٚمٗمظ، سمف قمـ اسمـ أيب ذئ٥م، همٞم٤مث سمـ قمـ طمٗمص 

                                 
 (.6579رىمؿ )(، 3/527اًمرزاق ) ( ُمّمٜمػ قمٌد1)

 (7/93َ( طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمٌ٘م٤مت إصٗمٞم٤مء )2)

 (.2429(، )4/72( ذم ُمًٜمده )3)

 (.7683(، )5/318( ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر )4)

 (9865(، )15/535( اعمًٜمد )5)

 (.2611(، )1/492( ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر ط اًمٕمٚمٛمٞم٦م )6)

 (.2751(، رىمؿ )414( ذم ُمًٜمده )ص: 7)

 (.911ؿ )(، رىم4/55( اًمٙم٤مُمؾ )8)

 (.3189( رىمؿ )6/85( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمّمالة قمغم اجلٜم٤مزة ذم اعمًجد )9)

 (..6/85قمقن اعمٕمٌقد ) ًمفووىمع ذم ٟمًخ٦م قمتٞم٘م٦م ًمٗمٔم٦م: ))( ىم٤مل اًمٕمٔمٞمؿ آسم٤مدي: 11)

 (.6/129( ٟم٘مٚمف اًمٕمٞمٜمل ذم ذح أيب داود )11)

(. ويمذا ىم٤مل إًم٤ٌمين ذم 2/275ي٦م )ٟم٘مٚمف اًمزيٚمٕمل ذم ٟمّم٥م اًمرا ومال رء ًمفاعمحٗمقظ: ))وىم٤مل اخلٓمٞم٥م: 

 (.5/351اًمّمحٞمح٦م )

 (.12197( رىمؿ )427-7/426( اعمّمٜمػ )12)



                                                                                         655 

 .ضمٜم٤مزة ذم اعمًجد ومال صالة ًمف

ُمـ صغم قمغم ضمٜم٤مزة : سمف سمٚمٗمظ، قمـ اسمـ أيب ذئ٥م، طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من، طمذيٗم٦م أيبُمـ ـمريؼ : وأظمرضمف اًمٌٖمقي

ذم اعمًجد ومٚمٞمس ًمف أضمر
(1)

. 

ؾ أطمد ذم هذا احلدي٨م ُم٤م ىم٤مًمف ومل ي٘م، أضمر ومخٓم٠م ٓ إؿمٙم٤مل ومٞمفومٚمٞمس ًمف : ىمقًمف ومٞمف)): اًمؼم قمٌدوىم٤مل اسمـ 

((طمذيٗم٦م أسمق
(2)

. 

وُمٜمٝمؿ ُمـ ومّمؾ ، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ وٕمٗمف ُمٓمٚم٘م٤م، وهق خمتٚمػ ومٞمف، ص٤مًمح ُمقمم اًمتقأُم٦موُمدار هذا احلدي٨م قمغم 

 .ٕمده ومؽمدوُمـ روى قمٜمف سم، ومت٘مٌؾ، ومٛمـ روى قمٜمف ىمٌؾ آظمتالط، ذم طم٤مًمف

 :وممن ضعػه مطؾؼا

((ومال شم٠مظمذن قمٜمف ؿمٞمئ٤مًمٞمس سمث٘م٦م )): اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ وم٘م٤مل
(3)

((مل يٙمـ سمث٘م٦م)): وم٘م٤مل: وُيٞمك اًم٘مٓم٤من، 
(4)

. 

((رأيتٝمؿ هي٤مسمقن طمديثف)): وم٘م٤مل: واسمـ ؾمٕمد
(5)

((وٕمٞمػ)): وم٘م٤مل: وأسمق زرقم٦م، 
(6)

ًمٞمس )): وم٘م٤مل: وأسمق طم٤مشمؿ، 

((سم٘مقي
(7)

((وٕمٞمػ)): وم٘م٤مل: واًمٜم٤ًمئل، 
(8)

. 

 :وممن همصل 

((ومٛمـ ؾمٛمع ُمٜمف ىمٌؾ أن خيتٚمط ومٝمق صم٧ٌم: ىمد يم٤من ظمرف ىمٌؾ أن يٛمقت، صم٘م٦م)): وم٘م٤مل: اسمـ ُمٕملم
(9)

. 

((رى سمف سم٠مس ُمـ ؾمٛمع ُمٜمف ىمديمأُم٤م )): وم٘م٤مل: واإلُم٤مم أمحد 
(10)

. 

                                 
(: ُمـ ـمريؼ ايب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٌٖمقي، 5/352(، وذم ذح اًمًٜم٦م ًمٚمٌٖمقي: )21/221اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد ) ( ذيمره اسمـ قمٌد1)

 .س ًمف أضمرومٚمٞموذم رواي٦م:  ومال ر ًمفاجلٕمد، قمـ اسمـ أيب ذئ٥م سمف: سمٚمٗمظ:  سمـ قمـ قمكم

 (21/221( اًمتٛمٝمٞمد )2)

 (.911( رىمؿ )4/55( اٟمٔمر: اًمٙم٤مُمؾ )3)

 (.911( رىمؿ )4/55( اٟمٔمر: اًمٙم٤مُمؾ )4)

 (.149)صـ -اًم٘مًؿ اعمتٛمؿ ًمت٤مسمٕمل أهؾ اعمديٜم٦م–( اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى 5)

 (.4/418( اجلرح واًمتٕمديؾ )6)

 (.4/418( اجلرح واًمتٕمديؾ )7)

 (.195( اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم )صـ8)

 (.783(، )3/176رواي٦م اًمدوري ) -شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم ( 9)

 (.4479(، ) 3/115( اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل )11)
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 ـسم واًمًمع اًم٘مديؿ ُمٜمف ؾمٛمع ُمٜمف، هق ذم ٟمٗمًف ورواي٤مشمف ٓ سم٠مس سمف إذا ؾمٛمٕمقا ُمٜمف ىمديم)): وم٘م٤مل: واسمـ قمدي

وطمدي٨م ص٤مًمح اًمذي طمدث سمف ىمٌؾ آظمتالط ، ؾمٕمد وهمػمهؿ ممـ ؾمٛمع ُمٜمف سمـ أيب ذئ٥م واسمـ ضمري٩م وزي٤مد

 ذئ٥م ويٙمقن وٕمٞمٗم٤م ومػموي قمٜمف سمـ أيباوٓ أقمرف ًمف طمديث٤م ُمٜمٙمرا إذا روى قمٜمف صم٘م٦م واٟمم اًمٌالء ممـ دون 

((ٓ سم٠مس سمرواي٤مشمف وطمديثف ص٤مًمح ُمقمم اًمتقأُم٦ميٙمقن اًمٌالء ُمـ ىمٌٚمف و وٓ
(1)

. 

ذم هذا احلدي٨م ىمد سح همػم واطمد ُمـ إئٛم٦م سم٠من روايتف  ص٤مًمح ُمقمم اًمتقأُم٦مواسمـ أيب ذئ٥م اًمراوي قمـ 

ػم أظمػما ومحدي٨م اسمـ أيب ذئ٥م قمٜمف ُم٘مٌقل ًمًٜمف شمٖم ص٤مًمح ُمقمم اًمتقأُم٦م)): اجلقزضم٤مينىم٤مل ، قمٜمف ىمٌؾ آظمتالط

((وؾممقمف اًم٘مديؿ
(2)

واسمـ قمدي، واسمـ ُمٕملم، وممـ ٟمص قمٚمٞمف اسمـ اعمديٜمل. 
(3)

. 

((اسمـ ُمٕملم اًمذي هق طم٤ميمؿ ومٞمّمؾ ذم هذا اًم٤ٌمب ُم٤م ذيمره)): وىم٤مل اًمٕمٞمٜمل سمٕمد ذيمره ًمٙمالم اسمـ ُمٕملم
(4)

 

((صدوق اظمتٚمط)): وخلص اسمـ طمجر اًم٘مقل ومٞمف
(5)

. 

 :ف ىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚممء ذم احلٙمؿ قمغم هذا احلدي٨م ومٛمٜمٝمؿ ُمـ وٕمٗمفومٌٜم٤مء قمٚمٞم

((و ًمٞمس سمّمحٞمحأيم٠مٟمف قمٜمده ًمٞمس يث٧ٌم : ؾم٠مًم٧م أيب قمـ هذا احلدي٨م)): أمحد سمـ اهلل قمٌدوم٘م٤مل 
(6)

. 

((خمتٚمػ ذم قمداًمتف ص٤مًمح ُمقمم اًمتقأُم٦مو، هذا يٕمد ذم أومراد ص٤مًمح)): وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل
(7)

. 

وممـ وٕمٗمف أيْم٤م اسمـ اعمٜمذر
(8)

اسمـ طم٤ٌمنو، 
(9)

اًمؼم قمٌدواسمـ ، 
(10)

واًمٜمقوي 
(11)

واسمـ اًم٘مٓم٤من اًمٗم٤مد، 
(12)

. 

                                 
 (.911( رىمؿ )4/57( اًمٙم٤مُمؾ )1)

 (، 251( رىمؿ )144( أطمقال اًمرضم٤مل )ص: 2)

 (. 33( رىمؿ )52( اٟمٔمر اًمٙمقايم٥م اًمٜمػمات )صـ3)

 (6/129( ذح أيب داود ًمٚمٕمٞمٜمل )4)

 (.2892رىمؿ ) (448( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 5)

 (.352( رىمؿ )315( ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف ٓسمـ ؿم٤مهلم )ص: 6)

 (.4/52( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )7)

 (.5/214( ٟم٘مؾ اًمٜمقوي ذم اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب )8)

 (. 481( رىمؿ )1/465)اعمجروطملم  "هذا ظمؼم سم٤مـمؾ))( ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: 9)

 (.21/222( اًمتٛمٝمٞمد )11)

 (.5/214( اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب )11)

 (.1614( رىمؿ )4/156( سمٞم٤من اًمقهؿ واإلهي٤مم ذم يمت٤مب إطمٙم٤مم )12)



                                                                                         655 

وهق ، ٕٟمف رواه قمٜمف ُمـ ؾمٛمع ُمٜمف ىمٌؾ اظمتالـمف، احلدي٨م طمج٦م)): وم٘م٤مل اسمـ اًمؽميممين، وُمٜمٝمؿ ُمـ صححف

((اسمـ أيب ذئ٥م
(1)

. 

ومال ، ٌؾ اظمتالـمفوؾممقمف ُمٜمف ىمديؿ ىم، وم٢مٟمف ُمـ رواي٦م اسمـ ايب ذئ٥م قمٜمف، هذا احلدي٨م طمًـ)): وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

((يٙمقن اظمتالـمف ُمقضم٤ٌم ًمرد ُم٤م طمدث سمف ىمٌؾ آظمتالط
(2)

 

ومال رء ًمف: ًمٗمظ:وصححف أيْم٤م إًم٤ٌمين ذم اًمّمحٞمح٦م
(3)

. 

ٕٟمف اًمراوي قمٜمف ىمد ؾمٛمع ُمٜمف ىمٌؾ اظمتالـمف ، واًمذي ئمٝمر واهلل أقمٚمؿ أن ُم٤م ىم٤مًمف اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ هق اًمراضمح

.ًمرد روايتف واهلل أقمٚمؿومال وضمف ، يمم ٟمص قمٚمٞمف مجع ُمـ إئٛم٦م
(4)

 

فقل ازمن ؽم فمعم  اهلل ما صعم رؽمول: ومايمت  فمن فمائشة، روى مسؾم ونمغمه): ومويمه -149

زمقضاء
(5)

(إٓ دم اظمسجد 
(6)

. 

أيب  سمـ أُمرت أن ُيَٛمر سمجٜم٤مزة ؾمٕمد قم٤مئِم٦م  أن، سمػماًمز سمـ اهلل قمٌد سمـ ُمـ ـمريؼ قم٤ٌمدأظمرضمف 

ُم٤م صغم ! ُم٤م أهع ُم٤م ٟمز اًمٜم٤مس: وم٘م٤مًم٧م. وم٠مٟمٙمر اًمٜم٤مس ذًمؽ قمٚمٞمٝم٤م، ومتّمكم قمٚمٞمف، وىم٤مص ذم اعمًجد

 .اًمٌٞمْم٤مء إٓ ذم اعمًجد سمـ قمغم ؾمٝمٞمؾ  اهلل رؾمقل

(ؾمٝمٞمؾ وأظمٞمف: دقمغم اسمٜمل سمٞمْم٤مء ذم اعمًج: وذم رواي٦م ًمف إٓ ذم ضمقف اعمًجد: وذم رواي٦م ًمف
(7)

. 

                                 
 (4/52( اجلقهر اًمٜم٘مل اعمٓمٌقع قمغم ه٤مُمش اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )1)

 (.1/511( زاد اعمٕم٤مد )2)

 (.2351( رىمؿ )5/351( اًمّمحٞمح٦م )3)

ُم٤م ظمٗمل قمغم سمٕمْمٝمؿ (، اؾمتدراك سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م 1/511( اٟمٔمر أوضمف اجلٛمع سملم احلديثلم، زاد اعمٕم٤مد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )4)

 (.283-1/276ُمـ اًمًٜمـ ًمِمٞمخٜم٤م ؾمٚمٞممن اًمثٜمٞم٤من )

، واًمٌٞمْم٤مء أُمف اًمتل يم٤من يٜم٥ًم إًمٞمٝم٤م اؾمٛمٝم٤م دقمد سمٜم٧م اجلحدم وهق ٗمٝمري أسمق أُمٞم٦ماًم اًم٘مرر سمٞمْم٤مء سمـ ( ؾمٝمٞمؾ5)

  اهلل أرض احلٌِم٦م طمتك ومِم٤م اإلؾمالم وفمٝمر صمؿ ىمدم قمغم رؾمقلوه٥م. ظمرج ُمٝم٤مضمرًا إمم  سمـ قمٛمرو سمـ ؾمٝمٞمؾ

سمٛمٙم٦م وم٠مىم٤مم ُمٕمف طمتك ه٤مضمر، وه٤مضمر ؾمٝمٞمؾ ومجٛمع اهلجرشملم مجٞمٕم٤ًم صمؿ ؿمٝمد سمدرًا. ويم٤من ُمـ أؾمـ أصح٤مب 

ذم اعمًجد. اٟمٔمر:   اهلل ؾمٜم٦م شمًع وصغم قمٚمٞمف رؾمقل  اهلل وُم٤مت سم٤معمديٜم٦م ذم طمٞم٤مة رؾمقل  اهلل رؾمقل

 (.3578( رىمؿ )4/513اإلص٤مسم٦م )(، 211آؾمتٞمٕم٤مب )صـ

 (.3/422اعمٖمٜمل )( 6)

 (.973( رىمؿ )2/668( ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمّمالة قمغم اجلٜم٤مزة ذم اعمًجد )7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ومايمت ووماص أب زمن ظما مات ؽمعد: ضمدشمـا مايمك فمن ؽمامل أب ايمـرض ومال: وومال ؽمعقد): ومويمه -151

ما صعم ، ما أرسع ما كيس ايمـاس: تهمؼايم، هملكؽر ايمـاس ذيمك. يمه أدفمو ضمتى فمقم زمه مروا:  فمائشة

(فمعم ؽمفقل ازمن زمقضاء إٓ دم اظمسجد  اهلل رؽمول
(1)

. 

ُيٞمك اًمٚمٞمثل سمـ وشم٤مسمٕمف قمٚمٞمف ُيٞمك ((اًمًٜمـ))اجلزء اعمٗم٘مقد ُمـ يمت٤مسمف ًمٕمٚمف ذم 
(2)

وأسمق ُمّمٕم٥م، 
(3)

 سمـ وؾمقيد، 

ؾمٕمٞمد احلدصم٤مين
(4)

واًم٘مٕمٜمٌل 
(5)

واًمِم٤مومٕمل، 
(6)

، قمـ قم٤مئِم٦م، قمٌٞمد اهلل سمـ قمٛمرقمـ أيب اًمٜمي ُمقمم ، قمـ ُم٤مًمؽ 

وم٠مٟمٙمر ذًمؽ ، ًمتدقمق ًمف، أيب وىم٤مص ذم اعمًجد طملم ُم٤مت سمـ أهن٤م أُمرت أن يٛمر قمٚمٞمٝم٤م سمًٕمد،  زوج اًمٜمٌل

 .ْم٤مء إٓ ذم اعمًجدسمٞم سمـ ؾمٝمٞمؾ قمغم  اهلل ُم٤م صغم رؾمقل، ُم٤م أهع اًمٜم٤مس: وم٘م٤مًم٧م قم٤مئِم٦م، اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م

قمـ قم٤مئِم٦م أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ، قمـ أيب اًمٜمي، قمـ ُم٤مًمؽ، ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من سمـ قمـ ُيٞمك، ويمذًمؽ رواه سمٜمدار

ذم اًمٕمٚمؾ
(7)

اعم٤مًمٙمل ؾمٚمٞممن سمـ حمٛمدقمـ  
(8)

 .قمـ سمٜمدار سمف، 

أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ، ومل يذيمر أسم٤م ؾمٚمٛم٦م. قمـ قم٤مئِم٦م، قمـ أيب اًمٜمي، اعم٤مضمِمقن سمـ اًمٕمزيز قمٌدويمذًمؽ رواه 

ُمٕمٚم٘م٤م قمـ اسمـ اعم٤مضمِمقن
(9)

قمـ ، اعمٔمٗمر اًمٌٖمدادي ذم همرائ٥م ُم٤مًمؽ ُمـ ـمريؼ أيب داود اًمٓمٞم٤مًمز سمـ وحمٛمد 

اعم٤مضمِمقن سمف اسمـ
(10)

. 

                                 
 (.3/422اعمٖمٜمل )( 1)

 (.614(، )1/314َُيٞمك اًمٚم ٞمثلِّ ) سمـ ( ُمقـم٠م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ رواي٦م َُيٞمك2)

 (.1118(، )1/412ي )( ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ رواي٦م أيب ُمّمٕم٥م اًمزهر3)

 (.396(، )1/313( اعمقـم٠م سمرواي٦م ؾمقيد احلدصم٤مين )4)

 (.396(، )358( ُمًٜمد اعمقـم٠م ًمٚمجقهري )ص: 5)

 (.7676(، )5/316( ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر )6)

 (3647(، )14/316( اًمٕمٚمؾ ًمٚمدارىمٓمٜمل )7)

 (.3/572ُمٞمزان آقمتدال ) "ٓ سم٠مس سمف))، ؿمٞمخ اًمدارىمٓمٜمل ىم٤مل اًمذهٌل: ( هق: أسمق قمغم اعم٤مًمٙمك اًمٌٍمي8)

 (3647(، )14/316( اًمٕمٚمؾ ًمٚمدارىمٓمٜمل )9)

 (.11( رىمؿ )11أٟمس ٓسمـ اعمٔمٗمر )ص  سمـ ( همرائ٥م ُم٤مًمؽ11)

 سمـ اًمٕمزيز ُم٤مًمؽ قمـ قمٌد سمـ ( ُمـ ـمريؼ ص٤مًمح115( رىمؿ )115وذم طمدي٨م أيب اًمٗمْمؾ اًمزهري )صـ

 =صكم قمغم اًمرمحـ، قمـ قم٤مئِم٦م، ىم٤مًم٧م:  قمٌد سمـ ٚمٛم٦م اعم٤مضمِمقن، ٟم٤م ؾم٤ممل أسمق اًمٜمي، قمـ أيب ؾمٚمٛم٦مأيب ؾم سمـ اهلل قمٌد
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((وهق طمدي٨م صحٞمح، هذا احلدي٨م ُمٜم٘مٓمٕم٤م، اًمرواي٦م هٙمذا وىمع ذم هذه)): وىم٤مل اًمٌٖمقي
(1)

. 

وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل
(2)

واحلدي٨م صم٤مسم٧م )): صمؿ ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل، ((ُمرؾمؾ، قمـ أيب اًمٜمي، طمدي٨م ُم٤مًمؽ: ىم٤مل أمحد)): 

 .قمثمن سمـ صمؿ ذيمر طمدي٨م اًمْمح٤مك ((اًمرمحـ قمٌد سمـ قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، قمـ أيب اًمٜمي، ُمقصقل ُمـ وضمف آظمر

ومزاد أسم٤م ؾمٚمٛم٦م ، قمـ قم٤مئِم٦م، قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، قمـ أيب اًمٜمي، ومرواه قمـ ُم٤مًمؽ، ٤مطظم٤مًمد اخلٞم سمـ وظم٤مًمٗمٝمؿ مح٤مد

سملم أيب اًمٜمي وأيب ؾمٚمٛم٦م أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ُمٕمٚم٘م٤م قمـ مح٤مد سمف
(3)

. 

قمـ قم٤مئِم٦م أظمرضمف ، قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، قمـ أيب اًمٜمي، قمثمن سـم ومرواه اًمْمح٤مك، وًمف ُمت٤مسمٕم٦م ىم٤مسة قمـ أيب اًمٜمي

ُمًٚمؿ
(4)

أسمق داودو 
(5)

وؾمطواسـم اعم،  ٜمذر ذم ٕا
(6)

واسـم طم٤ٌمن 
(7)

صم٤مر،  واًمٓمح٤موي ذح ُمٕم٤مين ٔا
(8)

ٞمٝم٘مل ذم   واًٌم

اعمٕمروم٦م
(9)

واًمٌٖمقي 
(10)

ـ ـمريؼ حمٛمد  ـ اًمْمح٤مك، أيب ومديؽ سـم إؾممقمٞمؾ سـم يمٚمٝمؿ ُم  .قمثمن سمف سـم قم

 .((هذا ُمقصقل صم٤مسم٧م)): وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل

ُمـ اخل٤مُم٦ًمصم٘م٦م صم٧ٌم ويم٤من يرؾمؾ  عمدينا اًمتٞمٛمل اهلل قمٌٞمد سمـ قمٛمر ُمقمم أُمٞم٦م أيب سمـ ؾم٤ممل: وأسمق اًمٜمي هق
(11)

 

 .ومل يذيمر ًمف رواي٦م قمـ قم٤مئِم٦م ، ومل يث٧ٌم ًمٌٕمْمٝمؿ اًمًمع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، اًمذيـ رأوا اًمقاطمد وآصمٜملم

وم٘م٤مل ذم اإلًمزاُم٤مت واًمتتٌع سمٕمد أن ذيمره رواي٦م ، ُمًٚمؿ وهذا احلدي٨م مم٤م اؾمتدريمف اًمدار ىمٓمٜمل قمغم

                                 
 ذيمر ومٞمف أسم٤م ؾمٚمٛم٦م. واهلل أقمٚمؿ ؾمٝمٞمؾ اسمـ سمٞمْم٤مء ذم اعمًجد =

 (.5/351( ذح اًمًٜم٦م ًمٚمٌٖمقي )1)

 (.2317(، )5/317( )458( ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر ًمٚمٌٞمٝم٘مل )2)

 (3647(، )14/316( اًمٕمٚمؾ ًمٚمدارىمٓمٜمل )3)

 (. 973(، رىمؿ )2/668( صحٞمح ُمًٚمؿ يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمّمالة قمغم اجلٜم٤مزة ذم اعمًجد )4)

 (.3188( رىمؿ )6/85( ذم اًمًٜمـ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمّمالة قمغم اجلٜم٤مزة، ذم اعمًجد )5)

 (.3151(، رىمؿ )9/313( إوؾمط ٓسمـ اعمٜمذر )6)

 (.3166( رىمؿ )7/336( ذم صحٞمحف )صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن )7)

 (.2596(، )1/492( ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر )8)

 (.2317(، )5/317( )458( ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر ًمٚمٌٞمٝم٘مل )9)

 (.1492(، رىمؿ )5/351( ذح اًمًٜم٦م )11)

 (.2169(، رىمؿ )359( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 11)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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((قمـ قم٤مئِم٦م ُمرؾمال، قمـ أيب اًمٜمي، ُم٤مًمؽ واعم٤مضمِمقن: ظم٤مًمٗمف طم٤مومٔم٤من)): قمثمن سمـ اًمْمح٤مك
(1)

 

((واًمّمحٞمح اعمرؾمؾ)): وىم٤مل ذم اًمٕمٚمؾ
(2)

. 

سمٞمٜمم شمٗمرد  اًمرمحـ قمٌد سمـ واًمِم٤مومٕمل واسمـ اًم٘مٓم٤من رووه قمـ ُم٤مًمؽ سم٢مؾم٘م٤مط أيب ؾمٚمٛم٦م اعمقـم٠مرواة  وذًمؽ أنّ 

((صم٘م٦م)): ظم٤مًمد اخلٞم٤مط وهق سمـ سمزي٤مدشمف مح٤مد
(3)

. 

((صم٘م٦م وم٘مٞمف)) واسمـ اعم٤مضمِمقن ((إُم٤مم طمج٦م))وإذا ٟمٔمرٟم٤م إمم اًمرواة قمـ أيب اًمٜمي وممًمؽ 
(4)

 سمـ سمٞمٜمم اًمْمح٤مك، 

((صدوق هيؿ)): ىم٤مل ومٞمف احل٤مومظ، قمثمن
(5)

. 

ٕٟمف طمٗمظ ُم٤م ٟمًٞمف : وهل ُم٘مٌقًم٦م: ٤مدة صم٘م٦مأن هذه اًمزي٤مدة اًمتل زاده٤م اًمْمح٤مك زي)): وىمد أضم٤مب قمٜمف اًمٜمقوي

((ومال شم٘مدح ومٞمف، همػمه
(6)

. 

وىم٤مل اًمِمٞمخ ُم٘مٌؾ اًمقادقمل
(7)

إذ ىمد ظم٤مًمػ ، اًمّمقاب ُم٤م ىم٤مًمف اًمدارىمٓمٜمل رمحف اهلل ُمـ اٟم٘مٓم٤مع اًمًٜمد)): 

، اعم٤مضمِمقن سمـ اًمٕمزيز قمٌدظم٤مًمػ ُم٤مًمٙم٤م و، صدوق هيؿ)): قمثمن اًمذي ىم٤مل ومٞمف احل٤مومظ ذم اًمت٘مري٥م سمـ اًمْمح٤مك

، واحلدي٨م صم٤مسم٧م سمٖمػم هذا اًمًٜمد ذم ُمًٚمؿ وهمػمه. ومٞمٕمتؼم ؿم٤مذا واهلل أقمٚمؿ، أرضمح ذم اًمقصػ وذم اًمٕمدد ومه٤م

 .اىـ ((وًمٕمؾ ُمًٚمم ذيمره ًمٞمٌلم قمٚمتف واهلل أقمٚمؿ

صمؿ أردومٝم٤م سمرواي٦م اًمْمح٤مك،  (8)مم٤م يًت٠مٟمس سمف أن ُمًٚمم أظمرج طمدي٨م قم٤ٌمد سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمزيب، قمـ قم٤مئِم٦م

 قمـ أيب اًمٜمي.

فمن ، فمروة زمن فمن هشام، حمؿد زمن ايمعزيز فمبدضمدشمـا : -مـصورزمن  يعـي ؽمعقد -وومال): ومويمه -151

(((صقم فمعم أب زمؽر دم اظمسجد)): أزمقه ومال
(9)

. 

                                 
  .(342اإلًمزاُم٤مت واًمتتٌع )ص:  (1)

 (3647(، )14/317( اًمٕمٚمؾ ًمٚمدارىمٓمٜمل )2)

 (.1496(، رىمؿ )268ٝمذي٥م )ص: ( شم٘مري٥م اًمت3)

 (.4114(، رىمؿ )613( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 4)

 (.2972(. رىمؿ: )458( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 5)

 (. 7/44احلج٤مج ) سمـ ( اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ6)

 (.184( رىمؿ احلدي٨م: )343( حت٘مٞمؼ يمت٤مب اإلًمزُم٤مت واًمتتٌع )صـ7)

 (.973ح ) (668/ 2(صحٞمح ُمًٚمؿ )8)

 (.3/422اعمٖمٜمل )( 9)
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اًمرزاق قمٌدوإصمر أظمرضمف ، ((اًمًٜمـ))اجلزء اعمٗم٘مقد ُمـ يمت٤مسمف ًمٕمٚمف ذم 
(1)

ري٘مف اسمـ اعمٜمذروُمـ ـم-، 
(2)

قمـ  

 ،ُمٕمٛمر واًمثقري

وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم
(3)

 :همٞم٤مث سمـ قمـ طمٗمص 

ىم٤مل رأى أيب ، قمروة سمـ قمـ هِم٤ممأرسمٕمتٝمؿ )قمٌد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد، وُمٕمٛمر واًمثقري، وطمٗمص سمـ همٞم٤مص( 

 .((جدكم قمغم أيب سمٙمر إٓ ذم اعمًُم٤م ُص ))؟ وم٘م٤مل ُم٤م يّمٜمع ه١مٓء: اًمٜم٤مس خيرضمقن ُمـ اعمًجد ًمٞمّمٚمقا قمغم ضمٜم٤مزة

َ قمغم أيب سمٙمر وقمٛمر إٓ ذم اعمًجد)): وًمٗمظ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، اًمرزاق ٕمٌدواًمٚمٗمظ ًم  .((ُم٤م ُصكمِّ

وصححف اسمـ طمزم ذم اعمحغم
(4)

. 

((رضم٤مًمف صم٘م٤مت)): وىم٤مل اسمـ اًمؽميممين قمـ ـمريؼ اسمـ أيب ؿمٞم٦م
(5)

. 

وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل
(6)

 .قمـ هِم٤مم سمف، قمـ اًمثقري، اًمقًمٞمد سمـ اهلل قمٌدُمـ ـمريؼ  

اًمقًمٞمد سمـ اهلل قمٌدـ اًمؽميممين ُمـ أضمؾ ووٕمٗمف اسم
(7)

. 

 فمؿرُصقمِّ فمعم 》: ومال فمؿرفمن ازمن ، فمن كاهمع، ضمدشمـا مايمك: -مـصورزمن  ؽمعقد -وومال): ومويمه -152

(《دم اظمسجد
(8)

. 

اعمقـم٠موإصمر أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم ، وًمٕمٚمف ذم اعم٘مًؿ اعمٗم٘مقد، اعمٓمٌقع ُمـ ؾمٜمٜمف ًمٞمس ذم اًم٘مًؿ
(9)

قمـ ٟم٤مومع سمف  

 .((إٓ ذم اعمًجد قمٛمرُم٤م صكم قمغم )): سمٚمٗمظ

                                 
 (.6576(، )3/526اًمرزاق ) ( ُمّمٜمػ قمٌد1)

 (.3149( رىمؿ )9/312( إوؾمط ٓسمـ اعمٜمذر )2)

 (.12192( رىمؿ )7/425( اعمّمٜمػ )3)

 (.5/163َ( اعمحغم )4)

 (.4/52( اجلقهر اًمٜم٘مل اعمٓمٌقع قمغم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )5)

 (.4/52( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )6)

 (.4/52) ( اجلقهر اًمٜم٘مل اعمٓمٌقع قمغم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى7)

 .(422/ 3) اعمٖمٜمل(8)

 (.313( رىمؿ )2/111احلًـ ) سمـ رواي٦م حمٛمد-( اعمقـم٠م 9)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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اًمرزاق قمٌدوأظمرضمف 
(1)

واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم: 
(2)

واسمـ اعمٜمذر 
(3)

واسمـ إقمرايب ذم ُمٕمجٛمف، 
(4)

واًمٌٞمٝم٘مل، 
(5)

يمٚمٝمؿ  

 .قمـ ٟم٤مومع سمف، قمـ ُم٤مًمؽُمـ ـمرق 

((ومٝمذه أؾم٤مٟمٞمد ذم هم٤مي٦م اًمّمح٦م)): -وهذا ُمٜمٝم٤م–وىم٤مل اسمـ طمزم سمٕمد ذيمر سمٕمض إطم٤مدي٨م 
(6)

. 

((رواه اًمٌٞمٝم٘مل سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح)): وىم٤مل اًمٜمقوي
(7)

. 

 .روي سم٢مؾمٜم٤مد ىمٞمؾ أٟمف ُمـ أصح إؾم٤مٟمٞمد، وإصمر صحٞمح

(وهو دم اظمؼػمة صعم فمعم ومػم  أن ايمـبي): ومويمه  -153
(8)

. 

وأٟمس ، واسمـ قم٤ٌمس، هريرة أيب: ُمٜمٝمؿ  قمغم اًم٘مؼم ىمد ضم٤مء قمـ قمدد ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل  صالة اًمٜمٌل

 وهمػمهؿ. 

ًمٌخ٤مريأظمرضمف ا  ضمديث أب هريرة 
(9)

وُمًٚمؿ 
(10)

رضمال  أنّ : أيب راومع قمـ أيب هريرة ُمـ ـمريؼ 

أومال يمٜمتؿ آذٟمتٛمقين سمف دًمقين قمٜمف وم٘م٤مًمقا ُم٤مت ىم٤مل   أؾمقد أو اُمرأة ؾمقداء يم٤من ي٘مؿ اعمًجد وممت وم٠ًمل اًمٜمٌل

 .شمك ىمؼمه٤م ومّمغم قمٚمٞمٝم٤موم٠م. قمغم ىمؼمه أو ىم٤مل ىمؼمه٤م

 .اعمًجد أو ؿم٤مسم٤مشَمُ٘مؿ  أن اُمرأة ؾمقداء يم٤مٟم٧م : وقمٜمد ُمًٚمؿ. واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري 

أم حمجـ يمم ضم٤مء ذم طمدي٨م سمريدة قمٜمد اًمٌٞمٝم٘مل سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ: واعمرأة اًمًقداء هل
(11)

. 

                                 
 (.6577(، رىمؿ )3/526( اعمّمٜمػ )1)

 (.12194( رىمؿ )7/425( اعمّمٜمػ )2)

 (.3113(، رىمؿ )5/415( ذم إوؾمط )3)

 (.1245))(، رىمؿ 2/631( )4)

 (.2318(، )5/318( )458( ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر )5)

 (.5/163اعمحغم ٓسمـ طمزم )( 6)

 (.2/965( اخلالص٦م )7)

 (.3/422اعمٖمٜمل )( 8)

(، ويمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمّمالة قمغم 446يمت٤مب أسمقاب اعم٤ًمضمد، سم٤مب واًمت٘م٤مط اخلرق واًم٘مذى واًمٕمٞمدان )/( رىمؿ ) (9)

 (.1272اًم٘مؼم سمٕمد ُم٤م يدومـ )/( رىمؿ )

 (.956رىمؿ )ذم صحٞمحف، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمّمالة قمغم اًم٘مؼم )/(  (11)

 (.1/553ىم٤مًمف اسمـ طمجر ذم ومتح اًم٤ٌمري ) (11)
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أظمرضمف اًمٌخ٤مري  وضمديث ازمن فمباس
(1)

وُمًٚمؿ 
(2)

: قمـ اسـم قم٤ٌمس ، اًمِمٕمٌل قم٤مُمرُمـ ـمريؼ  

ىم٤مًمقا دومٜم٤مه . أومال آذٟمتٛمقينىم٤مل . ىم٤مًمقا اًم٤ٌمرطم٦م. ُمتك دومـ هذاُمر سم٘مؼم ىمد دومـ ًمٞمال وم٘م٤مل   اهلل رؾمقل أن  

 .وم٘م٤مم ومّمٗمٗمٜم٤م ظمٚمٗمف ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس وأٟم٤م ومٞمٝمؿ ومّمغم قمٚمٞمف. ذم فمٚمٛم٦م اًمٚمٞمؾ ومٙمرهٜم٤م أن ٟمقىمٔمؽ

 .واًمًٞم٤مق ًمٚمٌخ٤مري

قمٛمػم اًمٌٚمقي طمٚمٞمػ إٟمّم٤مر سمـ اًمؼماء سمـ ـمٚمح٦م: هذا اًمرضمؾ يم٤من ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمٗمتح أنّ 
(3)

. 

أطمرصمه مسؾم  وضمديث أكس
(4)

 .صغم قمغم ىمؼم  أن اًمٜمٌل: قمـ أٟمس، صم٤مسم٧م ُمـ ـمريؼ 

: طمٜمٞمػ قمٜمد ىمقل اعم١مًمػ سمـ وؾمٝمؾ، وأيب ىمت٤مد، رسمٞمٕم٦م سمـ وقم٤مُمر، صم٤مسم٧م سمـ ويزيد، وؾمٞم٠ميت قمـ سمريدة

((ُمـ ؾمت٦م وضمقه  اًمّمالة قمغم اًم٘مؼم يروي قمـ اًمٜمٌل))
(5)

. 

 فمعم  فمعم فمائشة وأم ؽمؾؿة وؽمط ومبور ايمبؼقع صعّم أكه صعّم  》: ومال ازمن اظمـذر ذىمر كاهمع): ومويمه -154

(فمؿروضمرض ذيمك ازمن ، فمائشة أزمو هريرة
(6)

. 

اًمرزاق قمٌدأظمرضمف 
(7)

وُمـ ـمري٘مف اسمـ اعمٜمذر -
(8)

-: 

واًمٗمًقي ذم اعمٕمروم٦م 
(9)

وُمـ ـمري٘مف اًمٌٞمٝم٘مل- 
(10)

 :ُمـ ـمريؼ اسمـ وه٥م -

 يٙمره أن يّمكم وؾمط قمٛمرسمـ اىم٤مل ىمٚم٧م ًمٜم٤مومع أيم٤من : واسمـ وه٥م( قمـ اسمـ ضمري٩م، اًمرزاق قمٌديمالمه٤م )

  ٞمٜم٤م قمغم قم٤مئِم٦مواإلُم٤مم يقم صٚمّ )): ىم٤مل، ((ًم٘مد صٚمٞمٜم٤م قمغم قم٤مئِم٦م وأم ؾمٚمٛم٦م وؾمط اًمٌ٘مٞمع)): ىم٤مل؟ اًم٘مٌقر

 .((قمٛمر سمـ اهلل قمٌد ذًمؽ وطمي هريرة أسمق

                                 
 (.1258يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب صٗمقف اًمّمٌٞم٤من ُمع اًمرضم٤مل قمغم اجلٜم٤مئز، )/( رىمؿ ) (1)

 . (954( رىمؿ )658/ 2ذم صحٞمحف، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمّمالة قمغم اًم٘مؼم سمٕمد اًمدومـ ) (2)

 (.954( رىمؿ )658/ 2د اًمدومـ )ذم صحٞمحف، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمّمالة قمغم اًم٘مؼم سمٕم (3)

 (.955(رىمؿ )658/ 2ذم صحٞمحف، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمّمالة قمغم اًم٘مؼم سمٕمد اًمدومـ ) (4)

 .-246 -اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ:  ( 5)

 (.3/423اعمٖمٜمل ) ( 6)

 (1593(، )1/417اًمرزاق ) ُمّمٜمػ قمٌد (7)

 (.1593ح ) (417/ 1ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق )( 8)

 (.763ت ) (185/ 2إوؾمط ذم اًمًٜمـ واإلمج٤مع وآظمتالف )( 9)

 (.2/435اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ) (11)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح

ورواه اًمٓمؼماين
(1)

 .سمف ٟمحقه وه٥م سمـ اهلل قمٌدقمـ ، طمًـ سمـ طمدصمٜمل حمٛمد، سمٙم٤مر سمـ اًمزسمػمُمـ ـمريؼ  

((زسم٤مًم٦م وهق وٕمٞمػ سمـ احلًـ سمـ وومٞمف حمٛمد)): وىم٤مل اهلٞمثٛمل
(2)

. 

((يمذسمقه)) اعمدين احلًـاعمخزوُمل أسمق  -سمٗمتح اًمزاي وختٗمٞمػ اعمقطمدة-زسم٤مًم٦م  سمـ احلًـ سمـ حمٛمدو
(3)

. 

 .اًمرزاق واًمٗمًقي يمم ؾمٌؼ قمٌدوإصمر صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد 

 زمن  فمؿروزمن  اهلل فمبدو، ]ايمصالة زمكم ايمؼبور[ روي ذيمك فمن فمقم يؽره ذيمك: وايمرواية ايمثاكقة): ومويمه

)(4)وازمن فمباس ، ايمعاص
. 

 . أشمر فمقم -155

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 
(5)

ٓ شمّمؾ دم٤مه )): ف ىم٤ملأٟمّ   قمـ قمكم، قمـ احلٙمؿ، قمـ ًمٞم٨م، قمـ أيب ُمٕم٤موي٦م 

طمش
(6)

 .((وٓ ُم٘مؼمة، وٓ مح٤مم، 

، ُمـ أىمران إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕملويم٤من   حلٙمؿ هق اسمـ قمتٞم٦ٌم اًمٙمٜمدي مل يدرك قمٚمٞم٤مٕن ا، وهذا إؾمٜم٤مد ُمٜم٘مٓمع

شم٘مري٤ٌم 46ؾمٜم٦م  وًمدا ذم قم٤مم واطمد
(7)

اؾمتِمٝمد ؾمٜم٦م أرسمٕملم  وقمكم، 
(8)

. 

((صدوق اظمتٚمط ضمدا ومل يتٛمٞمز طمديثف ومؽمك)) أيب ؾمٚمٞمؿ سمـ وومٞمف ًمٞم٨م
(9)

. 

 وم٤مٕصمر وٕمٞمػ، ًمالٟم٘مٓم٤مع وحل٤مل ًمٞم٨م سمـ أيب ؾمٚمٞمؿ.

                                 
 (.72(، رىمؿ )23/29اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين ) (1)

 (9/368جمٛمع اًمزوائد ) (2)

 (.5815(، رىمؿ )836شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص:  (3)

 (.3/423اعمٖمٜمل ) (4)

 (.7671( رىمؿ )5/192( اعمّمٜمػ )5)

: سمٗمتح احل٤مء ووٛمٝم٤م، وىمد ذيمر ومٞمف اًمٙمن أيْم٤م، وؾمٛمل اخلالء طمِم٤م ٕهنؿ يم٤مٟمقا ي٘مْمقن طمقائجٝمؿ ذم ( طمش6)

 (1/214اًم٤ًٌمشملم وجمتٛمع اًمٜمخؾ ويًتؽمون سمذًمؽ. اٟمٔمر: ُمِم٤مرق إٟمقار قمغم صح٤مح أصم٤مر )

 (.83(، )5/218( ؾمػم اقمالم اًمٜمٌالء )7)

 (.4753) (،698( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 8)

 (.5685( رىمؿ )464( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 9)
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 . ايمعاص زمن فمؿرو زمن اهلل فمبدأشمر  -156

إوؾمطأظمرضمف اسمـ اعمٜمذر ذم  
(1)

قمـ ، قمـ أيب فمٌٞم٤من، قمـ ُمٜمّمقر، صمٜم٤م ضمرير، ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد ُمـ ـمريؼ 

 .((وذم مح٤مم وذم ُم٘مؼمة شمٙمره اًمّمالة إمم طمش)): ىم٤مل، قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد

ورواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم
(2)

 .((ٓ يّمغم إمم اًم٘مؼم)): قمـ ضمرير سمف سمٚمٗمظ 

ٞم٤من ٌْ أسمق فمَ  -سمٗمتح اجلٞمؿ وؾمٙمقن اًمٜمقن صمؿ ُمقطمدة-ٌل ٜمْاحل٤مرث اجلَ  سمـ ضمٜمدب سمـ طمّملم: وأسمق فمٌٞم٤من هق

((اًمٙمقذم صم٘م٦م
(3)

. 

اسمـ ُمًٕمقدوىمد أدرك ، اهلل قمٌد سمـ وضمرير، صم٧ٌم ًمف اًمًمع قمـ اسمـ قم٤ٌمس
(4)

٦م قمـ يومل يذيمر ًمف روا. 

 .وم٤مٕصمر صحٞمح، إن صم٧ٌم ؾممقمف، اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد

 . ازمن فمباسأشمر   -157

اًمرزاق قمٌدأظمرضمف 
(5)

إوؾمط ذم اعمٜمذر اسمـ ـمري٘مف وُمـ– 
(6)

قمـ ، أيب صم٤مسم٧م سمـ قمـ طمٌٞم٥م، اًمثقري قمـ - 

 .وٓ ذم اعم٘مؼمة، وٓ مح٤مم، ٓ شمّمٚملم إمم طمش: قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل، أيب فمٌٞم٤من

وذيمره اسمـ طمزم ذم اعمحغم
(7)

 .واًمٌٞمٝم٘مل ذم اعمٕمروم٦م ُمٕمٚم٘م٤م قمـ اًمثقري سمف 

همػم أٟمف ُمدًمِّس، صم٘م٦م صم٤مسم٧م أيب سمـ وطمٌٞم٥م
(8)

 .وىمد قمٜمٕمـ، 

 ، وإصمر ومٞمف ؿمٌٝم٦م شمدًمٞمًف. ، وهق ُمدًمسأيب صم٤مسم٧م سمـ وم٤مٕصمر ومٞمف قمٜمٕمٜم٦م طمٌٞم٥م

 

 

                                 
 (762( رىمؿ )2/183( إوؾمط )1)

 (37533(، رىمؿ )14/241ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )( 2)

 (.1366(، )253( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 3)

 (.138(، رىمؿ )166( ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ ذم أطمٙم٤مم اعمراؾمٞمؾ )ص: 4)

 (1584(، )1/415اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين ) ( ُمّمٜمػ قمٌد5)

 (761(، )2/183( إوؾمط ذم اًمًٜمـ واإلمج٤مع وآظمتالف )6)

 (.4/31( اعمحغم )7)

ه ذم اًمٓمٌ٘م٦م اًمث٤مًمث٦م ذم ُمراشم٥م اعمدًمًلم )سمرىمؿ 1184( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م رىمؿ: )8)  (.69(، وقمد 
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(وإرض ىمؾفا مسجد إٓ اظمؼػمة واحلّمم ومول ايمـبي): ومويمه -158
(1)

. 

 .قممرة سمـ قمـ أسمٞمف ُيٞمك، ٤مرةـٛمَ سمـ قمُ   ُيٞمك سمـ رواه قمٛمرو

، مح٤مد، واًمدراوردي، إؾمح٤مق سمـ وحمٛمد، واسمـ قمٞمٞمٜم٦م، ُيٞمك يمؾ ُمـ اًمثقري سمـ ورواه قمـ قمٛمرو

 سمـ ظم٤مرضم٦مو، إؾمح٤مق سمـ وأمحد، اًمرمحـ إٟمّم٤مري قمٌد سمـ اهلل قمٌدوأسمق ـمقاًم٦م ، زي٤مد سمـ اًمقاطمد قمٌدو

 .يمثػم سمـ قم٤ٌمدو، ُمّمٕم٥م

 :وم٘مد اظمتٚمػ قمٚمٞمف ومٞمٝم٤م أما رواية ايمثوري* 

ومرواه اسمـ ُم٤مضمف
(2)

دوأمح 
(3)

وأسمق يٕمغم، 
(4)

واًمٌٞمٝم٘مل 
(5)

 :ه٤مرون سمـ ُمـ ـمريؼ يزيد 

اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ قمٌدو
(6)

: 

واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم
(7)

 :قمـ ويمٞمع 

واًمدارىمٓمٜمل ذم اًمٕمٚمؾ
(8)

 :وأيب ٟمٕمٞمؿ، ُمـ ـمريؼ ىمٌٞمّم٦م 

، قممرة سمـ ُيٞمك سمـ قمـ قمٛمرو، وأسمق ٟمٕمٞمؿ( قمٜمف، وىمٌٞمّم٦م، وويمٞمع، اًمرزاق قمٌدو، ه٤مرون سمـ مخًتٝمؿ )يزيد

 .هٙمذا ُمرؾمال. واحلمم، إٓ اعم٘مؼمة، إرض يمٚمٝم٤م ُمًجد: ىم٤مل  اهلل رؾمقلأن  ،قمـ أسمٞمف

 سمـ قمـ قمٛمرو، آدم ومرووه قمٜمف )اًمثقري( سمـ وُيٞمك، ؾم٤ممل اًم٘مداح سمـ وؾمٕمٞمد -ذم رواي٦م–وظم٤مًمٗمٝمؿ أسمق ٟمٕمٞمؿ 

 .قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري سمف، قمـ أسمٞمف، قممرة سمـ ُيٞمك

ورواي٦م أيب ٟمٕمٞمؿ أظمرضمٝم٤م اًمدارىمٓمٜمل ذم اًمٕمٚمؾ
(9)

وإؾممقمٞمؾ اًمّمٗم٤مر يمالمه٤م ، اًمٕم٤ٌمس اًمٌٖمقي سمـ قمـ أمحد 

                                 
 (.3/423اعمٖمٜمل ) (1)

 (.745( رىمؿ )1/412( اًمًٜمـ يمت٤مب اعم٤ًمضمد، سم٤مب اعمقوع اًمتل شمٙمره ومٞمٝم٤م اًمّمالة )2)

 ه٤مرون ُم٤ٌمذة. سمـ (. ورواي٦م أمحد قمـ يزيد11788( رىمؿ )18/312( اعمًٜمد )3)

 (.1351( رىمؿ )2/513( اعمًٜمد )4)

 (.2/435( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )5)

 (.1572( رىمؿ )1/415( )6)

 (.7656( رىمؿ )189-5/188( اعمّمٜمػ )7)

 (2311( رىمؿ )7/321( اًمٕمٚمؾ )8)

 (.2311( رىمؿ )7/321( اًمٕمٚمؾ )9)
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 .قمـ أيب ٟمٕمٞمؿ سمف، قمـ أيب ىمالسم٦م

صدوق خيٓمكء شمٖمػم طمٗمٔمف عم٤م ؾمٙمـ )) اًمرىم٤مر اهلل قمٌد سمـ حمٛمد سمـ اعمٚمؽ قمٌد: وهق –وأسمق ىمالسم٦م هذا 

((ادسمٖمد
(1)

حمٛمد اًمّمٗم٤مر ُمٜمف يم٤من سمٕمد آظمتالط سمـ وؾممع إؾممقمٞمؾ، 
(2)

وأُم٤م أمحد اًمٌٖمقي مل يذيمر ومٞمٛمـ ؾمٛمع . 

 .ُمٜمف ىمٌؾ آظمتالط

قمـ اًمثقري ، قمـ أيب ٟمٕمٞمؿ، ُيٞمك سمـ ٕٟمف رواه اًمني :أيب ٟمٕمٞمؿ هق آرؾم٤مل قمـواًمذي ئمٝمر أن اًمّمقاب 

((صدوق)) اًمني هٜم٤مد ظملأ اسمـ اًمتٛمٞمٛمل ُيٞمك سمـ واًمني، سمف ُمرؾمال يمم ؾمٞم٠ميت
(3)

. 

آدم ذيمره٤م اًمدراىمٓمٜمل ذم اًمٕمٚمؾ سمـ وُيٞمك، ورواي٦م اًم٘مداح
(4)

 .ومل يًٜمده٤م 

((ويم٤من وم٘مٞمٝم٤مصدوق هيؿ ورُمل سم٤مإلرضم٤مء )) اعمٙمل اًم٘مداح ؾم٤ممل سمـ وؾمٕمٞمد
(5). 

((صم٘م٦م طم٤مومظ)) اًمٙمقذم ؾمٚمٞممن سمـ أدم سمـ وُيٞمك
(6)

. 

سمٞمٜمم رواه أسمق ٟمٕمٞمؿ ، ٕن مخ٦ًم ُمـ شمالُمٞمذه رووه قمٜمف ُمرؾمال، هق اإلرؾم٤مل: واًمراضمح ذم رواي٦م اًمثقري

وًمٙمـ ذم رواي٦م أيب ٟمٕمٞمؿ ،  سمذيمر أيب ؾمٕمٞمد قمٜمف سمف ُمقصقٓ، آدم سمـ وُيٞمك، ؾم٤ممل اًم٘مداح سمـ وؾمٕمٞمد

وقمغم ، آدم مل ٟمجده٤م ُمًٜمدة سمـ ورواي٦م ُيٞمك، وًمٕمؾ هذه اًمرواي٦م ُمـ أوه٤مُمف، ؾم٤ممل صدوق هيؿ سمـ وؾمٕمٞمد، يمالم

 .ومت٘مدم روايتٝمؿ قمغم روايتف، وم٘مد ظم٤مًمٗمف مج٤مقم٦م ُمـ شمالُمٞمذ اًمثقري، ومرض صحتٝم٤م

((ٌمءوىمد روى ُمقصقٓ وًمٞمس سم، ُمرؾمؾ اًمثقرّي طمدي٨م )): وم٘م٤مل، وًمذًمؽ رضمح اًمٌٞمٝم٘مل اإلرؾم٤مل
(7)

. 

وأُم٤م رواي٦م اسمـ قمٞمٞمٜم٦م وم٠مظمرضمٝم٤م اًمِم٤مومٕمل ذم ُمًٜمده *
(8)

وُمـ ـمري٘مف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اعمٕمروم٦م– 
(9)

واإلُم٤مم أمحد  -

                                 
 (.4211( رىمؿ )627ًمتٝمذي٥م )ص: ( شم٘مري٥م ا1)

 (.37( رىمؿ )62(، واًمٙمقايم٥م اًمٜمػمات )صـ411( اٟمٔمر: اًمت٘مٞمٞمد واإليْم٤مح )صـ2)

 اًمِمٞم٤ٌمين طمرُمٚم٦م سمـ ـ إي٤مسسم ُيٞمك سمـ (، وًمٞمس هق: اًمني1225( رىمؿ )4/285( اٟمٔمر اجلرح واًمتٕمديؾ )3)

 (. 2223(، رىمؿ: )367وهق صم٘م٦م ُمـ اًم٤ًمسمٕم٦م. يمم زقمؿ سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم. اٟمٔمر اًمت٘مري٥م )ص:  اًمٌٍمي

 (..2311( رىمؿ )7/321( اًمٕمٚمؾ )4)

 (.2315(، )379( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 5)

 (.7496( رىمؿ )1147( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 6)

 (.2/434( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )7)

 (.128( رىمؿ )222( )صـ8)

(9( )3/411). 
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يمم ذم اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل–
(1)

: ىم٤مل  اهلل رؾمقلأن قمـ أسمٞمف ، قممرة سمـ ُيٞمك سمـ قمـ قمٛمرو، قمٜمف -

 .واحلمم، ةإٓ اعم٘مؼم، إرض يمٚمٝم٤م ُمًجد

، وأظمر قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري، أطمدمه٤م ُمٜم٘مٓمع: ذيمرت هذا احلدي٨م ذم يمت٤ميب ذم ُمقوٕملم)): ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل 

 . قمـ اًمٜمٌل

ىم٤مل . ذم احلمم واعم٘مؼمة  ُيٞمك قمـ أسمٞمف قمـ اًمٜمٌل سمـ مل أؾمٛمع ُمٜمف طمدي٨م قمٛمرو: ىم٤مل اسمـ قمٞمٞمٜم٦م)): وىم٤مل أمحد

((ىمد طمدصمٜم٤م سمف ؾمٗمٞم٤من دًمًف: أمحد
(2)

. 

سمـ قمٞمٞمٜم٦م ٓ يدًمس إٓ قمـ صم٘م٦موا
(3)

. 

 .اًمقصؾ أم اإلرؾم٤مل: قمـ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ومل يتٌلم زم أهيم أرضمح

وم٠مظمرضمٝم٤م اإلُم٤مم أمحد إؽمحاق زمن رواية حمؿدأُم٤م  *
(4)

قمٜمف )اسمـ ، ؾمٚمٛم٦م احلراين سمـ ُمـ ـمريؼ حمٛمد 

ومذيمره . . .  اهلل رؾمقلىم٤مل ىم٤مل   قمـ أيب ؾمٕمٞمد، قمـ أسمٞمف، قممرة سمـ ُيٞمك سمـ قمـ قمٛمرو، إؾمح٤مق(

 .هٙمذا ُمقصقٓ

ورواه )): وم٘م٤مل، قمـ أسمٞمف ُمرؾمال، ُيٞمك سمـ قمـ قمٛمرو، إؾمح٤مق سمـ وأُم٤م اًمؽمُمذي وم٘مد ذيمر قمـ حمٛمد

 .يٕمٜمل مل يذيمر أسم٤م ؾمٕمٞمد. اىـ ((قمـ أسمٞمف، ُيٞمك سمـ قمـ قمٛمرو، إؾمح٤مق سمـ حمٛمد

 .اىـ((  اًمٜمٌل قمـ، ومل يذيمر ومٞمف قمـ أيب ؾمٕمٞمد،  قمـ اًمٜمٌل، ويم٤من قم٤مُم٦م روايتف قمـ أيب ؾمٕمٞمد)): صمؿ ىم٤مل

ًمٙمـ أسم٤م ، سمذيمر أيب ؾمٕمٞمد ُمقصقٓ، قمـ أسمٞمف، ُيٞمك سمـ قمـ قمٛمرو، إؾمح٤مق سمـ يم٤من قم٤مُم٦م رواي٦م حمٛمد: يٕمٜمل

إؾمح٤مق مل يذيمر ذم هذا احلدي٨م أسم٤م ؾمٕمٞمد سمؾ رواه ُمرؾمال
(5)

. 

اسمـ همػم قمٜمٕمٜم٦م ، وإؾمٜم٤مد أمحد رضم٤مًمف صم٘م٤مت. واًمٔم٤مهر ُمـ إؾمٜم٤مد أمحد أٟمف رواه ُمقصقٓ يمٕم٤مُم٦م روايتف

 .وىمد شمقسمع قمٚمٞمف يمم ؾمٞم٠ميت، ٤مقإؾمح

                                 
 (.176( رىمؿ )1/191( اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل )1)

 (.176( رىمؿ )1/191( اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل )2)

 (.52( رىمؿ )32( شمٕمريػ اهؾ اًمت٘مديس سمٛمراشم٥م اعمقصقوملم سم٤مًمتدًمٞمس )ص: 3)

 (11784( رىمؿ )318-18/317( اعمًٜمد )4)

 (.2/115( اٟمٔمر: حتٗم٦م إطمقذي )5)
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أُم٤م رواي٦م اًمدراوردي وم٠مظمرضمٝم٤م اًمؽمُمذي* 
(1)

وُمـ ـمري٘مف اًمٌٖمقي– 
(2)

واسمـ اجلقزي ذم اًمتح٘مٞمؼ، 
(3)

 -

واسمـ ظمزيٛم٦م
(4)

 :طمري٨م اعمروزي سمـ يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ احلًلم 

واًمدارُمل
(5)

 :ُمٜمّمقر سمـ ُمـ ـمريؼ ؾمٕمٞمد 

واحل٤ميمؿ
(6)

ي٘مف اًمٌٞمٝم٘ملوُمـ ـمر- 
(7)

 :ُمقؾمك سمـ ُمـ إسمراهٞمؿ -

حمٛمد  سمـ اًمٕمزيز قمٌدُمقؾمك( قمـ  سمـ وإسمراهٞمؿ، ُمٜمّمقر سمـ وؾمٕمٞمد، طمري٨م سمـ صمالصمتٝمؿ )احلًلم

 .ومذيمره. . .  اهلل رؾمقلىم٤مل : قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل، قمـ أسمٞمف، ُيٞمك سمـ قمـ قمٛمرو، اًمدراوردي

وُمٜمٝمؿ ُمـ مل ، ُمٜمٝمؿ ُمـ ذيمره قمـ أيب ؾمٕمٞمد، لمحمٛمد روايت سمـ اًمٕمزيز قمٌدىمد روي قمـ )): وىم٤مل اًمؽمُمذي

 .اىـ ((يذيمره
 .ورواي٦م اًمداروردي اعمرؾمٚم٦م مل أىمػ قمٚمٞمٝم٤م

((صدوق يم٤من ُيدث ُمـ يمت٥م همػمه ومٞمخٓمكء)) ورضم٤مل إؾمٜم٤مد اًمؽمُمذي صم٘م٤مت همػم اًمدراوردي ومٝمق
(8)

ًمٙمٜمف ، 

 .ؾمٚمٛم٦م يمم ؾمٞم٠ميت سمـ ومح٤مدُ ، زي٤مد سمـ اًمقاطمد قمٌدو، ُمٕم٤مذ سمـ سمنُم  شم٤مسمٕمف قمغم وصٚمف

أُم٤م رواي٦م مح٤مد وم٠مظمرضمٝم٤م أسمق داود *
(9)

 :إؾممقمٞمؾ سمـ قمـ ُمقؾمك، 

وأمحد
(10)

واسمـ ُم٤مضمف، 
(11)

وأسمق يٕمغم، 
(12)

واًمٌٞمٝم٘مل 
(13)

 :ه٤مرون سمـ ُمـ ـمريؼ يزيد 

                                 
 (.317( رىمؿ )2/113أن إرض يمٚمٝم٤م ُمًجد إٓ اعم٘مؼمة واحلمم ) ( اًمًٜمـ، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء1)

 (.516( رىمؿ )2/419( ذح اًمًٜم٦م )2)

 (.437( رىمؿ )2/131( )3)

 (.791( رىمؿ )2/7( )4)

 (.1431( رىمؿ )2/874( ذم ؾمٜمٜمف )5)

 (.1/251( )اعمًتدرك )6)

 (.2/435( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )7)

 (.4119( رىمؿ )615( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 8)

 (.488( رىمؿ )1/463( ذم اًمًٜمـ، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ذم اعمقاوع اًمتل ٓ دمقز ومٞمٝم٤م اًمّمالة )9)

 ه٤مرون ُم٤ٌمذة. سمـ (. ورواي٦م أمحد قمـ يزيد11788( رىمؿ )18/312( اعمًٜمد )11)

 (.745( رىمؿ )1/412( اًمًٜمـ يمت٤مب اعم٤ًمضمد، سم٤مب اعمقوع اًمتل شمٙمره ومٞمٝم٤م اًمّمالة )11)

 (.1351) ( رىمؿ2/513( ذم ُمًٜمده )12)

 (.435-2/434( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )13)
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واسمـ طمزم ذم اعمحغم
(1)

 :ُمٜمٝم٤مل سمـ ُمـ ـمريؼ طمج٤مج 

ىم٤مل : ٤ملقمـ أيب ؾمٕمٞمد ىم، قمـ أسمٞمف، ُيٞمك سمـ قمـ قمٛمرو، وطمج٤مج( قمـ مح٤مد، ويزيد، صمالصمتٝمؿ )ُمقؾمك 

 .ومذيمره  اهلل رؾمقل

يم٠مٟمف ؿمّؽ هؾ  اىـ . . . إرض: ىم٤مل  ومٞمم ُي٥ًم قمٛمرو إن اًمٜمٌل: ىم٤مل ُمقؾمك ذم طمديثف: وىم٤مل أسمق داود

ومقصٚمف ((قمـ أيب ؾمٕمٞمد))أو زاد ومٞمف ، ىم٤مل  قمـ اًمٜمٌل، ُيٞمك سمـ قمـ قمٛمرو: ىم٤مل
(2)

. 

ُمٜمٝم٤مل روي٤مه  سمـ وطمج٤مج، ٤مرونه سمـ ٕن يزيد، إؾممقمٞمؾ ٓ يي سمـ وؿمؽ ُمقؾمك، وإؾمٜم٤مد مح٤مد صحٞمح

 .زي٤مد سمـ اًمقاطمد قمٌدإؾممقمٞمؾ ٟمٗمًف ومل يِمؽ يمم ؾمٞم٠ميت ذم ختري٩م رواي٦م  سمـ وىمد ضمزم ُمقؾمك، سمدون ؿمؽ

وؿمؽ  ،ىم٤مل سمٕمض ُمـ ٓ يت٘مل قم٤مىم٦ٌم يمالُمف ذم اًمديـ هذا طمدي٨م أرؾمٚمف ؾمٗمٞم٤من اًمثقري )): وىم٤مل اسمـ طمزم

اعمًٜمد يم٤معمرؾمؾ وٓ  إنّ  :ٓ ؾمٞمم وهؿ ي٘مقًمقن ؟ُم٤مذاومٙم٤من ، ؾمٚمٛم٦م سمـ إؾممقمٞمؾ قمـ مح٤مد سمـ ذم إؾمٜم٤مده ُمقؾمك

ومٚمٞمس دوٟمف أو ذم إرؾم٤مل  :وإن مل يٙمـ ومقق ُمقؾمك ،طمج٤مج ومل يِمّؽ  ،صمؿ أي ُمٜمٗمٕم٦م هلؿ ذم ؿمؽ ُمقؾمك ،ومرق

((ويمٚمٝمؿ قمدل اسمـ إؾمح٤مقاًمقاطمد وأسمق ـمقاًم٦م و قمٌدوىمد أؾمٜمده مح٤مد و ،ؾمٗمٞم٤من
(3)

 . .اىـ 

أسمق داودوم٠مظمرضمف  زياد زمن ايمواضمد فمبدرواية أُم٤م  *
(4)

واسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط 
(5)

 :قمـ ُمًدد 

واسمـ ظمزيٛم٦م
(6)

وُمـ ـمري٘مف اسمـ طم٤ٌمن– 
(7)

 ،ُمٕم٤مذ اًمٕم٘مدي سمـ سمنمقمـ  -

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى
(8)

 :اًمقه٤مب احلجٌل قمٌد سمـ اهلل قمٌدُمـ ـمري٘مل ُمًدد و 

واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك
(9)

 :إؾممقمٞمؾ سمـ ُمـ ـمريؼ ُمقؾمك 

                                 
(1( )4/27.) 

 (.3/483( اٟمٔمر: اًمٜمٙم٧م اًمٔمراف اعمٓمٌقع قمغم ه٤مُمش اًمتحٗم٦م )2)

 (.4/29( اعمحغم )3)

 (.488( رىمؿ )1/463( اًمًٜمـ، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ذم اعمقاوع اًمتل ٓ دمقز ومٞمٝم٤م اًمّمالة )4)

 ( ورواي٦م اسمـ اعمٜمذر قمـ ُمًدد سم٤مًمقاؾمٓم٦م.758) (،2/182( إوؾمط ذم اًمًٜمـ واإلمج٤مع وآظمتالف )5)

 (.791(، )2/7( صحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م )6)

 (.1699(، )4/598( صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن )7)

 (.2/435( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )8)

 (.1/251( اعمًتدرك )9)
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واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف
(1)

اعمحغم واسمـ طمزم ذم 
(2)

 :قمـ أيب يم٤مُمؾ اجلحدري، سم٢مؾمٜم٤مده قمـ اًمٌزار 

 سمق يم٤مُمؾ( قمـوأ، اًمقه٤مب قمٌد سمـ اهلل قمٌدو، إؾممقمٞمؾ سمـ وُمقؾمك، وسمنم، مخًتٝمؿ )ُمًدد 

 .سمف ُمثٚمف قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري، قمـ أسمٞمف، ُيٞمك إٟمّم٤مري سمـ طمدصمٜم٤م قمٛمرو، زي٤مد سمـ اًمقاطمد قمٌد

اًمرمحـ إٟمّم٤مري  قمٌد سمـ اهلل قمٌدُيٞمك أسمق ـمقاًم٦م  سمـ قمٛمرو أؾمٜمده أيْم٤م قمـ: وىم٤مل اًمٌزار)): ىم٤مل اسمـ طمزم

 .اىـ((إؾمح٤مق سمـ وأمحد

((صم٘م٦م ذم طمديثف قمـ إقمٛمش وطمده ُم٘م٤مل)) زي٤مد اًمٕمٌدي ُمقٓهؿ اًمٌٍمي سمـ اًمقاطمد قمٌدو
(3)

. 

ٚمؿ ومل خيرضم٤مه)): وىم٤مل احل٤ميمؿ خ٤مري وُم ؾم٤مٟمٞمد يمٚمٝم٤م صحٞمح٦م قمغم ذط اًٌم  .قمغم ذـمٝمم: وىم٤مل اًمذهٌل. ((هذه ٕا

 .اًمقاطمد صحٞمح أيْم٤م قمٌدوإؾمٜم٤مد 

شمٕمٚمٞم٘م٤م يمم  وم٘مد ذيمرمه٤م اًمٌزار، إؽمحاق زمن وأمحد، ايمرمحن إكصاري فمبد زمن اهلل فمبدرواية أب ؿموايمة وأُم٤م * 

ٟم٘مؾ قمٜمف اسمـ طمزم
(4)

 .ومل أضمد أؾم٤مٟمٞمدمه٤م 

مصعب زمن طمارصمةوأُم٤م رواي٦م  *
(5)

حٗم٦مومذيمره٤م اعمزي ذم اًمت، 
(6)

 سمـ ظم٤مرضم٦مقمـ ، رواه أسمق ٟمٕمٞمؿ)): سم٘مقًمف 

 .ُمًٜمدا( ل)يٕمٜم ((ُيٞمك سمـ قمـ قمٛمرو، ُمّمٕم٥م

ىمثغم زمن فمبادرواية وأُم٤م  *
(7)

ومذيمره٤م اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط 
(8)

 .ومل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده، ُمٕمٚم٘م٤م قمٜمف 

                                 
 (.2316( اإلطم٤ًمن رىمؿ )1)

 (.4/27( اعمحغم )2)

 (.4241( رىمؿ )631( )ص: 3)

 (.4/27( اعمحغم )4)

 "ُمٕملم يمذسمف سمـ ُمؽموك ويم٤من يدًمس قمـ اًمٙمذاسملم وي٘م٤مل إن اًمنظمز احلج٤مج أسمق ظم٤مرضم٦م سمـ ُمّمٕم٥م سمـ ( ظم٤مرضم٦م5)

 (.1612( رىمؿ )283شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 

 (.3/483( حتٗم٦م إذاف )6)

ومٝمق: وٕمٞمػ وهق ظمػم  ، واًمث٤مين: اًمرُمكم اًمٗمٚمًٓمٞمٜمل"ُمؽموك))ومٝمق:  اًمٌٍمي اًمث٘مٗمل أطمدمه٤م اصمٜم٤من يمثػم سمـ ( وقم٤ٌمد7)

 (.3141(، )3139( رىمؿ )482اٟمٔمر: شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص:  "ُمـ اًمث٘مٗمل

 (.758(، )2/182ف )( إوؾمط ذم اًمًٜمـ واإلمج٤مع وآظمتال8)
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 :طمالصة اخلالف

 .حلدي٨م اظمتٚمػ ذم وصٚمف وإرؾم٤مًمفا

قمـ ، قمـ أسمٞمف، قممرة سمـ، ُيٞمك سمـ قمـ قمٛمرو -ذم رواي٦م قمٜمف–واسمـ قمٞمٞمٜم٦م ، -ذم اًمراضمح قمٜمف–ومرواه اًمثقري 

 .ُمرؾمال  اًمٜمٌل

 ـسم اهلل قمٌدوأسمق ـمقاًم٦م ، زي٤مد سمـ اًمقاطمد قمٌدو، ؾمٚمٛم٦م سمـ ومح٤مد، واًمدراوردي، اسمـ إؾمح٤مقورواه 

قمـ ، ُيٞمك سمـ قمـ قمٛمرو، يمثػم سمـ قم٤ٌمدو، ُمّمٕم٥م سمـ ظم٤مرضم٦مو، إؾمح٤مق سمـ وأمحد، اًمرمحـ إٟمّم٤مري قمٌد

 .قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ُمقصقٓ، أسمٞمف

 .زي٤مد سمـ اًمقاطمد قمٌدو، ؾمٚمٛم٦م سمـ ومح٤مد، واًمدراوردي، اسمـ إؾمح٤مقوىمد صح احلدي٨م ُمقصقٓ قمـ 

 .ٞمح سملم اعمقصقًم٦م واعمرؾمٚم٦موسم٘مل اًمٜمٔمر ذم اًمؽمضم

وىمد رضمح اًمؽمُمذي
(1)

واًمدارىمٓمٜمل، 
(2)

واًمٌٞمٝم٘مل، 
(3)

واًمٜمقوي، 
(4)

 .اإلرؾم٤مل 

وصحح وصٚمف اسمـ اعمٜمذر
(5)

واسمـ طم٤ٌمن، 
(6)

واحل٤ميمؿ، 
(7)

واسمـ طمزم، 
(8)

واسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد، 
(9)

 ،

شمٞمٛمٞم٦م واسمـ
(10)

وإًم٤ٌمين 
(11)

. 

                                 
 (.2/114اًمًٜمـ ) ((أصم٧ٌم وأصح ُمرؾمال  ُيٞمك، قمـ أسمٞمف، قمـ اًمٜمٌل سمـ يم٠من رواي٦م اًمثقري، قمـ قمٛمرو))( ىم٤مل: 1)

 (.2311( رىمؿ )11/321اًمٕمٚمؾ ) ((اعمرؾمؾ اعمحٗمقظ))( ىم٤مل: 2)

 (.2/435اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ) ((طمدي٨م اًمثقري ُمرؾمؾ، وىمد روي ُمقصقٓ وًمٞمس سمٌمء))( ىم٤مل: 3)

 (.1/321الص٦م )( اخل4)

 (2/182( إوؾمط ذم اًمًٜمـ واإلمج٤مع وآظمتالف )5)

 ( طمٞم٨م أورده ذم صحٞمحف وىمد اًمتزم اًمّمح٦م. 6)

 (.1/251( اعمًتدرك )7)

 (.4/27( اعمحغم )8)

 (.9/186( ذيمره اسمـ اعمٚم٘مـ ذم اًمٌدر اعمٜمػم )9)

رواه أمحد وأسمق ))وىم٤مل: ، ((ٗم٤مظ أٟمف ُمًٜمدرواه أهؾ اًمًٜمـ وىمد روي ُمًٜمدا وُمرؾمال وىمد صحح احل))( ىم٤مل رمحف اهلل: 11)

اىمتْم٤مء اًمٍماط  اىـ((داود واًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف واًمٌزار وهمػمهؿ سم٠مؾم٤مٟمٞمد ضمٞمدة، وُمـ شمٙمٚمؿ ومٞمف ومم اؾمتقرم ـمرىمف

 .(17/512( جمٛمقع اًمٗمت٤موى )332اعمًت٘مٞمؿ )صـ

 (.517(، رىمؿ )2/394( صحٞمح أيب داود )11)
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٤م ُمتّمال وأرؾمٚمف سمٕمْمٝمؿ يث٧ٌم احلدي٨م سمرواي٦م ُمـ إذا روى احلدي٨م صم٘م٦م أو صم٘م٤مت ُمرومققم)): ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

ومل يقهـ احلدي٨م ختٚمػ ُمـ ختٚمػ قمـ إيّم٤مًمف وهذا اًمًٌٞمؾ ذم اًمزي٤مدات ذم   روى ُمقصقٓ قمـ اًمٜمٌل

((ويمثػم ُمـ اًمِمٝم٤مدات، إؾم٤مٟمٞمد واًمزي٤مدات ذم إظم٤ٌمر
 اىـ(1)

رواي٦م اإلرؾم٤مل قمقو٤م قمـ يمقهن٤م وَمٚمَِؿ ٓ يرضمح قمغم ، إذا وصٚمف مح٤مد وشمقسمع قمغم وصٚمف)): وىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ

ذم اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م ذم اًمٜمٝمل قمـ اًمّم٤مًم٦م ذم ؾمٌٕم٦م ، ٓ ؾمٞمم وىمد اقمتْمدت أيْم٤م سم٤محلدي٨م اًم٤ًمًمػ ؟ًمٞمس سمٌمء

((وإن يم٤من وٕمٞمٗم٤م، ُمقاـمـ ُمٜمٝم٤م اعم٘مؼمة واحلمم
(2)

 اىـ 

ُيٞمك قمغم  سمـ ٕن رواهت٤م أيمثر وىمد شمقسمع قمٛمرو، واًمذي ئمٝمر واهلل أقمٚمؿ أٟمف رواي٦م اًمقصؾ أصح وأرضمح

 .ُمثٚمف  قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري قمـ اًمٜمٌل، قممرة إٟمّم٤مري سمـ قمـ ُيٞمك، همزي٦م سمـ وصٚمف ومرواه قممرة

أظمرضمف اسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف
(3)

وُمـ ـمري٘مف احل٤ميمؿ– 
(4)

واًمٌٞمٝم٘مل 
(5)

 سمـ طمدصمٜم٤م سمنم، ُمٕم٤مذ سمـ سمنمقمـ  -

 .قممرة سمف سمـ قمـ ُيٌك، همزي٦م سمـ صمٜم٤م قممرة، اًمٗمْمؾ

 .  ((ٕؾم٤مٟمٞمد يمٚمٝم٤م صحٞمح٦م قمغم ذط اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ومل خيرضم٤مههذه ا)): وىم٤مل احل٤ميمؿ

((وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ)): وىم٤مل إًم٤ٌمين
(6)

. 

 .وم٤محلدي٨م صحٞمح ُمقصقٓ واهلل أقمٚمؿ

 فمؿرفمن ازمن ، فمن كاهمع، ايمعؿري. . .فمؿرهمال زملس هذا ومول ازمن : همنن ؽمؾَّم ومبل ايمؼضاء): ومويمه -159

ه ٓ يؼيضأكَّ 
(7)

(اجلـازة[ ة]يعـي ما همات من سمؽبغم 
(8)

. 

 .قمـ ٟم٤مومع، مل أىمػ قمغم رواي٦م اًمٕمٛمري

                                 
 (2/182ف )( إوؾمط ذم اًمًٜمـ واإلمج٤مع وآظمتال1)

 (.9/186( ذيمره اسمـ اعمٚم٘مـ ذم اًمٌدر اعمٜمػم )2)

 (.792(، رىمؿ )2/7( صحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م )3)

 (.1/251اهلٜمدي٦م ) -( اعمًتدرك 4)

 (.2/435( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )5)

 (2/399( صحٞمح أيب داود )6)

 (.3/424( اعمٖمٜمل )7)

 (.3/424( اعمٖمٜمل )8)
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ػوإصمر رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمّ 
(1)

وُمـ ـمري٘مف اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط – 
(2)

، همٞم٤مث سمـ طمٗمصقمـ  -

 .((أٟمف مل يٙمـ ي٘ميض ُم٤م وم٤مشمف ُمـ اًمتٙمٌػم قمغم اجلٜم٤مزة)) قمٛمرقمـ اسمـ ، قمـ ٟم٤مومع، إؾمح٤مق سمـ قمـ حمٛمد

 .وسم٤مىمل رضم٤مل اإلؾمٜم٤مد صم٘م٤مت رضم٤مل اًمّمحٞمح، اسمـ إؾمح٤مقوومٞمف قمٜمٕمٜم٦م 

أم ، هؾ هق قمٌٞمد اهلل اعمّمٖمر اًمٕمٛمري وًمٙمـ مل يٌلمِّ ، يمم ىم٤مل اعمّمٜمػ اًمٕمٛمرّي  ُمـ ىمٌؾ اسمـ إؾمح٤مقوىمد شمقسمع 

وأُم٤م اعمٙمؼم ومْمٕمٞمػ، أُم٤م اعمّمٖمر ومث٘م٦م صم٧ٌم، ويمالمه٤م يروي٤من قمـ ٟم٤مومع؟ اهلل اعمٙمؼم قمٌد
(3)

. 

: ودم يمػظ، وما هماسمؽم هملُتوا، ما أدرىمتم همصؾوا: ويمهوم): ومول اظمصـف  -161

(هماومضوا
(4)

. 

أظمرضمف اًمٌخ٤مري
(5)

وُمًٚمؿ 
(6)

سمٞمٜمم ٟمحـ : ىم٤مل، قمـ أسمٞمف، أيب ىمت٤مدة سمـ اهلل قمٌدذم صحٞمحٞمٝمم ُمـ ـمريؼ  

ؾمٛمع ضَمَٚمٌَـ٦مَ إذ    ُمع اًمٜمٌلٟمّمكّم 
(7)

 :ىم٤مل؟ اؾمتٕمجٚمٜم٤م إمم اًمّمالة: ًمقاىم٤م ؟ ُم٤م ؿم٠مٟمٙمؿ: ومٚمم صغم ىم٤مل، رضم٤مل 

 .ومم أدريمتؿ ومّمٚمقا وُم٤م وم٤مشمٙمؿ وم٠ممتقا، ومال شمٗمٕمٚمقا إذا أشمٞمتؿ اًمّمالة ومٕمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمًٙمٞمٜم٦م

وأظمرضم٤مه
(8)

اعمًٞم٥م يمالمه٤م قمـ أيب  سمـ وؾمٕمٞمد، اًمرمحـ قمٌد سمـ قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، ُمـ ـمرق قمـ اًمزهري 

، قمٚمٞمٙمؿ اًمًٙمٞمٜم٦م، وأشمقه٤م متِمقن، ٤م شمًٕمقنومال شم٠مشمقه: إذا أىمٞمٛم٧م اًمّمالة: ي٘مقل  اهلل رؾمقلؾمٛمٕم٧م هريرة 

 .قاوُم٤م وم٤مشمٙمؿ وم٠ممتّ ، م أدريمتؿ ومّمٚمقاوم

                                 
 (.11611( رىمؿ )7/275( )1)

 (.3189ؿ )( رىم5/448( )2)

 (.3489ت ) (528)ص: (، 4324ت ) (643شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: اٟمٔمر: ( 3)

 (.3/424( اعمٖمٜمل )4)

 (.635( ح )1/129( يمت٤مب إذان، سم٤مب ىمقل اًمرضمؾ: وم٤مشمتٜم٤م اًمّمالة، صحٞمح اًمٌخ٤مري )5)

 (.613ح )( 1/421( يمت٤مب اعم٤ًمضمد، سم٤مب اؾمتح٤ٌمب إشمٞم٤من اًمّمالة سمقىم٤مر وؾمٙمٞمٜم٦م واًمٜمٝمل قمـ إشمٞم٤مهن٤م ؾمٕمٞم٤م )6)

 .(116/ 2ومتح اًم٤ٌمري ). اٟمٔمر: أي أصقاهتؿ طم٤مل طمريمتٝمؿ ( 7)

(، ويمت٤مب 636( ح )1/129( اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب إذان، سم٤مب ٓ يًٕمك إمم اًمّمالة، وًمٞم٠مت سم٤مًمًٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر)8)

 (.918( )2/7اجلٛمٕم٦م، سم٤مب اعمٌم إمم اجلٛمٕم٦م، )

( 1/421اًمٜمٝمل قمـ إشمٞم٤مهن٤م ؾمٕمٞم٤م )ؾمٙمٞمٜم٦م ووُمًٚمؿ يمت٤مب اعم٤ًمضمد، سم٤مب اؾمتح٤ٌمب إشمٞم٤من اًمّمالة سمقىم٤مر و

 (.612) ح



                                                                                         565 

ـ قمٞمٞمٜم٦م هماومضوا: وأما يمػظ ـ اًمزهري، ومرواه اسم ٞم٥م، قم ـ اعم ـ اسم ـ أيب هريرة، قم ل  قم ـ اًمٌٜم  . قم

حلٛمٞمدي ذم ُمًٜمدهأظمرضمف ا
(1)

 : 

واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ
(2)

:  

وأمحد ذم اعمًٜمد
(3)

: 

واًمٌخ٤مري ذم ضمزء اًم٘مراءة 
(4)

 :اعمديٜمل سمـ وقمكم، ديملم سمـ قمـ أيب ٟمٕمٞمؿ اًمٗمْمؾ 

واًمٜم٤ًمئل ذم اًمًٜمـ 
(5)

 :اًمرمحـ اًمزهري قمٌد سمـ حمٛمد سمـ اهلل قمٌدقمـ  

وأسمق اًمٕم٤ٌمس اًمناج ذم طمديثف
(6)

 :ٕمالءاًم سمـ اجل٤ٌمر قمٌدقمـ  

واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف
(7)

 :ُمـ ـمريؼ أيب ظمٞمثٛم٦م 

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى
(8)

 :ُمـ ـمريؼ ُمًدد 

وأسمق ، اجل٤ٌمر قمٌدو، اهلل اًمزهري قمٌدو، واسمـ اعمديٜمل، وأسمق ٟمٕمٞمؿ، وأمحد، واسمـ ايب ؿمٞم٦ٌم، )احلٛمٞمدي يمّٚمٝمؿ

 .وم٤مىمْمقا: وُمًدد( قمـ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م سمف سمٚمٗمظ، ظمٞمثٛم٦م

: وىم٤مل واىمْمقا ُم٤م وم٤مشمٙمؿذه اًمٚمٗمٔم٦م رواه٤م قمـ اًمزهري همػم اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ٓ أقمٚمؿ ه)): ىم٤مل اإلُم٤مم ُمًٚمؿ

((أظمٓم٠م اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ذم هذه اًمٚمٗمٔم٦م))
(9)

. 

قمـ ، أيب محزة سمـ وؿمٕمٞم٥م، وُمٕمٛمر، ؾمٕمد سمـ وإسمراهٞمؿ، واسمـ أيب ذئ٥م، يمذا ىم٤مل اًمزسمٞمدي: ىم٤مل أسمق داودو

                                 
 (.964( ح )2/176( ُمًٜمد احلٛمٞمدي )1)

 (.7478( ح )5/132( )2)

 (7251( ح )12/192( ُمًٜمد أمحد )3)

 (.119( )118( ح )45( )صـ4)

 (.861( ح )2/114( يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م، سم٤مب اًمًٕمل إمم اًمّمالة، ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل )5)

 (.1711( ح )3/25( طمدي٨م اًمناج )6)

 (.2145( ح )5/517( صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن )7)

 (.2/297( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل )8)

(، وذيمر اًمٌٞمٝم٘مل ٟمص يمالُمف ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى 2/118( ىم٤مًمف ذم يمت٤مسمف اًمتٛمٞمٞمز يمم ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح)9)

(2/297.) 
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ْمقاوم٤مىم: قمـ اًمزهري وطمده: وىم٤مل اسمـ قمٞمٞمٜم٦م وُم٤م وم٤مشمٙمؿ وم٠ممتقا، اًمزهري
(1)

. 

٥م (2)اىـ ((وومٞمم ىم٤مًمقه ٟمٔمر)): ىم٤مل اًمزيٚمٕمل، مقمٚمٞمٝم وىمد شُمِٕم٘مِّ
 .صمؿ ذيمر ُمـ شم٤مسمٕمف قمٚمٞمف 

(3)اىـ ((. . . . . مل يٜمٗمرد اسمـ قمٞمٞمٜم٦م سمٚمٗمظ اًم٘مْم٤مء وم٘مد شم٤مسمٕمف اسمـ أيب ذئ٥م)): ـوىم٤مل اسمـ اعمٚم٘م
. 

 :ُمٜمٝمؿ، سمؾ شم٤مسمٕمف قمٚمٞمف مج٤مقم٦م، مل يٜمٗمرد سمف اسمـ قمٞمٞمٜم٦م، وهق يمم ىم٤مٓ

أظمرج روايتف اإلُم٤مم أمحد ذم اعمًٜمد  ذئبازمن أب -
(4)

ـ مح٤مد   :اًم٘م٤مؾمؿ أيب اًمٜمي سـم وه٤مؿمؿ، ظم٤مًمد اخلٞم٤مط سـم قم

واإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم ضمزء اًم٘مراءة
(5)

وآدم( قمـ اسمـ أيب ، وأسمق اًمٜمي، صمالصمتٝمؿ )مح٤مد، أيب إي٤مس سمـ قمـ آدم 

 .هبذا اًمٚمٗمظ  ٜمٌلقمـ أيب هريرة قمـ اًم، وأيب ؾمٚمٛم٦م، اعمًٞم٥م سمـ قمـ ؾمٕمٞمد، قمـ اًمزهري، ذئ٥م

 .وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح

اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ قمٌدأظمرج روايتف  راؾمد زمن ومعؿر -
(6)

وقمٜمف أمحد ذم اعمًٜمد- 
(7)

. قمـ ُمٕمٛمر سمف ٟمحقه -

 .ومل يذيمر أسم٤م ؾمٚمٛم٦م

 .وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم

أظمرج روايتف اسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحفؽمعد ايمزهري  زمن إزمراهقم -
(8)

، ك اًمٗمزاريُمقؾم سمـ قمـ إؾممقمٞمؾ 

 .قمـ أيب هريرة ُمرومققم٤م هبذا اًمٚمٗمظ، قمـ اًمزهري، قمٜمف

((صدوق خيٓمكء رُمل سم٤مًمرومض))، وؿمٞمخ اسمـ ظمزيٛم٦م
(9)

 .وسم٤مىمل رضم٤مًمف صم٘م٤مت. وٓ سم٠مس ذم اعمت٤مسمٕم٤مت. 

أظمرج روايتف اًمٓمح٤موي ذم ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر اهلاد زمن اهلل فمبد زمن يزيد -
(10)

 سمـ اهلل قمٌدُمـ ـمريؼ ، 

                                 
 (.568( ح )2/13( ؾمٜمـ أيب داود يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب اًمًٕمل إمم اًمّمالة )1)

 (.2/211( ٟمّم٥م اًمراي٦م )2)

 (.4/416( اًمٌدر اعمٜمػم )3)

 (.11893( ح )16/519( )4)

 (.117( ح )45( ضمزء اًم٘مراءة )صـ 5)

 (.3399( ح )2/287( )6)

 (.7661( ح )13/95( )7)

 (.1772( ح )3/136( )8)

 (.492( )ت: 145( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 9)

 (.2312( ح )1/396( ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر )11)



                                                                                         565 

 .قمـ أيب هريرة سمف هبذا اًمٚمٗمظ، ؽمؾؿة قمـ أيب، قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب، طمدصمٜمل اسمـ اهل٤مد: ىم٤مل، اًمٚمٞم٨م قمـ، ص٤مًمح

 :يم٤مشم٥م اًمٚمٞم٨م، اعمٍمي ص٤مًمح أسمق اجلٝمٜمل ُمًٚمؿ سمـ حمٛمد سمـ ص٤مًمح سمـ اهلل قمٌد: وومٞمف

((ويم٤مٟم٧م ومٞمف همٗمٚم٦م، صم٧ٌم ذم يمت٤مسمف ،) صدوق يمثػم اًمٖمٚمط: ىم٤مل اسمـ طمجر
(1)

. 

 .وسم٤مىمل رضم٤مًمف اإلؾمٜم٤مد صم٘م٤مت

أظمرج روايتف اًمٌخ٤مري ذم ضمزء اًم٘مراءة، ايمعبدي ىمثغم زمن ؽمؾقّمنو-
(2)

قمـ ، يمثػم اًمٕمٌدي سمـ قمـ حمٛمد 

صٚمقا ُم٤م  :  ىم٤مل ىم٤مل اًمٜمٌل ، قمـ أيب هريرة، قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، قمـ اًمزهري، اًمٕمٌدي يمثػم سمـ ؾمٚمٞممن

 .أدريمتؿ واىمْمقا ُم٤م ؾمٌ٘متؿ

أُم٤م روايتف قمـ ، يم٤من خيٓمكء يمثػما: شمٙمٚمؿ ذم روايتف قمـ اًمزهري ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن، اًمٕمٌدي يمثػم سمـ ؾمٚمٞممنوومٞمف 

ويٕمتؼم سمم واومؼ إصم٤ٌمت ذم  اًمزهري وم٘مد اظمتٚمط قمٚمٞمف صحٞمٗمتف ومال ُيت٩م سمٌمء يٜمٗمرد سمف قمـ اًمث٘م٤مت

((اًمرواي٤مت
(3)

((ٓ سم٠مس سمف ذم همػم اًمزهري)): وىم٤مل اسمـ طمجر. 
(4)

 

 :دم رواية هذا ايمؾػظ وممن سمازمعه فمؾقه -متازمعة ومارصة–وومد سموزمع ازمن فمققـة 

أظمرج روايتف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، قمـ أيب هريرة، قمـ اسمـ ؾمػميـ، ضمسان زمن هشام -
(5)

ُمـ ـمري٘مل  

َع إًمٞمٝم٤م : إسمراهٞمؿ يمالمه٤م قمـ هِم٤مم سمف سمٚمٗمظ سمـ وإؾممقمٞمؾ، قمٞم٤مض سمـ اًمٗمْمٞمؾ ًْ اَلِة وَماَل َي َب سم٤ِمًمّم  إَِذا صُمقِّ

 .واىمض ُم٤م ؾمٌ٘مؽ، صؾ ُم٤م أدريم٧م، وًمٙمـ ًمٞمٛمش وقمٚمٞمف اًمًٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر، أطمديمؿ

أظمرضمف أسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز ذم ُمًٜمده، قمـ أيب هريرة، قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، إزمراهقم ايمزهريزمن  ؽمعد -
(6)

قمـ  

                                 
 (3388( )ت:515ي٥م اًمتٝمذي٥م )ص: ( شم٘مر1)

 (.116( رىمؿ )45( )صـ2)

 (.418( )ت: 1/334( اعمجروطملم ٓسمـ طم٤ٌمن )3)

 (.2612( )ت: 412( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 4)

( ح 1/421( يمت٤مب اعم٤ًمضمد، سم٤مب اؾمتح٤ٌمب إشمٞم٤من اًمّمالة سمقىم٤مر وؾمٙمٞمٜم٦م، واًمٜمٝمل قمـ إشمٞم٤مهن٤م ؾمٕمٞم٤م )5)

(612/154.) 

 (. 2471( ح )4/118ز )( ُمًٜمد أيب داود اًمٓمٞم٤مًم6)

أيب ؾمٚمٛم٦م، قمـ أسمٞمف،  سمـ ( ُمـ ـمريؼ اًمثقري، قمـ ؾمٕمد، قمـ قمٛمر3415اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ ح ) وأظمرضمف قمٌد

 =إسمراهٞمؿ طمٗمٔمف قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، وقمـ  سمـ يِمٌف أن يٙمقن ؾمٕمد)) :(9/312قمـ أيب هريرة. ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل ذم اًمٕمٚمؾ )
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 .وُم٤م ؾمٌ٘مٙمؿ وم٤مىمْمقا، ومم أدريمتؿ ومّمٚمقا، ائتقا وقمٚمٞمٙمؿ اًمًٙمٞمٜم٦م : سمف سمٚمٗمظ، قمٜمف، ؿمٕم٦ٌم

 صحٞمح وهذا إؾمٜم٤مد

يمالمه٤م قمـ أيب هريرة أظمرج روايتف ، اهلل قمٌد سمـ قمـ أسمٞمف وإؾمح٤مق ،اًمرمحـ قمٌد سمـ قمـ اًمٕمالء، ومايمك -

 .وم٤مىمْمقا: قمـ ُم٤مًمؽ سمف سمٚمٗمظ، قمـ اسمـ وه٥م، إقمغم قمٌد سمـ قمـ يقٟمس، اًمٓمح٤موي ذم ُمِمٙمؾ أصم٤مر

 .وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح

ًٜمدأظمرج روايتف اإلُم٤مم أمحد ذم اعم. قمـ أيب هريرة، قمـ أيب راومع ٟمٗمٞمع، قمـ ىمت٤مدة، أب فمرويةزمن  ؽمعقد -
(1)

 

 .يمالمه٤م قمٜمف سمف، اًمقه٤مب اخلٗم٤مف قمٌدو، ضمٕمٗمر سمـ قمـ حمٛمد

 .وإؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم

أظمرج روايتف اإلُم٤مم أمحد ذم اعمًٜمد، قمـ أيب هريرة، ُمٜمٌف سمـ قمـ مه٤مم، ومعؿر -
(2)

اًمرزاق سمف  قمٌدقمـ  

 .اًمٚمٗمظ هبذا

 :ضمؽم ايمعؾّمء فمعم هذه ايمؾػظة

((ومٝمق أومم، أيمثر وأًمزم ٕيب هريرة قوم٠ممت :اًمذيـ ىم٤مًمقا)): ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل
(3)

. 

ويمالمه٤م  ،وم٤مىمْمقا: وىمٞمؾ ،وم٠ممتقا: وىمد اظمتٚمػ ذم هذه اًمٚمٗمٔم٦م وم٘مٞمؾ)): وىم٤مل اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد

((صحٞمح
(4)

. 

شمٔمٝمر م وإٟمّ  وم٤مىمْمقا: ٝم٤م سمٚمٗمظوأىمٚمّ  وم٠ممتقا: سمٚمٗمظ أيمثر اًمرواي٤مت وردّ  واحل٤مصؾ أنّ )): وىم٤مل اسمـ طمجر

، مت٤مم واًم٘مْم٤مء ُمٖم٤ميرة ًمٙمـ إذا يم٤من خمرج احلدي٨م واطمدا واظمتٚمػ ذم ًمٗمٔمف ُمٜمفسملم اإل وم٤مئدة ذًمؽ إذا ضمٕمٚمٜم٤م

: وإن يم٤من يٓمٚمؼ قمغم اًمٗم٤مئ٧م هم٤مًم٤ٌم، اًم٘مْم٤مء وهٜم٤م يمذًمؽ ٕنّ ، يم٤من أومم، وأُمٙمـ رد آظمتالف إمم ُمٕمٜمك واطمد

                                 
 واهلل أقمٚمؿ.(( قمٛمر اسمٜمف =

 (.11341ح )( 16/225( ُمًٜمد أمحد )1)

 (.8223( ح )13/533( ُمًٜمد أمحد )2)

 (.2/298( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )3)

 (.1/217( اإلعم٤مم سم٠مطم٤مدي٨م إطمٙم٤مم )4)
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داء أيْم٤م ژ ڤ ڤ ٹ ٹ ژ: يم٘مقًمف شمٕم٤ممم، اًمٗمراغ: ويرد سمٛمٕمٜمك، ًمٙمٜمف يٓمٚمؼ قمغم ٕا
(1)

: سمٛمٕم٤من أظمرويرد ، 

داء أو اًمٗمراغ وم٤مىمْمقا: ومٞمحٛمؾ ىمقًمف : ومال طمج٦م ومٞمف عمـ متًؽ سمرواي٦م وم٠ممتقا: ومال يٖم٤مير ىمقًمف، قمغم ُمٕمٜمك ٕا

ظمػمشملم قمغم أنّ  وم٤مىمْمقا ، وىمراءة اًمًقرة، ُم٤م أدريمف اعم٠مُمقم هق آظمر صالشمف طمتك اؾمتح٥م ًمف اجلٝمر ذم اًمريمٕمتلم ٕا

ٓ يٙمقن ٓإ: الة إُم٤مُمفوإن يم٤من آظمر ص، سمؾ هق أوهل٤م، وشمرك اًم٘مٜمقت ظمر  ـ رء شم٘مدُمف ٕن ٔا (2)اىـ ((قم
. 

 .(ومل يعرف يمه دم ايمصحازمة خمايمف فمؿرومول ازمن ، ويمـا): ومويمه - [م]

ٓ ي٘م٣م ُم٤م وم٤مت ُمـ شمٙمٌػمة اجلٜم٤مزة شم٘مدم ىمٌؾ طمدي٨م: يٕمٜمل
(3)

. 

وخيػى فمقم زمعض ، فمعم اجلـازة إين أصقم! اهلل رؽموليا : وومد روي فمن فمائشة أَنا ومايمت: ومويمه -161

(وما هماسمك همال ومضاء فمؾقك، ما ؽمؿعت همؽػمي  ومال؟ ايمتؽبغم
(4)

. 

ورواه اسمـ ؿم٤مهلم ذم ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف، مل أىمػ قمٚمٞمف هبذا اًمٚمٗمظ
(5)

 سمـ اهلل قمٌد سمـ ُمـ ـمريؼ احلٙمؿ 

خيٗمل قمكم يمثػم ُمـ : وأٟم٤م ذم سمٞمتل، ٟمؽ شمّمكم قمغم اجلٜم٤مزةإ! اهلل رؾمقلقمـ قم٤مئِم٦م أهن٤م ىم٤مًم٧م ي٤م ، قمـ اًم٘م٤مؾمؿ، ؾمٕمد

: ىم٤مل؟  قمغم اجلٜم٤مزةكمِّ َّم ٟمُ ىم٤مًم٧م ومٙمٞمػ : ومٙمؼمي: ُمـ اًمتٙمٌػم ُم٤م ومٝمٛم٧ِم ، هل٤م دَ دَ ٓ قمَ   وم٘م٤مل اًمٜمٌل: اًمتٙمٌػم

 .اعم١مُمٜمقن ؿمٗمٕم٤مء ومٚمٞمجتٝمد اًمِم٤مومع عمـ يِمٗمع ًمف

 .ومٝمق ُمؽموك، إيكم اهلل قمٌد أسمق ؾمٕمد سمـ اهلل قمٌد سمـ احلٙمؿوومٞمف 

((اهلل يمٚمٝم٤م ُمقوققم٦م قمٌد سمـ أطم٤مدي٨م احلٙمؿ)): ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد
(6)

يم٤من اسمـ ، شمريمقه)): وىم٤مل اًمٌخ٤مري، 

((وهنك أمحد قمـ طمديثف، اعم٤ٌمرك يقهٜمف
(7)

((ر احلدي٨مُمٜمٙم)): وىم٤مل ُمًٚمؿ. 
(8)

ُمؽموك )): وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي، 

((احلدي٨م ٓ يٙمت٥م طمديثف يم٤من يٙمذب
(9)

. 

                                 
 . (11ؾمقرة اجلٛمٕم٦م، أي٦م: ) (1)

 (.2/156( ومتح اًم٤ٌمري )2)

 . -159 -اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ: ( 3)

 (.3/424( اعمٖمٜمل )4)

 (.294( ح )265وُمٜمًقظمف )ص:  ( ٟم٤مؾمخ احلدي٨م5)

 (.231( )ت: 1/248( ذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اعمجروطملم ٓسمـ طم٤ٌمن )6)

 ( .2/345( اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم )7)

 (.1/489( اًمٙمٜمك وإؾممء ًمإلُم٤مم ُمًٚمؿ )8)

 (.3/121( اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )9)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                                                                                         565 

(1)(وٓ سملسموها وأكتم سمسعون: ومويمه دم صدر احلديث): ومول اظمصـف]م[ 
. 

(2) وهق ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م أيب هريرة، شم٘مدم ىمٌٚمف سمحدي٨م
. 

(ؽمعى دم صمـازة ؽمعد ضمتى ؽمؼط رداؤه فمن مـؽبقه  أكهوي ور): ومويمه  -162
(3)

. 

أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت
(4)

واًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ إوؾمط 
(5)

أظمؼمٟم٤م : ديملم ىم٤مل سمـ اًمٗمْمؾقمـ  

عَم ٤م أُِصٞم٥َم َأيْمَحُؾ : ىم٤مل ًمٌٞمد سمـ قمـ حمٛمقد، ىمت٤مدة سمـ قمٛمرو سمـ قمـ قم٤مصؿ، ًٞمؾاًمٖم سمـ ؾمٚمٞممن سمـ اًمرمحـ قمٌد

ًُمقُه قمٜمد اُمرأة ي٘م٤مل هل٤م ُروَمٞمَْدُة طمتك يم٤مٟم٧م اًمٚمٞمٚم٦م اًمتل ٟم٘مٚمف ىمقُمف إمم سمٜمل  إؿمٝمؾ  قمٌدؾَمْٕمٍد َيْقَم اخْلَٜمَْدِق وَمَثُ٘مَؾ طَمق 

قُع ٟمَِٕم٤مًمِٜم٤َموَم٠َمْهَ : وظمرضمٜم٤م ُمٕمف، وم٘م٤مًمقا ىمد اٟمٓمٚم٘مقا سمف:  دظمؾ اًمٜمٌل ًُ َوؾَمَ٘مَٓم٧ْم َأْرِدَيتُٜم٤َم : َع اعمٌم طمتك شَمَ٘مٓم َٕم٧ْم ؿُم

ـَ اعمالئٙم٦م يمذا : وم٘م٤مل! ُم٤م محٚمٜم٤م َُمْٞمت٤ًم َأظَمػ  ُمـ ؾمٕمد! اهلل رؾمقلي٤م : ىم٤مًمقا، قمـ أقمٜم٤مىمٜم٤م وُم٤م َيْٛمٜمَُٕمُٙمْؿ وىمد َهٌََط ُِم

ٌة يَمثػَِمٌة مَحَُٚمقه ُمٕمٙمؿ  واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري. ويمذا قِمد 

 .خمتٚمػ ومٞمف إٟمّم٤مري طمٜمٔمٚم٦م سمـ قمٌداهلل سمـ ؾمٚمٞممن سمـ ًمرمحـقمٌدا: وومٞمف 

((ص٤مًمح)) ىم٤مل أمحد
(6)

ووصم٘مف اسمـ ُمٕملم، 
(7)

وأسمق زرقم٦م 
(8)

اًمٜم٤ًمئل 
(9)

واًمدار ىمٓمٜمل 
(10)

. 

((ًمٞمس سم٤مًم٘مقي)) وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل ُمرة أظمرى
(11)

ٕم٘مٞمكموأورده اًم، 
(12)

واسمـ اجلقزي ذم اًمْمٕمٗم٤مء 
(13)

 .

                                 
 (.3/424( اعمٖمٜمل )1)

 .-161 -اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ: ( 2)

 (.3/424( اعمٖمٜمل )3)

 (.3/428( اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى )4)

 (.1/22( اًمت٤مريخ إوؾمط )5)

 (.592( )ت:2/22( ٟم٘مٚمف اسمـ طم٤ٌمن ذم اعمجروطملم )6)

 (.2/349( شم٤مريخ اًمدوري )7)

 (.5/239( اجلرح واًمتٕمديؾ )8)

 (. 17/156( ٟم٘مٚمف اعمزي ذم هتذي٥م اًمٙممل )9)

 (. 5311( ت: )11/491شم٤مريخ سمٖمداد ت )( ذيمره اخلٓمٞم٥م ذم 11)

 (.1111( )ت:4/283( اًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي )11)

 (. 2/334( اًمْمٕمٗم٤مء )12)

 (.2/96( اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويمقن )13)
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واًمذي أُمٞمؾ إًمٞمف ومٞمف شمرك ُم٤م ، وهيؿ يمثػما قمغم صدق ومٞمف، ئيم٤من ممـ خيٓم)): طم٤ٌمن ذم اعمجروطملم اسمـ وىم٤مل

((ظم٤مًمػ اًمث٘م٤مت ُمـ إظم٤ٌمر وآطمتج٤مج سمم واومؼ اًمث٘م٤مت ُمـ أصم٤مر
(1)

. 

((صدوق ومٞمف ًملم)): وىم٤مل اسمـ طمجر 
(2)

. 

واًمراوي ىمد وصم٘مف اسمـ ُمٕملم واًمٜم٤ًمئل ُمع شمٕمٜمتٝمم ذم ضمرح  -ن ؿم٤مء اهللإ–طمًـ اإلؾمٜم٤مد : واخلالص٦م

 واهلل أقمٚمؿ. اًمرضم٤مل.

 ُروَي ذيمك فمن ازمن ،  إلم ايمؼػمالًّ ؽَم  ل  َس شمم يُ ، فمـد رصمل ايمؼػم اظمّقتاظمستحب أن يوضع رأس ): ومويمه

(يزيد إكصاريزمن  اهلل فمبدو، وأكس، فمؿر
(3)

. 

 . فمؿرن ازم أشمر  -163

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ 
(4)

أٟم ف َأْدظمؾ ُمّٞمت٤ًم )) قمٛمرقمـ اسمـ ، قمـ قم٤مُمر، قمـ ضم٤مسمر، ُمـ ـمريؼ إهائٞمؾ 

 .((ُمـ ىِمٌَؾ رضمٚمٞمف

 .اًمِمٕمٌل: قم٤مُمر هق

((وٕمٞمػ راوميض)): وهق، ضم٤مسمر اجلٕمٗملوومٞمف 
(5)

. 

 . أكسأشمر و -164

وم٠مظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ 
(6)

يمٜم٧م ُمع أٟمس ذم : ىم٤مل، قمـ اسمـ ؾمػميـ، قمـ ظم٤مًمد، إقمغم قمٌدقمـ  

 .وم٠مُمر سم٤معمٞم٧م وم٠ُمدظمؾ ُمـ ىمٌؾ رضمٚمٞمف: ضمٜم٤مزة

 .رضم٤مًمف صم٘م٤مت إؽمـاد صحقحوهذا ، ظم٤مًمد هق احلذاء

                                 
 (.592( )ت:2/22( اعمجروطملم )1)

 (.3887( )ت: 581( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 2)

 (.426-3/425( اعمٖمٜمل )3)

 (11799( ح )7/327( )4)

 (.886( رىمؿ )192( )اًمت٘مري٥م 5)

 (11798( ح )7/327( )6)
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(1) إكصاري يزيد زمن اهلل فمبدأشمر و -165
. 

أظمرضمف أسمق داود ذم اًمًٜمـ
(2)

وُمـ ـمري٘مف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى– 
(3)

 :ٕم٤مذ اًمٕمٜمؼميُمسمـ  ُمـ ـمريؼ ُمٕم٤مذ - 

واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ
(4)

 :قمـ أيب داود اًمٓمٞم٤مًمز 

واسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت
(5)

 :ضمريرسمـ  قمـ وه٥م 

 صمؿ، قمٚمٞمف ومّمغم، يزيد سمـ اهلل أوص احل٤مرث أن يّمكم قمٚمٞمف قمٌد: ىم٤مل، قمـ أيب إؾمح٤مقصمالصمتٝمؿ قمـ ؿمٕم٦ٌم 

 .((هذا ُمـ اًمًٜم٦م)): وىم٤مل، اًم٘مؼم رضمكم ىمٌؾ ُمـ اًم٘مؼمَ  أدظمٚمف

اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ قمٌدوأظمرضمف 
(6)

طميت ضمٜم٤مزة احل٤مرث إقمقر اخل٤مرذم : قمـ أيب إؾمح٤مق ىم٤مل، قمـ ُمٕمٛمر 

يزيد إٟمّم٤مري يمِمػ صمقب اًمٜمٕمش قمٜمف طملم أدظمؾ  سمـ اهلل قمٌدومرأي٧م ، واسمـ ُمًٕمقد، ويم٤من ُمـ أصح٤مب قمكم

رِ  أي٧مر: وىم٤مل، إٟمم هق رضمؾ: وىم٤مل، اًم٘مؼم يَرةَ اًمذ 
(7)

 .اًْمَ٘مؼْمِ  ؾِ ضْم َواؾْمتَٚم ُف ُمـ ٟمحق رِ ، قمغم يمَٗمٜمف 

 .يٕمٜمل ُمثؾ اعمرومقع. اىـ((ومّم٤مر يم٤معمًٜمد: هذا إؾمٜم٤مد صحٞمح وىمد ىم٤مل هذا ُمـ اًمًٜم٦م)): وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل

أيْم٤م اسمـ طمزم ذم اعمحغم–وصححف 
(8)

. 

ُمِمٝمقر سم٤مًمتدًمٞمس وصٗمف سمذًمؽ اًمٜم٤ًمئل وذيمره احل٤مومظ اسمـ  اهلل قمٌد سمـ قمٛمرو: وأسمق إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل هق 

طمجر ذم اعمرشم٦ٌم اًمث٤مًمث٦م ُمـ اعمدًمًلم
(9)

ومٌٝمذا زاًم٧م ؿمٌٝم٦م ، اًمرزاق قمٌدف طمي اًم٘مّم٦م يمم ذم رواي٦م وًمٙمٜمف سح سم٠مٟم، 

                                 
، ًمف وٕسمٞمف صح٦ٌم. وؿمٝمد سمٞمٕم٦م اًمروقان، وهق صٖمػم. إٟمّم٤مري اخلَْٓمٛمل طُمَّملم سمـ زيد اسمـ هق يزيد: سمـ اهلل ( قمٌد1)

 (.5148ت ) (227/ 4ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م ) اإلص٤مسم٦ماٟمٔمر:  وُم٤مت ذم زُمـ اسمـ اًمزسمػم.

 ( 3211( ح )3/213( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ذم اعمٞم٧م يدظمؾ ُمـ رضمٚمٞمف )2)

 (.4/54( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل وذم ذيٚمف اجلقهر اًمٜم٘مل )3)

 (.11815( ح )6/328( )4)

 (.6/169( اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى )5)

 (.6465( ح )3/498اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين ) ( ُمّمٜمػ قمٌد6)

٤مِب : اًمذريرة (7) ٜمْد، ُيِمٌف ىَمَّم٥َم اًمٜم ِم   (291/ 14هتذي٥م اًمٚمٖم٦م ). يٜمٔمر: وُمَت٤مٌت ُمـ ىَمَّم٥ِم اًمٓمٞم٥ِم اًم ِذي جُي٤مُء سمِِف ُمـ سماَِلد اهْلِ

 . ر(ذر))ُم٤مدة: 

 (.3/419( اعمحغم سم٤مٔصم٤مر )8)

 (.91ىمؿ )( ر42( شمٕمريػ أهؾ اًمت٘مديس سمٛمراشم٥م اعمقصقوملم سم٤مًمتدًمٞمس )ص: 9)
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 .واحلدي٨م صحٞمح يمم ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل واسمـ طمزم، شمدًمٞمًف

ٕكه يروى فمن : شمم يدطمل ايمؼػم معؼمضا، مما يقم ايمؼبؾة، سموضع اجلـازة فمعم صماكب ايمؼػم): ومويمه -166

)(1)فمقم 
. 

اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ قمٌدأظمرضمف 
(2)

واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ، 
(3)

 سمـ ػمُمٜمّمقر قمـ قمٛميمالمه٤م ُمـ ـمريؼ  

ِػ ـاًم سمـ يزيدقمٚمٞم٤م أظمذ  أن  ))د ٞمؾمٕم  .((ُمـ ىمٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ُٛمَٙمٗمِّ

صم٧ُم قمـ قمٛمػم: وًمٗمظ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  .((أن قمٚمٞم٤م أدظمؾ ُمٞمت٤م ُمـ ىمٌؾ اًم٘مٌٚم٦م)): ؾمٕمٞمد سمـ طُمدِّ

 .ؾمٕمٞمد سمـ وقمٛمػم رواي٦م اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم شمٜمٌئٜم٤م أن هٜم٤مك اٟم٘مٓم٤مع سملم ُمٜمّمقر

شمقذم ؾمٜم٦م مخ٦ًم قمنم وُم٤مئ٦م ((صم٘م٦م))، ُيٞمك أسمق اًمٙمقذم اًمٜمخٕمل: هق ؾمٕمٞمد سمـ وقمٛمػم
(4)

. 

((يم٤من صم٘م٦م ُم٠مُمقٟم٤م يمثػم احلدي٨م شمقذم ذم آظمر ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم وُم٤مئ٦م))، اعمٕمتٛمر: وُمٜمّمقر هق
(5)

. 

وقم٤مؿم٤م ذم قمٍم ، ٕن يمؾ ُمٜمٝمم يمقومٞم٤من، وإُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمٚم٘مٞم٤م ُمقضمقدة، واًمٗمرق سملم ووم٤مشمٞمٝمم مخس قمنمة ؾمٜم٦م

ث قمـ قمٛمػم، واطمد  .مل يًٛمع ُمٜمف يٕمٜمل، وًمٙمٜمف سح سم٠مٟمف طُمدِّ

ـ قمٛمػم، أيب ًمٞمغم اسـمورواه  َ قمغم  قمٚمٞم٤م أنّ ، ؾمٕمٞمد سـم قم  .اًْمِ٘مٌْٚم٦َمِ  ىمٌَِؾِ  ُِمـ َوأَْدظَمَٚمفُ ، أرسمًٕم٤م اعمٙمٗمػ سـم يزيديَمؼم 

ظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػأ
(6)

 .قمـ اسمـ أيب ًمٞمغم سمف، اًمرمحـ قمٌد سمـ قمـ محٞمد 

((صدوق دء احلٗمظ ضمدا)) اًمٙمقذم إٟمّم٤مري ًمٞمغم أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ حمٛمدوومٞمف 
(7)

. 

وصححف اسمـ طمزم ذم اعمحغم، وهبم يٙمقن إصمر طمًٜم٤م
(8)

. 

                                 
 (.3/426اعمٖمٜمل )( 1)

 (. 6472( ح )3/499اًمرزاق ) ( ُمّمٜمػ قمٌد2)

 (.11818( ح )3/328( ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )3)

 ..171/ 6(، اًمٓمٌ٘م٤مت 5182( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ت: 4)

 (6/337اًمٙمؼمى )اًمٓمٌ٘م٤مت ( 5)

 (.11811( ح )3/328( ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )6)

 (.6181( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ت: 7)

 (5/178اعمحغم )( 8)
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(1) إكصاري يزيد زمن اهلل فمبدزمنؽمـاده فمن ، ما روى اإلمام أمحد): ومويمه - [م]
 أنّ 》، 

احلارث
(2)

: وومال، هملدطمؾه من رصمقم ايمؼػم، شمم دطمل ايمؼػم، همصعم فمؾقه، أوىص أن يؾقه فمـد موسمه 

(3)(《ايمسـة هذا
. 

يزيد  سمـ اهلل قمٌدوهق أصمر صحٞمح إمم ، وىمد شم٘مدم إصمر ىمٌٚمف سمحدي٨م، وٓ ذم يمت٥م اعم٤ًمئؾ، مل أضمده ذم اعمًٜمد

 .صححف اًمٌٞمٝم٘مل واسمـ طمزم يمم ؾمٌؼ، إٟمّم٤مري

أؽمه ؽمالمن ومبل ر ؽُملَّ   ايمـبي أنّ   وازمن فمباس فمؿروروى ازمن ) :ومويمه [م]
(4))(5). 

 . فمؿرضمديث ازمن   -167

وىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمتٚمخٞمص، مل أىمػ قمٚمٞمف 
(6)

ف ُمـ ـمٖمٞم٤من وًمٕمٚم، م هق قمـ اسـم قم٤ٌمسإٟمّ ، قمٛمرمل أضمده قمـ اسمـ )): 

ـ صم، اًم٘مٚمؿ ـ شمٞمٛمٞم٦م ((ذح اهلداي٦م))ؿ وضمدت قم ـ )): ٕيب اًمؼميم٤مت اسم ـ طمدي٨م اسم  .اىـ. ((قمٛمرأّن أسم٤م سمٙمر اًمٜمّج٤مد رواه ُم

 . ضمديث ازمن فمباس -168

أظمرضمف اًمِم٤مومٕمل ذم إم
(7)

وذم ُمًٜمده 
(8)

قمـ اسمـ ، قمـ قمٙمرُم٦م، ءقمٓم٤م سمـ قمٛمرأظمؼمٟم٤م اًمث٘م٦م قمـ : ىم٤مل 

 .رأؾمف ىمٌؾ ُمـ  اهلل رؾمقل ؾُمؾ  : قم٤ٌمس ىم٤مل

                                 
، ًمف وٕسمٞمف صح٦ٌم. وؿمٝمد سمٞمٕم٦م اًمروقان، وهق صٖمػم. ووزم إُمرة اخلٓمٛمّل  إٟمّم٤مري زيد سمـ يزيد سمـ اهلل ( قمٌد1)

( 1841( )ت:6/96ٕمٚمٛمٞم٦م )اًمزسمػم يًػما، وُم٤مت ذم زُمـ اسمـ اًمزسمػم. اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ط اًم سمـ اهلل   اًمٙمقوم٦م قمٌد

 (.4/228اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م )

ُمًٕمقد. ويم٤من ًمف ىمقل ؾمقء. وهق  سمـ اهلل ، وىمد روى احل٤مرث قمـ قمكم وقمٌدإقمقر يمٕم٥م سمـ اهلل قمٌد سمـ احل٤مرث (2)

يزيد إٟمّم٤مري  سمـ اهلل اًمزسمػم. ويم٤من قمٌد سمـ اهلل قوم٦م أي٤مم قمٌدوٕمٞمػ ذم روايتف. ويم٤مٟم٧م ووم٤مة احل٤مرث إقمقر سم٤مًمٙم

 (.6/219اًمزسمػم قمغم اًمٙمقوم٦م. اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ) سمـ اهلل اخلٓمٛمل قم٤مُمال يقُمئذ ًمٕمٌد

  .(426/ 3اعمٖمٜمل ) ) (3)

 ، ٓسمـ إصمػمًمِم٤مذم ذم ذح ُمًٜمد اًمِم٤مومٕملا اٟمٔمر:أي ُأظمذ ُمـ ضمٝم٦م رأؾمف وُأدظمؾ ذم اًم٘مؼم.: ؾمؾ ُمـ ىمٌؾ رأؾمف( 4)

(2/417). 

 .(426/ 3اعمٖمٜمل ) )(5)

 .(1226/ 3اًمتٚمخٞمص احلٌػم ) (6)

 (.1/311( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اخلالف ذم إدظم٤مل اعمٞم٧م اًم٘مؼم )7)

 (.611( ح )2/95شمرشمٞم٥م ؾمٜمجر ) -( ُمًٜمد اًمِم٤مومٕمل 8)
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وُمـ ـمريؼ اًمِم٤مومٕمل أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى
(1)

وذم اعمٕمروم٦م 
(2)

واًمٌٖمقي ذم ذح اًمًٜم٦م 
(3)

. 

((وٕمٞمػ))ج٤مزي قمٓم٤مء طم سمـ وقمٛمر، جمٝمقل: وومٞمف ؿمٞمخ اًمِم٤مومٕمل
(4)

. 

واًمٌٞمٝم٘مل سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح إٓ أن ، رواه اًمِم٤مومٕمل ذم إم، طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس )): ىم٤مل اًمٜمقوي ذم اعمجٛمقع

واظمت٤مر  (أظمؼمٟم٤م اًمث٘م٦م)وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚممء ذم آطمتج٤مج سم٘مقل اًمراوي ، أظمؼمٟم٤م اًمث٘م٦م: اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل ىم٤مل ومٞمف

ومٕمغم هذا يّمح ، ئؾ ُمـ يقاوم٘مف ذم اعمذه٥م واجلرح واًمتٕمديؾن يم٤من اًم٘م٤مإسمٕمض أصح٤مسمٜم٤م اعمح٘م٘ملم آطمتج٤مج 

((اطمتج٤مج أصح٤مسمٜم٤م هبذا احلدي٨م
(5)

 .اىـ 

((طمدصمٜمل اًمث٘م٦م أو ٟمحقه مل يٙمتػ سمف قمغم اًمّمحٞمح: وإذا ىم٤مل )): وىم٤مل ذم اًمت٘مري٥م
(6)

. 

أظمؼمين اًمث٘م٦م : وإذا ىم٤مل، طم٤ًمن سمـ ُيٞمكوم٢مٟمف يريد ، إذا ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل أظمؼمين اًمث٘م٦م)): ؾمٚمٞممن سمـ ىم٤مل اًمرسمٞمع

(7)اىـ((. . . قمـ اسمـ أيب ذئ٥م ومٝمق اًمزٟمجل
. 

يمم ىم٤مل ، وراز طمج٤مزي سمـ قمٓم٤مء سمـ قمٛمرومٝمق وٕمٞمػ ًمْمٕمػ ، وإن يم٤من صححف اًمٜمقوي، وهذا احلدي٨م

اسمـ اًمؽميممين
(8)

. 

وًمف ؿم٤مهد ُمٕمْمؾ أظمرضمف اًمِم٤مومٕمل ذم إم
(9)

ـ ـمري٘مف اًمٌٞمٝم٘ملوُم- 
(10)

ظم٤مًمد  سمـ ٤مل أظمؼمٟم٤م ُمًٚمؿىم -

 .ذًمؽ سمٕمد واًمٜم٤مس رأؾمف ىمٌؾ ُمـ ؾمؾ  اهلل أن  رؾمقل: ُمقؾمك سمـ قمـ قمٛمران، قمـ اسمـ ضمري٩م، وهمػمه

((وم٘مٞمف صدوق يمثػم إوه٤مم))، اًمزٟمجل ظم٤مًمد سمـ خ اعمّمٜمػ هٝمٜم٤م: ُمًٚمؿوؿمٞم
(11)

. 

                                 
(1( )4/54.) 

 (7714( ح )5/325( )2)

 (.1514( ح )5/397( )3)

 (.4949( )ت: 725( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 4)

 (5/291( اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب )5)

 ( اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون:صٗم٦م ُمـ شم٘مٌؾ روايتف وُم٤م يتٕمٚمؼ سمف.49( اًمت٘مري٥م واًمتٞمًػم ًمٚمٜمقوي )ص: 6)

 (.13/222( ذيمره اسمـ اعمٚم٘مـ ذم اًمٌدر اعمٜمػم )7)

 (.4/54) ( اجلقهر اًمٜم٘مل اعمٓمٌقع قمغم ه٤مُمش اًمًٜمـ اًمٙمؼمى8)

(9( )1/273.) 

 (. 7713( ح )5/325(، ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ )4/54( )اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )11)

 (.6625( )ت: 938( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 11)
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ـمٌ٘م٦م يم٤ٌمر أشم٤ٌمع  ،((ُم٘مٌقل ُمـ اًم٤ًمسمٕم٦م)) أيقب أظمق سمـ اًمٕم٤مص ؾمٕمٞمد سمـ قمٛمرو اسمـ: هق ُمقؾمك سمـ وقمٛمران

اًمت٤مسمٕملم يممًمؽ
(1)

. 

 .أٟمف ُمٕمْمؾ ُمـ ضمٝم٦م قمٛمران هذا: أطمدمه٤م: ومٞمف أُمران)): ىم٤مل اسمـ اًمؽميممين

وىم٤مل أسمق زرقم٦م واًمٌخ٤مري ، وُمًٚمؿ وٕمٗمف اًمٜم٤ًمئل، أن اًمِم٤مومٕمل رواه قمـ ُمًٚمؿ اًمزٟمجل وهمػمه: اًمث٤مين

 .اىـ ((ل سم٤مًمزٟمجل جمٝمقلواًمٖمػم اًمذي ىمرٟمف اًمِم٤مومٕم، ًمٞمس سمٌمء: وىم٤مل اسمـ اعمديٜمل، ُمٜمٙمر احلدي٨م

ومروى اًمِم٤مومٕمل واًمٌٞمٝم٘مل ُمـ طمدي٨م ، ىمؼمه  اًمرواي٤مت ذم يمٞمٗمٞم٦م إدظم٤مل اًمٜمٌل اظمتٚمٗم٧م)): وىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ

، واسمـ قم٤ٌمس، وروى اًمٌٞمٝم٘مل ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد. أهنؿ ؾمٚمقه ؾمال ُمـ قمٜمد رضمؾ اًم٘مؼماسمـ قم٤ٌمس 

(2)اىـ ((سملم اًمٌٞمٝم٘مل وٕمٗمٝم٤م، ي٤مت وٕمٞمٗم٦موهل روا. أهنؿ أدظمٚمقه )ذم ىمؼمه ُمـ ضمٝم٦م اًم٘مٌٚم٦موسمريدة 
. 

ومم٤م يدل قمغم وٕمػ ىمقل اًم٘م٤مئٚملم سم٠مٟمف أدظمؾ ىمؼمه ُمـ ضمٝم٦م اًم٘مٌٚم٦م ُم٤م رواه اسمـ ؾمٕمد
(3)

 سمـ قمـ هي٩م 

: قمـ أسمٞمف ىم٤مل، اًمرمحـ قمٌد سمـ حمٛمد: ُمـ ىمريش ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م ي٘م٤مل ًمف، أظمؼمين رضمؾ، قمـ هِمٞمؿ، اًمٜمٕممن

ويمٜم٧م ذم ، اًمٕمزيز وهق يقُمئذ قمغم اعمديٜم٦م ذم وٓي٦م اًمقًمٞمد قمٌد سمـ قمٛمرذم زُمـ   اهلل رؾمقلؾم٘مط طم٤مئط ىمؼم 

ومٕمروم٧م أهنؿ مل ، وم٢مذا ًمٞمس سمٞمٜمف وسملم طم٤مئط قم٤مئِم٦م إٓ ٟمحق ُمـ ؿمؼم  اهلل رؾمقلأول ُمـ هنض ومٜمٔمرت إمم ىمؼم 

 .يدظمٚمقه ُمـ ىمٌؾ اًم٘مٌٚم٦م

(رواه أزمو داود، ؼواوأفمؿ، وأوؽمعوا، اضمػروا: ومال  ايمـبي أنّ ): ومويمه -169
(4)

. 

ذم اًمًٜمـ 
(5)

قمـ ، هالل سمـ طمدصمٝمؿ قمـ محٞمد، اعمٖمػمة سمـ أن ؾمٚمٞممن، ُمًٚمٛم٦م اًم٘مٕمٜمٌل سمـ اهلل قمٌدقمـ  

؟ شم٠مُمُرٟم٤مومٙمٞمػ ، أص٤مسمٜم٤م ىَمْرٌح وضَمْٝمدٌ : يقَم ُأطمٍد وم٘م٤مًمقا  اهلل رؾمقل٤مءت إٟمّم٤مر إمم ضم: ىم٤مل، قم٤مُمر سمـ هِم٤مم

صُمَؾكم وايمثالشمَة دم ايمؼػمِ ، اضمِػروا وأْوؽِمُعوا: ىم٤مل ؿ: ىمٞمؾ، واصمعُؾوا ايمرَّ مُ  وم٠مهي   .أىمثُرهم ومرآكاَ : ىم٤مل؟ يَ٘مد 

 .أقمٛم٘مقا: اعمٖمػمة سمـ وًمٞمس ذم رواي٦م ؾمٚمٞممن

                                 
 (.5173( )ت: 752( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 1)

 (.224-13/223( اًمٌدر اعمٜمػم )2)

 (.2/317( اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى )3)

 (.3/427( اعمٖمٜمل )4)

 (.3213( ح )6/127ذم شمٕمٛمٞمؼ اًم٘مؼم، )( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب 5)
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 :قمغم صمالصم٦م أوضمف، واظمتٚمػ اًمرواة قمـ أيقب، هالل سمـ قمـ محٞمد، رواه أيقب اًمًختٞم٤مينواحلدي٨م 

 :واظمتٚمػ قمـ ؾمٚمٞممن سمـ طمرب، قمـ أيقب، زيد سمـ مح٤مد قمـ، ؾمٚمٞممن سمـ طمرب ومرواه *

 .قمـ هِم٤مم، قمـ محٞمد، قمـ أيقب، قمٜمف )ؾمٚمٞممن سمـ طمرب( قمـ مح٤مد، ومرواه أسمق ُمًٚمؿ اًمٙمٌم -

قمٜمف )ؾمٚمٞممن سمـ طمرب( قمـ ، وإؾممقمٞمؾ سمـ إؾمح٤مق، ؾمٗمٞم٤من ويٕم٘مقب سمـ، اسمـ ؿم٦ٌمورواه  -

 .قمـ أسمٞمف، قمـ ؾمٕمد سمـ هِم٤مم، قمـ محٞمد، قمـ أيقب، مح٤مد

قمـ ، قمـ محٞمد، قمـ أيقب، قمٚمٞم٦م سمـ وإؾممقمٞمؾ، اًمقه٤مب قمٌدو، واسمـ قمٞمٞمٜم٦م، وُمٕمٛمر، ورواه اًمثقري *

 .سمف قم٤مُمر سمـ هِم٤مم

 .أسم٤م اًمدمه٤مء سملم محٞمد وهِم٤مم: ومزاد، قمـ هِم٤مم، أيب اًمدمه٤مءقمـ ، قمـ محٞمد، اًمقارث قمـ أيقب قمٌدورواه  *

 .زيد زمن آطمتالف فمعم محاد: أوٓ

 .قمـ هِم٤مم، قمـ محٞمد، قمـ أيقب، قمٜمف )ؾمٚمٞممن سمـ طمرب( قمـ مح٤مد، رواه أسمق ُمًٚمؿ اًمٙمٌم -1

أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم
(1)

: ومل يذيمر . . وأطمًٜمقا، ٕمقاوأوؾم، اطمٗمروا: قمـ أيب ُمًٚمؿ اًمٙمٌم سمف سمٚمٗمظ 

 .وأقمٛم٘مقا

وصم٘مف ، وسم٤مًمٙمٌّم  سم٤مًمٙمّجل اعمٕمروف، اًمٌٍمي ُمًٚمؿ سمـ اهلل قمٌد سمـ إسمراهٞمؿ: وأسمق ُمًٚمؿ اًمٙمٌم هق

ؾمٕمٞمد سمـ اًمٖمٜمل دقمٌو، واًمدارىمٓمٜمل، ه٤مرون سمـ ُمقؾمك
(2)

. 

ٌ ٦م -2 قمـ ، قمـ أيقب، زيد سمـ قمـ مح٤مد، طمرب سمـ قمـ ؾمٚمٞممن، إؾمح٤مق سمـ وإؾممقمٞمؾ،  ورواه اسمـ ؿُم

 .قم٤مُمر سملم محٞمد و هِم٤مم سمـ هِم٤مم سمـ ومزاد ؾمٕمد. قمـ أسمٞمف، قم٤مُمر سمـ هِم٤مم سمـ قمـ ؾمٕمد، هالل سمـ محٞمد

أظمرضمف اسمـ ؿم٦ٌم ذم شم٤مريخ اعمديٜم٦م
(3)

، 

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى
(4)

 سمـ ؾمٚمٞممنيمالمه٤م )اسمـ ؿم٦ٌم وإؾممقمٞمؾ( قمـ ، إؾمح٤مق سمـ ـمريؼ إؾممقمٞمؾُمـ  

: قمـ أسمٞمف ىم٤مل، قم٤مُمر سمـ هِم٤مم سمـ قمـ ؾمٕمد، هالل سمـ قمـ محٞمد، قمـ أيقب، زيد سمـ طمدصمٜم٤م مح٤مد: طمرب ىم٤مل

                                 
 (.445ح ) (172/ 22) ( اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم1)

 (.7/36( شم٤مريخ سمٖمداد )2)

 (.1/131( شم٤مريخ اعمديٜم٦م ٓسمـ ؿم٦ٌم )3)

 .(4/34َ( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )4)
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 .اقمٛم٘مقا: ومل يذيمر اطمٗمروا وأوؾمٕمقا وأطمًٜمقا: ؿمدة اجلراح يقم أطمد وم٘م٤مل  اهلل رؾمقلإمم  كؿمٙم

وصم٘مف اسمـ أيب طم٤مشمؿ. ِدْرَهؿ سمـ زيد سمـ مح٤مد سمـ إؾممقمٞمؾ اسمـ: هق ؾمح٤مقإ سمـ وإؾممقمٞمؾ
(1)

واخلٚمٞمكم، 
(2)

. 

؟ وم٠مي ذًمؽ أصح]أيب طم٤مشمؿ[ ىمٞمؾ ًمف : ىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ، رواي٦م ُمـ روى سم٢مؾم٘م٤مط اًمقاؾمٓم٦م، ورضمح أسمق طم٤مشمؿ 

(3)اىـ زيد قمـ أيقب قمـ محٞمد قمـ هِم٤مم سمـ ىم٤مل ُم٤م رواه مح٤مد
. 

ورواه قمـ هِم٤مم ، سم٤مًمقاؾمٓم٦م، قمـ أسمٞمف هِم٤مم، ومرواه قمـ ؾمٕمد، سم٠من محٞمدا محٚمف قمغم اًمقضمٝملم: ويٛمٙمـ اًم٘مقل

 .ُم٤ٌمذة سمدون اًمقاؾمٓم٦م

 .اًمٙمٌم طم٤مزم ٕيب ُمًٚمؿ سمـ ومم٤م يدل قمغم صح٦م اًمرواي٦م سم٤مًمقاؾمٓم٦م ُمت٤مسمٕم٦م ضمرير

 اعمجتٌكأظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم
(4)

وأمحد ذم اعمًٜمد، 
(5)

واًمٓمؼمي ذم هتذي٥م إصم٤مر 
(6)

 سمـ وه٥مُمـ ـمريؼ  

 :طم٤مزم سمـ ضمرير

وأظمرضمف أسمق داود ذم اًمًٜمـ 
(7)

 :إؾممقمٞمؾ سمـ قمـ ُمقؾمك 

 سمـ قمـ أسمٞمف هِم٤مم، هِم٤مم سمـ ُيدث قمـ ؾمٕمد، هالل سمـ ؾمٛمٕم٧م محٞمد: ىم٤مل، طم٤مزم سمـ يمالمه٤م قمـ ضمرير

:  اهلل رؾمقلوم٘م٤مل ، وأص٤مب اًمٜم٤مس ضمراطم٤مت، ـ أصٞم٥م ُمـ اعمًٚمٛملمعم٤م يم٤من يقم أطمد أصٞم٥م ُم: ىم٤مل، قم٤مُمر

 .وىمدُمقا أيمثرهؿ ىمرآٟم٤م، وادومٜمقا آصمٜملم واًمثالصم٦م ذم اًم٘مؼم، اطمٗمروا وأوؾمٕمقا

 .وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ

 صمؿ ؾمٛمٕمف ُمـ، هِم٤مم سمـ وُمـ ؾَمْٕمد، أيب اًمدمه٤مءواًمٔم٤مهر أن محٞمدًا ؾمٛمٕمف ُمـ )): ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر
((هِم٤مم ٟمٗمًف

(8)
. 

                                 
 (.2/158)( اجلرح واًمتٕمديؾ1)

 (.2/618( اإلرؿم٤مد )2)

 (.171( س )49( اعمراؾمٞمؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )ص: 3)

 (.2111( ح )٤4/81مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م يًتح٥م ُمـ شمقؾمٞمع اًم٘مؼم )( يمت4)

 ( رواه قمـ وه٥م ُم٤ٌمذة.16263( ح )26/193( ُمًٜمد أمحد )5)

 (748( ح )2/524( هتذي٥م أصم٤مر )6)

 (.3217( ح )3/214( ؾمٜمـ أيب داود، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ذم شمٕمٛمٞمؼ اًم٘مؼم )7)

 (.7489( رىمؿ )5/431كم )( إـمراف اعمًٜمد اعمٕمتكم سم٠مـمراف اعمًٜمد احلٜم8ٌ)
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 .فمن أيوب، رواية اجلّمفمة: شماكقا

أظمرضمٝم٤م أسمق داود
(1)

واًمٜم٤ًمئل ذم اعمجتٌك -يمم ؾمٌؼ– 
(2)

واًمٗمًقي ذم اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ 
(3)

واًمٓمؼماين ذم ، 

اًمٙمٌػم
(4)

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى، 
(5)

وذم دٓئؾ اًمٜمٌقة 
(6)

 :ُمـ ـمرق قمـ اًمثقري 

٤مئل ذم اعمجتٌكواًمٜمً
(7)

اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ قمٌدو، 
(8)

وُمـ ـمري٘مف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم -
(9)

أمحد ذم و -

اعمًٜمد
(10)

 :قمـ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م، 

اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ قمٌدو
(11)

أمحد ذم اعمًٜمد فوقمٜم -
(12)

واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم 
(13)

 :قمـ ُمٕمٛمر -

ُمٜمّمقر سمـ وؾمٕمٞمد
(14)

وأمحد ذم اعمًٜمد 
(15)

 :قمـ اسمـ قمٚمٞم٦م 

ذي٥م أصم٤مرواًمٓمؼمي ذم هت
(16)

 :اًمقه٤مب اًمث٘مٗمل قمٌدُمـ ـمريؼ  

 سمـ قمـ هِم٤مم، هالل سمـ قمـ محٞمد، قمـ أيقبقمٌد اًمقه٤مب( ، اسمـ قمٚمٞم٦م، ُمٕمٛمر، اسمـ قمٞمٞمٜم٦م، )اًمثقري مخًتٝمؿ

ٜمُقا:  وم٘م٤مل اًمٜمٌل، ىمتؾ أيب يقم أطمد: قم٤مُمر ىم٤مل ًِ ، ؼْمِ اًْم٘مَ  َواًمث اَلصَم٦َم ذم آصمٜملمَواْدومِٜمُقا ، اطْمِٗمُروا َوَأْوؾِمُٕمقا َوَأطْم

                                 
 (3217( ح )3/214( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ذم شمٕمٛمٞمؼ اًم٘مؼم )1)

 (.2118( ح )4/81( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م يًتح٥م ُمـ شمقؾمٞمع اًم٘مؼم )2)

(3( )3/155.) 

 (.447( ح )22/172( )4)

(5( )4/34) 

(6( )3/296 .) 

 (.2118( ح )4/83( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُمـ ي٘مدم ذم اًم٘مؼم )7)

 (.6511( ح )3/518اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين ) ( ُمّمٜمػ قمٌد8)

 (.444( ح )22/172( اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم )9)

 (.16254( ح )26/186( ُمًٜمد أمحد )11)

 (.6511( ح )3/518اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين ) ( ُمّمٜمػ قمٌد11)

 (.16261( ح )26/192( )12)

 (.444( ح )22/172( اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم )13)

 (.2582( ح )2/265( )14)

 (.16256( ح )26/187( )15)

 (.751( ح )2/525( هتذي٥م أصم٤مر )16)
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ُُمقا َأيْمَثَرُهْؿ ىُمْرآًٟم٤م  .واًمٚمٗمظ ًمٚمٜم٤ًمئل. َوىَمدِّ

 .وأقمٛم٘مقا: زاد ومٞمف)): ىم٤مل أسمق داود ذم رواي٦م اًمثقري

((قم٤مُمر سمـ أظمؼمٟم٤م هِم٤مم: ىم٤مل، هالل سمـ محٞمد)): اًمرزاق وأمحد قمٌدوذم رواي٦م 
(1)

 سمـ ومٞمف إصم٤ٌمت ؾممع مُحَٞمد. 

 . قم٤مُمر سمـ هالل ُمـ هِم٤مم

 .((قم٤مُمر سمـ قمـ هِم٤مم، قمٛمـ ُيدصمف، هالل سمـ محٞمد)): ًمث٘مٗملاًمقه٤مب ا قمٌدوذم رواي٦م 

قم٤مُمر يدظمؾ سمٞمٜمف وسملم هِم٤مم أسمق ىمت٤مدة اًمٕمدوي وي٘مقل  سمـ هالل مل يٚمؼ هِم٤مم سمـ محٞمد)): ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ

((واحلٗم٤مظ ٓ يدظمٚمقن سمٞمٜمٝمؿ أطمدا محٞمد قمـ هِم٤مم أيب اًمدمه٤مءسمٕمْمٝمؿ قمـ 
(2)

. 

 .اًمرزاق قمٌدقم٤مُمر سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمٜمد  سمـ هِم٤مم ، قمـهالل سمـ محٞمدرواي٦م وىمد وىمٕم٧م 

 .ومال يٕمؾ احلدي٨م سم٤مٟٓم٘مٓم٤مع

 ،اظمغغمة زمن فمعم هذا ايموصمه ؽمؾقّمنُ  وسمازمع أيوَب 

أظمرج روايتف اإلُم٤مم أمحد
(3)

واسمـ ؿم٦ٌم 
(4)

،واسمـ أيب قم٤مصؿ 
(5)

واًمٌٞمٝم٘مل، 
(6)

وأسمق ٟمٕمٞمؿ 
(7)

يمٚمٝمؿ ُمـ ُمـ ، 

ظما ىمان يوم أضمد أصاب ايمـاس : ىم٤مل قمـ هِم٤مم سمـ قم٤مُمر، هالل سمـ قمـ محٞمد، ة(اعمٖمػم سمـ ـمريؼ قمٜمف )ؾمٚمٞممن

 واًمثالصم٦م ذم اًم٘مؼم، اطمٗمروا وأوؾمٕمقا وادومٜمقا آصمٜملم )):  اهلل رؾمقلوم٘م٤مل ، ؿمديدوصمفد ، ومرح

صمؿ ىم٤مل ، وأقمٛم٘مقا: وأراه ىم٤مل)): اسمـ اعم٤ٌمرك اهلل قمٌدىم٤مل وقمٜمد اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى ، واًمٚمٗمظ ٕمحد

 .اىـ ((سمؾ هق هٙمذا: اهلل قمٌد
 :فمن أيوب، ايموارث فمبدرواية : شمايمثا

أظمرضمٝم٤م اًمؽمُمذي
(8)

اسمـ ُم٤مضمفو 
(9)

 :ُمروان سمـ قمـ أزهر 

                                 
 (.16261( ح )26/192( ُمًٜمد أمحد )1)

 (.171( رىمؿ )49( اعمراؾمٞمؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )ص: 2)

 (.16259( ح )26/191( ُمًٜمد أمحد )3)

 (.1/131( شم٤مريخ اعمديٜم٦م ٓسمـ ؿم٦ٌم )4)

 (.2144( ح )4/161( أطم٤مد واعمث٤مين )5)

 .(413 /3اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ) (6)

 ( 9/29( طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمٌ٘م٤مت إصٗمٞم٤مء )7)

 (.1713( ح )4/213( أسمقاب اجلٝم٤مد، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم دومـ اًمِمٝمداء )8)

 (.1561( ح )2/515( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم طمٗمر اًم٘مؼم ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف )9)
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وأمحد ذم اعمًٜمد
(1)

وأسمق يٕمغم ذم ُمًٜمد 
(2)

 :اًمّمٛمد قمٌد ُمـ ـمريؼ 

واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم
(3)

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى، 
(4)

 :ُمـ ـمريؼ ُمًدد 

أيب قمـ ، هالل سمـ قمـ محٞمد، ، قمـ أيقب، اًمقارث قمٌدًدد( قمـ وُم، اًمّمٛمد قمٌدو، صمالصمتٝمؿ )أزهر

اًمدمه٤مء
(5)

، وأوؾمٕمقا، اطمٗمروا: وم٘م٤مل، اجلراطم٤مت يقم أطمد  اهلل رؾمقلؿمٙمل إمم : قم٤مُمر ىم٤مل سمـ قمـ هِم٤مم، 

 .وىمدُمقا أيمثرهؿ ىمرآٟم٤م، وادومٜمقا آصمٜملم واًمثالصم٦م ذم ىمؼم واطمد، وأطمًٜمقا

 .((هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح)): وىم٤مل، ٗمظ ًمٚمؽمُمذيواًمٚم

قمـ ، هِم٤مم سمـ ؾمٛمٕمف أوٓ ُمـ ؾمٕمدًمٕمٚمف  ، أن يمٚمت٤م اًمروايتلم قمـ محٞمد حمٗمقفم٦م -واهلل أقمٚمؿ–واًمذي ئمٝمر 

: ىم٤مل اسمـ طمجر. صمؿ ؾمٛمٕمف ُمٜمف ُم٤ٌمذة ومروى احلدي٨م قمغم اًمقضمٝملم، قمـ هِم٤مم، أيب اًمدمه٤مءوقمـ ، هِم٤مم

، وذم ـمريؼ ُمٕمٛمر، صمؿ ؾمٛمٕمف ُمـ هِم٤مم ٟمٗمًف، هِم٤مم سمـ وُمـ ؾمٕمد أيب اًمدمه٤مءواًمٔم٤مهر أن محٞمدا ؾمٛمٕمف ُمـ ))

.((هِم٤مم أظمؼمٟم٤م: قمٜمف، قمـ أيقب
(6)

 

وم٘مد ؾمٛمٕمف ُمـ ، وًمٞم٧ًم ُمْمٓمرسم٦م، وهذه اًمرواي٤مت يمٚمٝم٤م صحٞمحف قمـ محٞمد)): وىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين

صمؿ ؾمٛمٕمف هق ُمـ هِم٤مم سمدون ، قمٜمف -هبٞمس سمـ واؾمٛمف ىمروم٦م-اًمدمه٤مء أيب وؾمٛمٕمف ُمـ ، أسمٞمفهِم٤مم قمـ  سمـ ؾمٕمد

 سمـ أٟمف روى قمـ هِم٤مم ((اًمتٝمذي٥م))١ميده أٟمف ضم٤مء رم شمرمج٦م محٞمد ُمـ وي، واؾمٓم٦م يمم رم رواي٦م ُمٕمٛمر قمـ أيقب

((قم٤مُمر إٟمّم٤مرى واسمٜمف ؾمٕمد
(7)

. 

(ايمتعؿقق[: ]يعـي يمك دم ومػمهأوىص زمذ فمؿرازمن  أنّ ): : ومويمه -171
(8)

. 

 .أٟمف أوص سمف  اخلٓم٤مب سمـ قمٛمروروي قمـ ، مل أضمده قمٛمرأصمر اسمـ 

                                 
 (.16262( ح )26/192( ُمًٜمد أمحد )1)

 (.1558( ح )3/127( )2)

 (.448( ح )22/173( )3)

 .(34/ 4( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )4)

. "سمٍمي صم٘م٦م" اًمٕمدوي -سمٛمقطمدة وُمٝمٛمٚم٦م ُمّمٖمر-اسمـ هُبَٞمْس  -سمٙمن أوًمف وؾمٙمقن اًمراء سمٕمده٤م وم٤مء-اؾمٛمف ىِمْروم٦م  (5)

 (.5536( )811شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 

( 5/431(. إـمراف اعمًٜمد اعمٕمتكم سم٠مـمراف اعمًٜمد احلٜمٌكم )17231( رىمؿ )13/632( إحت٤مف اعمٝمرة ٓسمـ طمجر )6)

 (.7489رىمؿ )

 (3/195إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ ) (7)

 (.3/427( اعمٖمٜمل )8)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ
(1)

وُمـ ـمري٘مف اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط- 
(2)

 سمـ قمـ حمٛمد، أؾم٤مُم٦م أيبقمـ  – 

 .أن جيٕمؾ قمٛمؼ ىمؼمه ىم٤مُم٦م وسمًٓم٦م قمٛمرأوص : ىم٤مل، احلًـقمـ ، ؾمٚمٞمؿ

((صدوق ومٞمف ًملم))، ؾمٚمٞمؿ هق اًمراؾمٌل سمـ حمٛمد
(3)

. 

أطمدا ُمـ  احلًـؾمئؾ أسمق زرقم٦م ًم٘مل )): اخلٓم٤مب سمـ قمٛمريدرك  اًمٌٍمي مل احلًـٕن : وومٞمف اٟم٘مٓم٤مع

 احلًـويم٤من ، ٓ: ىم٤مل؟ ؾمٛمع ُمٜمٝمم طمديث٤م: ىمٚم٧م، ٤مقمٗم٤من وقمٚمٞم   سمـ رأى قمثمنَ : اًمٌدريلم ىم٤مل رآهؿ رؤي٦م

ـُ :  يقم سمقيع ًمٕمكم، اًمٌٍمي ((أرسمع قمنمة ورأى قمٚمٞم٤م سم٤معمديٜم٦م اسم
(4)

 

اهلل مل يٕمده إمم  قمٌدوًمق صح قمٜمد أيب ، ف أوص سمذًمؽ ذم ىمؼمهأٟمّ  قمٛمرومل يّمح قمـ اسمـ )): وىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م

((همػمه
(5)

. 

( أفمؿؼوا  : وومول ايمـبي ): ومول اظمصـف -[  م]
(6)

. 

(7)قريباشم٘مدم وىمد ، طمدي٨م صحٞمح
. 

، اصـعوا ىمذا: همؼال، فمعم ومػم  اهلل رؽمولوومف : ومال، أؽمؾم زمن ومد روى زيدو): ومول -171

ومال  ويمؽن اهلل حيب إذا فمؿل ايمعؿل أن حيؽم، ما ب أن يؽون يغـي فمـه ؾمقئا: شمم ومال، اصـعوا ىمذا

(ايمرزاق دم ىمتاب اجلـائز فمبدرواه  ويمؽـه أؿمقب ٕكػس أهؾه: ـي أكه ومالوزمؾغ: معؿر
(8)

. 

ذم يمت٤مسمف اعمّمٜمػ
(9)

اصٜمٕمقا : قمغم ىمؼم ُيٗمر وم٘م٤مل  اهلل رؾمقلوىمػ : أؾمٚمؿ ىم٤مل سمـ قمـ زيد، قمـ ُمٕمٛمر 

 .ومذيمره. . . صمؿ ىم٤مل يمذًمؽ

                                 
 (11784( ح )3/326( ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )1)

 (.3211( ح )5/454( إوؾمط ذم اًمًٜمـ واإلمج٤مع وآظمتالف )2)

 (.5923( )849ص: ( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )3)

 (.31( اعمراؾمٞمؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )ص: 4)

 (.3/427( اعمٖمٜمل )5)

 (.3/427اعمٖمٜمل ) (6)

 .-169 -: ( اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ7)

 (.3/427( اعمٖمٜمل )8)

 (.6498ح ) (517/ 3) اعمّمٜمػ (9)
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طمجر اًمًٕمدي ذم طمديثف سمـ وأظمرضمف قمكم
(1)

أؾمٚمؿ سمـ يزيدقمـ ، ضمٕمٗمر سمـ إؾممقمٞمؾ قمـ 
(2)

قمـ رضمؾ صم٘م٦م ، 

ذم  . . . ووٕمقا، اعمٙم٤من ذًمؽ ذم اًمثرى وٕمقا: ي٘مقل ومجٕمؾ ىمؼم قمغم  اهلل ضمٚمس رؾمقل: قمٜمده رومٕمف ىم٤مل

وًمٙمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُي٥م إذا قمٛمؾ ، أُم٤م إين أقمٚمؿ أٟمف يّمػم إمم اًمؽماب: طمتك إذا ومرغ ىم٤مل، ذًمؽ اعمٙم٤من

 .قمٌده قمٛمال أن يت٘مٜمف

 سمـ حمٛمدوُم٤مت سم٤معمديٜم٦م ىمٌؾ ظمروج ،  أؾمٚمؿ اعمدين مل يدرك اًمٜمٌل سمـ اًمرزاق ُمرؾمؾ ٕن زيد قمٌدإؾمٜم٤مد 

اهلل ؾمٜم٦م مخس وأرسمٕملم وُم٤مئ٦م قمٌد سمـ وظمرج حمٛمد. ((سمًٜمتلم طمًـ سمـ اهلل قمٌد
(3)

. 

 .اًمرزاق ُمـ مل يًؿ قمٌدوذم إؾمٜم٤مد 

 .ؿمقاهد يمؽن اهلل حيب إذا فمؿل ايمعؿل أن حيؽم: يمؼويمهو

 إن اهلل ُي٥م إذا قمٛمؾ أطمديمؿ قمٛمال أن يت٘مٜمف: ىم٤مل  أن اًمٜمٌل: ضمديث فمائشة : مـفا* 

أظمرضمف أسمق يٕمغم ذم ُمًٜمده
(4)

واًمٓمؼماين ذم إوؾمط 
(5)

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م 
(6)

 ، اًمني سمـ سمنم ُمـ ـمريؼ 

 .ومذيمره . . :.ىم٤مل  اًمٜمٌل ن، قمـ قم٤مئِم٦م، قمـ أسمٞمف، قمروة سمـ قمـ هِم٤مم، صم٤مسم٧م سمـ ُمّمٕم٥م قمـ

 .((سمنم: شمٗمرد سمف، مل يرو هذا احلدي٨م قمـ هِم٤مم إٓ ُمّمٕم٥م)): وىم٤مل اًمٓمؼماين

((ًملم احلدي٨م)) إؾمدي اًمٕمقام سمـ اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد سمـ صم٤مسم٧م سمـ ُمّمٕم٥م: وومٞمف
(7)

. 

،  ٟمف ظمرج ُمع أسمٞمف إمم ضمٜم٤مزة ؿمٝمده٤م اًمٜمٌلأ: قمـ أسمٞمف، رمياجل ؾمفاب زمن ىمؾقب زمن مـفا ضمديث فماصم *

 .ُي٥م اهلل ًمٚمٕم٤مُمؾ إذا قمٛمؾ أن ُيًـ:  وم٘م٤مل اًمٜمٌل، وأٟم٤م همالم أقم٘مؾ

                                 
 (.448( رىمؿ )518( )صـ1)

ــ٤مل اسمـــ قمًــ٤ميمر ذم شمــ٤مريخ دُمِمــؼ )2) ـــ (: زيــد2331( )ت:19/295( ىم ـــ أؾمــٚمؿ سم اهلل، وي٘مــ٤مل  قمٌــد سم

 اًم٘مرر. أؾمٚمؿ سمـ يزيد

 (316( اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى )ص: 3)

 ( 4386( ح )7/349( )4)

 ( 897( ح )1/275( اعمٕمجؿ إوؾمط )5)

 (.4929( ح )7/232( ؿمٕم٥م اإليمن )6)

 (6686( )ت:945( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم
(1)

ٕم٥مواًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمِم 
(2)

 سمـ أيب اًمٕمالءُ صمٜم٤م ، اًمٕمالء اًمٖمٜمقي سمـ ىمٓم٦ٌمُمـ ـمريؼ  

اعمٜمٝم٤مل
(3)

اجلرُمل يمٚمٞم٥م سمـ قم٤مصؿقمـ ، 
(4)

 .سمف، قمـ أسمٞمف، 

ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع
(5)

ومج٤مقم٦م مل ، أرضمق أٟمف ٓ سم٠مس سمف: اسمـ قمديوىم٤مل ، وهق وٕمٞمػ، اًمٕمالء سمـ ومٞمف ىمٓم٦ٌم)): 

 .اىـ ((أقمرومٝمؿ

 :وهذا احلدي٨م ومٞمف قمٚمت٤من

((ًمٞمس سم٤مًم٘مقي)): ىم٤مل اًمٌخ٤مري، اًمٖمٜمقي اعمٜمٝم٤مل سمـ اًمٕمالء سمـ ىمٓم٦ٌم: إومم
(6)

. 

اًمتل ٓشمِمٌف طمدي٨م اًمث٘م٤مت قمـ إصم٤ٌمت ومٕمدل سمف قمـ يم٤من ممـ خيٓمكء يمثػما وي٠ميت سم٤مٕؿمٞم٤مء )): وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن

((ُمًٚمؽ اًمٕمدول قمٜمد آطمتج٤مج
(7)

((ًملم)): لوىم٤مل اًمذهٌ 
(8)

. 

ووهؿ ُمـ ذيمره ذم : وىم٤مل، ورضمح اسمـ طمجر أٟمف شم٤مسمٕمل، خمتٚمػ ذم صحٌتف اجلرُمل ؿمٝم٤مب سمـ يمٚمٞم٥مأن : اًمث٤مٟمٞم٦م

((اًمّمح٤مسم٦م
(9)

. 

((وقمٚمٞمف وم٤محلدي٨م ُمرؾمؾ )): ًم٤ٌمينىم٤مل إ
(10)

. 

  اهلل رؾمقلورأى : وومٞمف  اًمٜمٌلسمـ ا ذم ىمّم٦م ُمقت إسمراهٞمؿ ضمديث ؽمغمين أطمت مارية ايمؼبطقةمـفا  *

 .يت٘مٜمف أن اهلل أطم٥م قمٛمال قمٛمؾ إذا إن اًمٕمٌد: وم٠مُمر أن شمًد وم٘م٤مل، ومرضم٦م ذم اًمٚمٌـ

                                 
 (.448( رىمؿ )19/199-211( )1)

 (.4932( ح )7/234ؿمٕم٥م اإليمن ) (2)

ٌ ٤من ذم ((ٓ ُيت٤مسمع قمٚمٞمف)). وىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم: ((صم٘م٦م))، وىم٤مل اًمٕمجكم: ((صم٘م٦م))ىم٤مل أسمق زرقم٦م اًمرازي: ( 3) ـ طِم  .((اًمث٘م٤مت))، وذيمره اسم

ـ قمدي )8/512(، اًمث٘م٤مت )1174(، صم٘م٤مت اًمٕمجكم )رىمؿ 6/361اجلرح واًمتٕمديؾ )يٜمٔمر:  سم  (. 7/181(، اًمٙم٤مُمؾ 

 (.3175( )ت: 286)اًمت٘مري٥م )ص:  ((صدوق)) صؿ اسمـ يمٚمٞم٥م اسمـ ؿمٝم٤مب اسمـ اعمجٜمقن اجلرُمل اًمٙمقذم( قم٤م4)

(5( )4/98.) 

 (851( ت )7/191( اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم )6)

 (.889( ت )2/221( اعمجروطملم ٓسمـ طم٤ٌمن )7)

 (.2718( ت )1/279 هد اًمٙمٜمك )( اعم٘متٜمك ذم8)

 (5661( ) ت:462( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 9)

 (.1113( ح)3/117( اًمّمحٞمح٦م )11)
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أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم
(1)

قمـ ، ـمٚمح٦م اًمتٞمٛمل سمـ قمـ حمٛمد، خزوُملاعم زسم٤مًم٦م سمـ احلًـ سمـ حمٛمدُمـ ـمريؼ  

، قمـ أُمف ؾمػميـ، صم٤مسم٧م سمـ طم٤ًمن سمـ اًمرمحـ قمٌدقمـ ، اًمٜمٕممن سمـ طم٤مرصم٦م سمـ اهلل قمٌد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ إؾمح٤مق

  اهلل رؾمقلطمي اسمـ : ىم٤مًم٧م

((يمذسمقه)): ىم٤مل اسمـ طمجر، اعمخزوُمل زسم٤مًم٦م سمـ احلًـ سمـ حمٛمدوومٞمف 
(2)

. 

وًمف ـمريؼ آظمر قمٜمد اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت
(3)

زيد  سمـ طمدصمٜمل أؾم٤مُم٦م: ىم٤مل، اًمقاىمدي قمٛمر سمـ حمٛمدقمـ  

 .سمف ٟمحقه قمـ أُمف ؾمػميـ، صم٤مسم٧م سمـ طم٤ًمن سمـ اًمرمحـ ٌدقمقمـ ، قمٌٞمد سمـ قمـ اعمٜمذر، اًمٚمٞمثل

ويمالمه٤م ، زسم٤مًم٦م سمـ احلًـ سمـ وذم أظمر حمٛمد، رواه اًمٓمؼماين سم٢مؾمٜم٤مديـ ذم أطمدمه٤م اًمقاىمدي)): ىم٤مل اهلٞمثٛمل

((ُمؽموك
(4)

 هــ. أ 

((ُمؽموك ُمع ؾمٕم٦م قمٚمٛمف)) اًمقاىمدي قمٛمر سمـ وحمٛمد
(5)

. 

إًم٤ٌمين هذا احلدي٨م ذم اًمّمحٞمح٦م يمروذ
(6)

هذه اًمٓمرق وأورد، 
(7)

. 

(  ىمّم صـع زمؼػم ايمـبي، اظمّقتوايمسـة أن يؾحد ومػم ): ومويمه -172
(8)

. 

 :ذم هذا اعمٕمٜمك قمدة أطم٤مدي٨مورد 

                                 
 (.776( ح )24/316( اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين )1)

 (.5815( )ت: 474( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 2)

 (.1/114( اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى )3)

 (. 162/ 9( جمٛمع اًمزوائد ) 4)

 .(6175( )ت:498: ( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص5)

 (.1113( )ح: 3/116( ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م )6)

( ذم شمرمج٦م:  288/ 6( وًمف ـمري٘م٤من آظمران، أطمدمه٤م: قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أظمرضمف اسمـ قمدي اًمٙم٤مُمؾ ) 7)

( وإؾمٜم٤مدمه٤م 1/113جمؼم. واًمث٤مين: قمـ قمٓم٤مء ُمرؾمال أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت ) سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ حمٛمد

 ديدا اًمْمٕمػ، وًمذًمؽ اؾمتٖمٜمٞم٧م قمٜمٝمم.ؿم

 (.3/427( اعمٖمٜمل )8)

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                                                                                         563 

، ييح وآظمر يٚمحد رضمؾ سم٤معمديٜم٦م يم٤من  اهلل عم٤م شمقذم رؾمقل: ىم٤مل  ُم٤مًمؽ سمـ طمدي٨م أٟمس: إول

 .  ومٚمحدوا ًمٚمٜمٌل، ومًٌؼ ص٤مطم٥م اًمٚمحد، وم٠مرؾمؾ إًمٞمٝمم، وم٠مهيم ؾمٌؼ شمريمٜم٤مه، ٟمًتخػم رسمٜم٤م وٟمٌٕم٨م إًمٞمٝمم: وم٘م٤مًمقا

أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ذم اًمًٜمـ
(1)

وأمحد ذم اعمًٜمد 
(2)

ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مرواًمٓمح٤موي ذم  
(3)

ـم٤مهر اعمخٚمص ذم وأسمق  

اعمخٚمّمٞم٤مت
(4)

عم٤م شمقذم : ىم٤مل، ُم٤مًمؽ سمـ قمـ أٟمس طمدصمٜمل محٞمد اًمٓمقيؾ، ومْم٤مًم٦م ُم٤ٌمرك اسمـُمـ ـمرق قمـ  

 .ومذيمره. . .  اهلل رؾمقل

((هذا إؾمٜم٤مد صحٞمح رضم٤مًمف صم٘م٤مت)): ىم٤مل اًمٌقصػمي
(5)

. 

وىم٤مل اًمٜمقوي ذم اخلالص٦م
(6)

 .((ضمٞمدإؾمٜم٤مده )): 

وىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمتٚمخٞمص
(7)

 .((ًـإؾمٜم٤مده طم)): 

، ومْم٤مًم٦م اًمٌٍمي اسمـ: وهق، ومْم٤مًم٦م سمـ ُم٤ٌمركو، رضم٤مل إؾمٜم٤مد اسمـ ُم٤مضمف وأمحد صم٘م٤مت ُمٕمروومقن، وهق يمذًمؽ

((صدوق يدًمس ويًقي))
(8)

ح ذم هذا اإلؾمٜم٤مد وىمد ّس  قمده احل٤مومظ ذم اًمث٤مًمث٦م ُمـ ـمٌ٘م٤مت اعمدًمًلمو، 

سم٤مًمتحدي٨م
(9)

. 

، وؾمقى حلده رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر، ًمٗمْمؾوقمكم وا، اًمٕم٤ٌمس  دظمؾ ىمؼم اًمٜمٌل: ىم٤مل، قمـ اسمـ قم٤ٌمس: ايمثاين

 .ى حلقد اًمِمٝمداء يقم سمدروهق اًمذي ؾمقّ 

                                 
 (.1557( ح )1/496( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمِمؼ، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف )1)

 (.12415( ح )19/418( )2)

 (2832( ح )7/261( )3)

 (.39( ح )1/124( اعمخٚمّمٞم٤مت )4)

 (.561( ح )2/39( ُمّم٤ٌمح اًمزضم٤مضم٦م ذم زوائد اسمـ ُم٤مضمف )5)

 (2/1112ص٦م إطمٙم٤مم )( ظمال6)

 (.2552( ح )3/1225( )7)

 (.6516( )ت/918( اًمت٘مري٥م )ص8)

 (.93( )ت:43( شمٕمريػ أهؾ اًمت٘مديس )ص: 9)
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أظمرضمف اًمٌزار
(1)

٘مكواسمـ اجل٤مرود ذم اعمٜمتّ  ،
(2)

ح٤موي ذم ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مرواًمٓمّ  ،
(3)

واسمـ طم٤ٌمن ذم  ،

صحٞمحف
(4)

واًمْمٞم٤مء ذم اعمخت٤مرة 
(5)

طمدصمٜمل : ظمٞمثٛم٦م ىم٤مل سمـ طمدصمٜم٤م زي٤مد: اًمقًمٞمد ىم٤مل سمـ ؿمج٤معُمـ ـمرق قمـ  

 .ومذيمره. . .  دظمؾ ىمؼم )): قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل، قمـ قمٙمرُم٦م، مقمٞمؾ اًمًديإؾم

وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف ، وىمد وهؿ ذم طمدي٨م رواه ًمف أسمق داود، ُمٜمّمقر سمـ رواه اًمٌزار قمـ ؿمٞمخف أيقب)): ىم٤مل اهلٞمثٛمل

((رضم٤مل اًمّمحٞمح
(6)

. 

((صدوق ورع ًمف أوه٤مم)) اًمٙمقذم سمدر أسمق اًمًٙمقين ىمٞمس سمـ اًمقًمٞمد سمـ ؿمج٤مع
(7)

. 

((سم٤مًمتِمٞمع صدوق هيؿ ورُمل)) يمريٛم٦م أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ إؾممقمٞمؾ: هق: وإؾممقمٞمؾ اًمًدي
(8)

. 

وصحح إؾمٜم٤مده إًم٤ٌمين
(9)

ًمف )): ٤مل اًمْمٞم٤مء سمٕمد أن ذيمر احلدي٨موًمف ؿم٤مهد قمٜمد ُمًٚمؿ، ىم، احلدي٨م طمًـ، 

واٟمّمٌقا قمكم اًمٚمٌـ ٟمّم٤ٌم يمم ، أحلدوا زم حلدا: ىم٤مل ؾمٕمد، أيب وىم٤مص سمـ ؿم٤مهد ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م ؾمٕمد

((  اهلل ومٕمؾ سمرؾمقل
 اىـ(10)
 :وهق احلدي٨م أيت

ىمّم صـع ، كصبا واكصبوا فمقم ايمؾبن، احلدوا رم حلدا)): أب ووماص زمن ومال ؽمعد): ومويمه -173

(رواه مسؾم، ((  اهلل زمرؽمول
(11)

. 

ومذيمره:. . . ذم ُمروف اًمذي هٚمؽ ومٞمف: ىم٤مل، أيب وىم٤مص سمـ أن ؾمٕمد، أيب وىم٤مص سمـ ؾمٕمد سمـ قمـ قم٤مُمر
(12)

. 

                                 
 (.855( ح )1/413( يمم ذم يمِمػ إؾمت٤مر قمـ زوائد اًمٌزار )1)

 (.547( ح )142( اعمٜمت٘مك ٓسمـ اجل٤مرود )ص: 2)

 (.2843( ح )7/266( ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر )3)

 (6633( ح )14/611اسمـ طم٤ٌمن ) ( صحٞمح4)

 (.271( ح )11/273( )5)

 (.9/37( جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )6)

 (.2751( ت )432( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 7)

 (.463( ح )141( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 8)

 (.183( أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز )صـ9)

 (.11/274ٕطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة )ا( 11)

 (.3/427( اعمٖمٜمل )11)

 (.966( ح )2/665ز، سم٤مب ذم اًمٚمحد وٟمّم٥م اًمٚمٌـ قمغم اعمٞم٧م )( يمت٤مب اجلٜم٤مئ12)
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رواه أزمو داود ، وايمشق يمغغمكا، ايمؾحد يمـا: ومال  فمباس أن ايمـبي ظما روى ازمن ): ومويمه -174

(((هذا ضمديث نمريب)): وايمؼممذي وومال، وايمـسائي
(1)

. 

أظمرضمف أصح٤مب اًمًٜمـ
(2)

واسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط، 
(3)

واًمٓمح٤موي ذم ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر، 
(4)

واًمٓمؼماين ، 

ذم اًمٙمٌػم
(5)

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى، 
(6)

واًمٌٖمقي ذم ذح اًمًٜم٦م، 
(7)

قمـ ، قم٤مُمر سمـ إقمغم قمٌديمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ  

 .ومذيمره. . .  اهلل رؾمقلىم٤مل : قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل، ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد

 .((طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس طمدي٨م طمًـ همري٥م ُمـ هذا اًمقضمف)): ىم٤مل اًمؽمُمذي

إقمغم[ قمٌد] ضمٚمفأرى هذا احلدي٨م ٓ يّمح ُمـ أ)): وىم٤مل اسمـ اًم٘مٓم٤من اًمٗم٤مد
(8)

. 

وهق همػم ، وُمدار احلدي٨م قمٚمٞمف، قم٤مُمر سمـ إقمغم قمٌدوم٢من ذم إؾمٜم٤مده ، وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ)): وىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ

((((ؾمٜمٜمف اًمّمح٤مح)) وأهمرب اسمـ اًمًٙمـ ومذيمره ذم،. . . حمت٩م سمحديثف
 .اىـ(9)

ووٕمٗمف أيْم٤م اًمٜمقوي
(10)

واسمـ طمجر، 
(11)

. 

 .اًمٙمقذم اًمثٕمٚمٌل قم٤مُمر سمـ إقمغم قمٌد

((وٕمٞمػ احلدي٨م)): ىم٤مل أمحد
(12)

((يًمٞمس سمذاك اًم٘مـق)): اسمـ ُمٕملموىم٤مل ، 
(13)

وـٕمٞمػ : وىمـ٤مل أسمـق زرقمـ٦م, 

                                 
 (.3/428( اعمٖمٜمل )1)

(، واًمٜم٤ًمئل، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمٚمحد واًمِمؼ 3218( ح )3/213( أسمق داود، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ذم اًمٚمحد )2)

 ًمٖمػمٟم٤م اًمٚمحد ًمٜم٤م، واًمِمؼ  (. واًمؽمُمذي، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ىمقل اًمٜمٌل2119( ح )4/81)

 (.1554( ح )2/511(، واسمـ ُم٤مضمف أسمقاب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اؾمتح٤ٌمب اًمٚمحد، )1145( ح )3/354)

 (.3192( ح )5/451( إوؾمط ذم اًمًٜمـ واإلمج٤مع وآظمتالف )3)

 (.2844( ح )7/266( ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر )4)

 (.12396( ح )12/36( اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم )5)

 (.3/572( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )6)

 (.1511( ح )5/389( ذح اًمًٜم٦م )7)

 (4/211( سمٞم٤من اًمقهؿ واإلهي٤مم ذم يمت٤مب إطمٙم٤مم )8)

 (.215-13/214( اًمٌدر اعمٜمػم )9)

 (، 2/1113(، واخلالص٦م )5/248( اعمجٛمقع )11)

 (.2546( ح )3/1223( شمٚمخٞمص احلٌػم )11)

 (.787( اًمٕمٚمؾ رىمؿ: )12)

 (.6/26( ذيمره اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اجلرح واًمتٕمديؾ )13)
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((رسمم رومع احلدي٨م و رسمم وىمٗمف، احلدي٨م
(1)

((ًمٞمس سم٘مقي)): وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ، 
(2)

و ، ًمٞمس سم٤مًم٘مقى)): اًمٜم٤ًمئلوىم٤مل ، 

((يٙمت٥م طمديثف
(3)

((صـدوق هيـؿ)): وىمـ٤مل اًمًـ٤مضمك، 
(4)

((ظمٚمٗمـقن ذم يمتـ٤مب اًمث٘مـ٤مت سمــا وذيمـره، 
(5)

ىمـ٤مل و ،

((يٕمتؼم سمف)): اًمدارىمٓمٜمل
(6)

وىم٤مل رم اًمٕمٚمؾ. 
(7)

 .((ًمٞمس سم٤مًم٘مقى قمٜمدهؿ)): 

وهق ُمـ ، وصحح ًمف احل٤ميمؿ. اًمؽمُمذيوطمًـ ًمف . طمديثف رم اًمٙمًقف اًمٓمؼميوصحح )): وىم٤مل اسمـ طمجر

((شم٤ًمهٚمف
 (8)

((صدوق هيؿ)): اًمت٘مري٥م وىم٤مل ذم. اىـ. 
(9)

. 

 . اهلل اًمٌجكم قمٌد سمـ وًمف ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م ضمرير، واحلدي٨م هبذا اإلؾمٜم٤مد ومٞمف وٕمػ

أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف
(10)

واًمٓمٞم٤مًمز، 
(11)

اًمرزاق قمٌدو، 
(12)

واسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت، 
(13)

ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ، 
(14)

، 

وأمحد
(15)

واسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م ذم شم٤مرخيف، 
(16)

واًمٜم٤ًمئل ذم اإلهمراب 
(17)

ًمٓمح٤موي ذم ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مروا ،
(18)

 ،

                                 
 (.6/26( اجلرح واًمتٕمديؾ )1)

 (.6/26( اجلرح واًمتٕمديؾ )2)

 (.16/355(، هتذي٥م اًمٙممل ذم أؾممء اًمرضم٤مل )381( اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم: )ت: 3)

 (.6/95( ذيمره اسمـ طمجر ذم اًمتٝمذي٥م )4)

 (.9/358( إيممل هتذي٥م اًمٙممل )5)

 (.321ىم٤مين: )( ؾم١مآت اًمؼم6)

 (.116 2( اًمٕمٚمؾ: ) 7)

 .(95/ 6هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ) ( 8)

 (.3731( ح )561( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 9)

 (.1555( ح )2/511( ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اؾمتح٤ٌمب اًمٚمحد )11)

 (.714( ح )2/54( ُمًٜمد أيب داود )11)

 (6385( ح )3/477( اعمّمٜمػ )12)

 (.2/225) ( اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى13)

 (.11748( ح )3/322( ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )14)

 (.19213( ح )31/545( ُمًٜمد أمحد )15)

 (.3668( ح )3/19شم٤مريخ اسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م )( 16)

 (.186( ح )257( اإلهمراب )ص: 17)

 (.2828( ح )7/258( ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر )18)
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واًمٓمؼماين
(1)

((اًمٙم٤مُمؾ)) واسمـ قمدي ذم، 
(2)

واًمٌٞمٝم٘مّل ، 
(3)

ذم ذح اًمًٜم٦م واًمٌٖمقّي ، 
(4)

 سمـ قمثمن ُمـ ـمرق قمـ 

واًمِمؼ ، اًمٚمحد ًمٜم٤م:  اهلل رؾمقلىم٤مل : ىم٤مل، اهلل اًمٌجكم قمٌد سمـ قمـ ضمرير، قمـ زاذان، أيب اًمٞم٘مٔم٤من قمٛمػم

 .ًمٖمػمٟم٤م

ِّل : ىم٤مل اًمٌخ٤مري (5)اىـ((قمٚمٞمفوٓ ُيَت٤مسمع  ًمٚمحد ًمٜم٤م واًمِمؼ ًمٖمػمٟم٤ما : روى قَمـ زاَذان قمـ ضمرير قمـ اًمٜمٌ 
 .

 .وٟمحقه ىم٤مل اسمـ قمدي

(6)اىـ ((وهق ُمتٗمؼ قمغم وٕمٗمف، قمٛمػم سـم قمثمن: هذا اؾمٛمف، هذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ أسمق اًمٞم٘مٔم٤من)): وىم٤مل اًمٌقصػمي
. 

أٟمف ٓ يت٤مسمٕمف قمٚمٞمف ، وذيمر اسمـ قمدي، ((ؾمٜمٜمف اًمّمح٤مح))وأهمرب اسمـ اًمًٙمـ ومذيمره ذم )): ـوىم٤مل اسمـ اعمٚم٘م

وأسمق . . . . ، وصم٤مسم٧م. . . . ، اًمرمحـ قمٌد سمـ وؾمٚمٛم٦م. . . ، ُمرة سمـ وًمٞمس يمم ذيمر وم٘مد شم٤مسمٕمف قمٚمٞمف قمٛمرو، أطمد

(7)اىـ ((. . . ضمٜم٤مب
. 

٠مظمرضمٝم٤م اإلُم٤مم أمحد ذم اعمًٜمدوم مرة نزم متازمعة فمؿروأّما 
(8)

واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم 
(9)

يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ  

، ومدظمؾ ذم اإلؾمالم، أن رضمال ضم٤مء، اهلل اًمٌجكم قمٌد سمـ قمـ ضمرير، قمـ زاذان، ُمرة سمـ قمـ قمٛمرو، احلج٤مج

وم٠مشمك ، وممت، ومقىمّمف سمٕمػمه، يرسمقع ومدظمؾ ظمػ سمٕمػمه ذم ضمحر، يٕمٚمٛمف اإلؾمالم وهق ذم ُمًػمه اهلل رؾمقلومٙم٤من 

 .واًمِمؼ ًمٖمػمٟم٤م، اًمٚمحد ًمٜم٤م، قمٛمؾ ىمٚمٞمال وأضمر يمثػما: وم٘م٤مل،  اهلل رؾمقلقمٚمٞمف 

صدوق يمثػم اخلٓم٠م )). اًم٘م٤ميض اًمٙمقذم أرـم٤مة أسمق اًمٜمخٕمل هٌػمة سمـ صمقر سمـ أرـم٤مة سمـ طمج٤مج: ومٞمف

ذم اعمرشم٦ٌم اًمراسمٕم٦م ُمـ اعمدًمًلم، وىمد ذيمره احل٤مومظ ذم ((واًمتدًمٞمس
(10)

 .وىمد قمٜمٕمـ ذم اإلؾمٜم٤مد. 

                                 
 (.2321( ح )2/317( اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين )1)

 (.1325( )ت:٤6/282مء اًمرضم٤مل )( اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم2)

(3 )(3/418.) 

 (.1512ح ) (391/ 5ذح اًمًٜم٦م ًمٚمٌٖمقي ) (4)

 (.2/13اًمت٤مريخ إوؾمط )( 5)

 (.1/516( ُمّم٤ٌمح اًمزضم٤مضم٦م )6)

 (.219-13/217( اًمٌدر اعمٜمػم )7)

 (.19158( ح )31/496( ُمًٜمد أمحد )8)

 (. 2331( ح )2/321( )9)

 (118ؿ )( رىم164( شمٕمريػ أهؾ اًمت٘مديس )صـ 11)



                                                                                         556 

اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم ٤موم٠مظمرضمٝم ايمرمحن فمبد زمن متازمعة ؽمؾؿةوأُم٤م 
(1)

قمـ ، إسمراهٞمؿ اًمدسمري سمـ إؾمح٤مق قمـ 

 .سمف قمـ ضمرير، قمـ زاذان، ـاًمرمح قمٌد سمـ قمـ ؾمٚمٛم٦م، قمـ اًمثقري، اًمرزاق قمٌد

 .مل يتٌلم زم ُمـ هق اًمرمحـ قمٌد سمـ وؾمٚمٛم٦م

اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ قمٌدوهق قمٜمد 
(2)

، قمـ قمثمن أيب اًمٞم٘مٔم٤من، اًمرمحـ قمٌدقمـ ، قمـ ؾم٤ممل، قمـ اًمثقري 

 .سمف اهلل قمٌد سمـ قمـ ضمرير، انذزا قمـ

 . ّمحػ ؾمٚمؿ إمم ؾم٤ممل و)سمـ( إمم )قمـ(ومت، اًمرمحـ قمٌد سمـ ؾمٚمؿ: وًمٕمٚمف

سمدًمٞمؾ أن اًمدراىمٓمٜمل
(3)

 أورده ُمـ ـمريؼ قمٌد اًمرزاق، قمـ اًمثقري، قمـ ؾمٚمؿ سمـ قمٌد اًمرمحـ، قمـ قمثمن سمف. 

((صدوق))اًمرمحـ اًمٜمخٕمل اًمٙمقذم  قمٌد سمـا ، هق:وؾمٚمؿ 
(4)

 .واهلل أقمٚمؿ 

. أسم٤م اًمٞم٘مٔم٤من: وسملم زاذان، اًمرمحـ قمٌد سمـ ف أدظمؾ سملم ؾمٚمؿٕٟمّ ، قمغم رواي٦م قمٌداًمرزاق ٓ شمٙمقن ُمت٤مسمٕم٦م سمٜم٤مءً و

 .واهلل أقمٚمؿ

وم٠مظمرضمٝم٤م احلٛمٞمدي ذم ُمًٜمده: متازمعة شمازمتأُم٤م و
(5)

 :ؾمٗمٞم٤منقمـ  

وأظمرضمف اإلُم٤مم أمحد
(6)

 .أيب ضمٕمٗمر اًمٗمراء سمـ احلٛمٞمد قمٌدطمدصمٜم٤م ، قم٤مُمر سمـ أؾمقدقمـ  

 .سمٜمحقه قمـ ضمرير، قمـ زاذان، أيب صٗمٞم٦م أيب محزة سمـ قمـ صم٤مسم٧ميمالمه٤م 

((وٕمٞمػ راوميض)): محزة أسمق اًمث مزم صٗمٞم٦م أيب سمـ صم٤مسم٧موومٞمف 
(7)

. 

أظمرضمٝم٤م اإلُم٤مم أمحد: متازمعة أب صمـابوأُم٤م 
(8)

قمـ ، قمـ زاذان، طمدصمٜم٤م أسمق ضمٜم٤مب، يقؾمػ سمـ إؾمح٤مققمـ  

 .ًمٖمػمٟم٤م واًمِمّؼ ، اًمٚمحد ًمٜم٤م وم٢من  ، قاأحلدوا وٓ شمِم٘م: وومٞمف -ذم طمدي٨م ـمقيؾ–ُمرومققم٤م  اهلل قمٌد سمـ ضمرير

                                 
 (.2319( رىمؿ )2/317( )1)

 (.6385( ح )3/477اًمرزاق ) ( ُمّمٜمػ قمٌد2)

 (.13/441قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل )( 3)

 (2468( )ت:396( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 4)

 (.827( ح )2/53( ُمًٜمد احلٛمٞمدي )5)

 (.19177( ح )31/514( ُمًٜمد أمحد )6)

 (.818( ح )185( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 7)

 (.19176( ح )31/512( ذم اعمًٜمد )8)
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، وذم إؾمٜم٤مده أسمق ضمٜم٤مب وهق ُمدًمس، رواه٤م يمٚمٝم٤م أمحد واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم)): ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع

((قمٜمٕمٜمف وىمد
(1)

. 

((وٕمٗمقه ًمٙمثرة شمدًمًٞمف)) اًمٙمٚمٌل طمٞم٦م أيب سمـ ُيٞمك: وأسمق ضمٜم٤مب هق
(2)

. 

وم٢مذا وٛم٧م إمم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ، ومٝمذه ـمرق أرسمٕم٦م حلدي٨م ضمرير ي٘مقي سمٕمْمٝم٤م)): ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين

((سمؾ اًمّمحٞمح احلًـؿمدت ُمـ قمْمده وارشم٘مك إمم درضم٦م 
(3)

. 

حل٤مومظوىمد صححف اسمـ اًمًٙمـ يمم ىم٤مل ا، وهق يمذًمؽ
(4)

. 

إذا صمعؾتؿوين دم ايمؾحد هملهمضوا زمخدي إلم 》: ومال  فمؿروومد روي فمن ومويمه )  -175

(《إرض
(5)

. 

أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ذم اًمزهد
(6)

واسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط 
(7)

ىم٤مل  قمٛمرقمـ اسمـ ، قمـ اًمِمٕمٌل، جم٤مًمد ُمـ ـمريؼ 

طمتك ٓ يٙمقن سملم ظمدي وسملم : إذا ووٕمتٜمل ذم حلدي وم٠مومض سمخدي إمم إرض)): اخلٓم٤مب وم٘م٤مل سمـ قمٛمرأوص٤مين 

 .((إرض رء

((ًمٞمس سم٤مًم٘مقي وىمد شمٖمػم ذم آظمر قمٛمره)) دايناهلٛم قمٛمػم اسمـ ؾمٕمٞمد سمـ جم٤مًمدومٞمف 
(8)

. 

((قمٛمرمل يًٛمع اًمِمٕمٌل ُمـ اسمـ )): ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ واًمِمٕمٌل
(9)

. 

ي ذم ىمري٤ٌم ُمـ ؾمٜمتلم أو ؾمٜم٦م وٟمّمػ يمم رواه اًمٌخ٤مر قمٛمر وىمد سح اًمِمٕمٌل أٟمف ضم٤مًمس اسمـ، يمذا ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ

صحٞمحف
(10)

 قمٛمروىم٤مقمدت اسمـ ؟  اًمٜمٌلقمـ  احلًـَأَرَأْي٧َم طمدي٨َم ))ىم٤مل زم اًمِمٕمٌل : ىم٤مل، قمـ شمقسم٦م اًمٕمٜمؼمي 

وهذا سيح ذم ؾممقمف ُمـ اسمـ . ((. . . همػم هذا  ُمـ ؾمٜمتلم أو ؾمٜم٦م وٟمّمػ ومٚمؿ أؾمٛمٕمف ُيدث قمـ اًمٜمٌل، ىمري٤ٌم

                                 
(1( )1/42.) 

 (.7537( )ت:1152( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 2)

 (.1/145( أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز )3)

 (.2545( ح )3/1223( اًمتٚمخٞمص احلٌػم )4)

 (.3/428اعمٖمٜمل )( 5)

 (.634( ح )99طمٜمٌؾ )ص:  سمـ ( اًمزهد ٕمحد6)

 (.3194( ح )5/451( إوؾمط ذم اًمًٜمـ واإلمج٤مع وآظمتالف )7)

 (.478( ت )٥521م اًمتٝمذي٥م )ص: ( شم٘مري8)

 .(596( رىمؿ )161( اعمراؾمٞمؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )ص: 9)

 (.7267( ح )9/91( يمت٤مب أظم٤ٌمر أطم٤مد، سم٤مب ظمؼم اعمرأة اًمقاطمدة )11)
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 .ومال يٚمتٗم٧م إمم ىمقل أيب طم٤مشمؿ، قمٛمر

ومطقػة  صُمِعل دم ومػم ايمـبي ): ومويمه -176
(1)

(محراء 
(2)

. 

أظمرضمف ُمًٚمؿ
(3)

 .ومذيمره:. . . . ومال  فمن ازمن فمباس، قمٛمران سمـ ُمـ ـمريؼ أيب مجرة ٟمٍم 

ؿُمن    بيّ عل فمعم حلد ايمـّ صُم : ومال بيّ ايمشعْ  أنّ : يمهومو -177
(4)

ٍب َص ومَ  
(5)

. 

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم
(6)

ضمٕمؾ   أن اًمٜمٌل، قمـ اًمِمٕمٌل، احل٤مرث سمـ قمـ قمثمن، ُمٕم٤موي٦م سمـ ُمروانقمـ  

 . قمغم حلده ـمـ ىمّم٥م

ذم اعمرشم٦ٌم  وذيمره احل٤مومظ، يم٤من ُمِمٝمقرا سم٤مًمتدًمٞمس ويم٤من يدًمس اًمِمٞمقخ، سمـ ُمٕم٤موي٦م اًمٗمزاري ُمروانومٞمف 

اًمث٤مًمث٦م ُمـ اعمدًمًلم
(7)

. 

ل -أيْم٤م–وهق ُمرؾمؾ  رسمع ؾمٜملم سم٘ملم ُم،  ٕن اًمِمٕمٌل مل يدرك ووم٤مة اًمٌٜم  قمٛمرـ ظمالوم٦م وًمد اًمِمٕمٌلٕ 
(8)

. 

(  اهلل رؽمولىمّم صـع زم، اكصبوا فمقم ايمؾبن كصبا: ومول ؽمعد): ومول اظمصـف -[ م]
(9)

. 

ُمًٚمؿ يمم شم٘مدمأظمرضمف 
(10)

. 

(((ه ضمثى فمعم ومػم ازمن مؽػفأكّ ))، ومد صماء فمن فمقم وصحَّ ): ومويمه -178
(11)

. 

اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ قمٌدأظمرضمف 
(12)

عمٜمذر ذم إوؾمطوُمـ ـمري٘مف اسمـ ا– 
(13)

 :قمـ اًمثقري -

                                 
٤مء ُذو مَخٍْؾ ]ُهْدب[ َومجٕمف ىمٓم٤مئػ َوِهل اخلٛمٞمٚم٦م َأْيْم٤م. ُمِم٤مرق إٟمقاراًم٘مٓمٞمٗم٦م (1) ًَ  (.2/184) : ُهَق يم

 (.3/429اعمٖمٜمل )( 2)

 (.967( ح )2/665ذم اًم٘مؼم ) ( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ضمٕمؾ اًم٘مٓمٞمٗم٦م3)

ـ  4) ـَ احْلُْزَُم٦ِم )ـُمٜم ٦ٌم(. خمت٤مر اًم( )اًمٓم ـ ٦ٌَُم اًْمَقاطِمَدُة ُِم ؿِّ طُمْزَُم٦ُم اًْمَ٘مَّم٥ِم. َواًْمَ٘مَّم  (193ّمح٤مح )ص: ( سم٤ِمًمْم 

 (.3/429اعمٖمٜمل )( 5)

 (.11723( ح )3/21( ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )6)

 (.115( )ت: 45( شمٕمريػ أهؾ اًمت٘مديس سمٛمراشم٥م اعمقصقوملم سم٤مًمتدًمٞمس )ص: 7)

 (.3/15( وومٞم٤مت إقمٞم٤من )8)

 (.3/439اعمٖمٜمل )( 9)

 .-173 -: ( اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ11)

 (.429اعمٖمٜمل )( 11)

 (.6481( ح )3/511اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين ) ( ُمّمٜمػ قمٌد12)

 (.3221( ح )5/462( إوؾمط ذم اًمًٜمـ واإلمج٤مع وآظمتالف )13)
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واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ
(1)

 :قمـ ويمٞمع 

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى
(2)

 :ديملم سمـ ُمـ ـمريؼ اًمٗمْمؾ 

ؾمٕمٞمد سمـ قمـ قمٛمػم، ُمٖمقل سمـ ُم٤مًمؽواًمٗمْمؾ( قمـ ، وويمٞمع، صمالصمتٝمؿ )اًمثقري
(3)

طمثك ذم ىمؼم اسمـ ، قمٚمٞم٤م أنّ ، 

 .هق أو همػمه صمالصم٤م: ىم٤مل: اًمرزاق قمٌدوزاد ، واًمٚمٗمظ ٓسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ،اعمٙمٗمػ

 .وصححف اعمّمٜمػ رمحف اهلل، هذا إؾمٜم٤مد صحٞمح قمغم ذط اًمٌخ٤مري

وًمف إؾمٜم٤مد آظمر أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ
(4)

 :قمـ طمج٤مج، اًمٕمقام سمـ قم٤ٌمدقمـ  

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى 
(5)

 :قمـ أيب ُم٤مًمؽ إؿمجٕمل، قمـ ذيؽ، ٞمؿقمـ أيب ٟمٕم، 

 .سمف ُمثٚمف ؾمٕمٞمد سمـ قمـ قمٛمػم وأسمق ُم٤مًمؽ(، يمالمه٤م )طمج٤مج

 .اًم٘م٤ميض اًمٙمقذم أرـم٤مة أسمق اًمٜمخٕمل هٌػمة سمـ صمقر سمـ أرـم٤مة سمـ طمج٤مج: ذم إؾمٜم٤مد اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم

وىمد ذيمره احل٤مومظ ((صدوق يمثػم اخلٓم٠م واًمتدًمٞمس)): ومٝمق
(6)

لم،  ـ اعمدًًم ٦م اًمراسمٕم٦م ُم ـ ذم اإلؾمٜم٤مد. ذم اعمرشٌم  .وىمد قمٜمٕم

صدوق خيٓمكء يمثػما شمٖمػم طمٗمٔمف ُمٜمذ وزم اًم٘مْم٤مء )): اًم٘م٤ميض ااًمٙمقذم اهلل قمٌد سمـ ذيؽ: وذم إؾمٜم٤مد اًمٌٞمٝم٘مل

((وم٦مسم٤مًمٙمق
(7)

. 

 .وإصمر صحٞمح صم٤مسم٧م ُمـ همػم ـمري٘مٝمم يمم ؾمٌؼ

(《وإن مل يػعل همال زملس، إن همعل همحسن》: ه ومالأكّ  ]فمقّم[ وروي فمـه): ومويمه -179
(8)

. 

ـ قمكمّ  ـ وىمد روي ،  مل أضمده قم  .وإن ؿمئ٧م ومال حت٨م ومٞمف، إن ؿمئ٧م وم٤مطم٨م ذم اًم٘مؼم: ىم٤مل فأٟم    احلًـقم

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ
(9)

، هق اًمٌٍمي احلًـوًمٕمؾ ، سمف احلًـقمـ ، ُمـ ـمريؼ اعم٤ٌمرك سمـ ومْم٤مًم٦م 

                                 
 (.11834( ح )3/331( ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )1)

 (.3/411( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل )2)

 ( طمديث٤م ذم طمد ؿم٤مرب اخلٛمر. 6778( ح )8/158روى ًمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ) اًمٜمخٕمل ؾمٕمٞمد، هق: سمـ ( قمٛمػم3)

 (11833( ح )3/331( ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )4)

 (.3/411( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل )5)

 (118( رىمؿ )164( وشمٕمريػ أهؾ اًمت٘مديس )صـ 1119( )ت:222( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 6)

 (2787( رىمؿ )436( اًمت٘مري٥م )صـ7)

 (.3/429ٜمل )( اعمٖم8)

 (.11839( ح )3/332( ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )9)
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وهق ُمـ صٖم٤مر اًمت٤مسمٕملم، اًمٌٍمي احلًـٕن اعم٤ٌمرك يروي قمـ 
(1)

. 

 فمؾقه همحثى، رأؽمه ومبل من اظمقّت ومػم أسمى شممّ ، صمـازة فمعم صعّم   اهلل رؽمول أنّ  :روي): ومويمه -181

(ن ماصمهأطمرصمه ازم شمالشما
(2)

. 

أورده
(3)

طمدصمٜم٤م : يمٚمثقم ىم٤مل سمـ طمدصمٜم٤م ؾمٚمٛم٦م: ص٤مًمح ىم٤مل سمـ طمدصمٜم٤م ُيٞمك: اًمقًمٞمد اًمدُمِم٘مل ىم٤مل سمـ اًمٕم٤ٌمسقمـ  

صمؿ أشمك ىمؼم ، صغم قمغم ضمٜم٤مزة،  اهلل رؾمقلأن ، قمـ أيب هريرة، قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، أيب يمثػم سمـ قمـ ُيٞمك، إوزاقمل

 .ومحثك قمٚمٞمف ُمـ ىمٌؾ رأؾمف صمالصم٤م، اعمٞم٧ّم

سمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اًمٕمٚمؾوأظمرضمف ا
(4)

 :اًمقًمٞمد اخلالل سمـ قمـ اًمٕم٤ٌمس 

اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد قمٌدواسمـ 
(5)

واسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ، 
(6)

واعمزي ذم اًمتٝمذي٥م، 
(7)

 سمـ ُمـ ـمريؼ أيب سمٙمر 

 .ص٤مًمح اًمقطم٤مفمل سمف ٟمحقه سمـ قمـ ُيٞمك، اًمقًمٞمد اخلالل سمـ قمـ اًمٕم٤ٌمس، أيب داود اًمًجًت٤مين

وؾمط وأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم ٕا
(8)

ـ أيب زرقم٦م  ـ ُيٞمك، اًمدُمِم٘مل قمٛمرو سـم اًمرمحـ قمٌدقم  .سمف ٟمحقه اًمقطم٤مفملص٤مًمح  سـم قم

 .اىـ((ص٤مًمح سمـ ُيٞمك: شمٗمرد سمف، يمٚمثقم سمـ مل يرو هذا احلدي٨م قمـ إوزاقمل إٓ ؾمٚمٛم٦م)): وىم٤مل

((هذا طمدي٨م سم٤مـمؾ)): وىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ
(9)

. 

، ٨م صحٞمح أٟمف يمؼم قمغم ضمٜم٤مزة أرسمٕم٤مطمدي  ًمٞمس يروى قمـ اًمٜمٌل)): وىم٤مل اسمـ أيب داود اًمًجًت٤مين

ُمـ   وإٟمم يروى قمـ اًمٜمٌل. ُمـ يم٤ٌمر أصح٤مب إوزاقمل، وهق صم٘م٦م، يمٚمثقم سمـ يروه إٓ ؾمٚمٛم٦م ومل، هذا إٓ

                                 
 (.6464ت ) (918( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 1)

 (.3/429( اعمٖمٜمل )2)

 (.1565( ح )1/499( ذم اًمًٜمـ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم طمثق اًمؽماب ذم اًم٘مؼم )3)

 (.483( ح )2/416( قمٚمؾ احلدي٨م )4)

 (.6/333ين وإؾم٤مٟمٞمد )( اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤م5)

 يمٚمثقم اًمٙمٜمدي. سمـ ( ذم شمرمج٦م ؾمٚمٛم٦م2623( )ت:22/114( شم٤مريخ دُمِمؼ )6)

 يمٚمثقم اًمٙمٜمدي. سمـ ( ذم شمرمج٦م ؾمٚمٛم٦م2466( )ت: 11/311( هتذي٥م اًمٙممل )7)

 (.4673( ح )5/63( اعمٕمجؿ إوؾمط )8)

 (.483( ح )2/416( قمٚمؾ احلدي٨م )9)
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إٓ طمدي٨م ، وأُم٤م قمغم ضمٜم٤مزة أرسمٕم٤م هٙمذا ومال، وأٟمف يمؼم قمغم اًمٜمج٤مر أرسمٕم٤م، ف يمؼم قمغم ىمؼم أرسمٕم٤موضمف صم٤مسم٧م أٟمّ 

((يمٚمثقم هذا سمـ ؾمٚمٛم٦م
(1)

. 

ًمٙمـ أسمق ، ومٝمذا طمٙمؿ ُمٜمف سم٤مًمّمح٦م قمغم هذا احلدي٨م)): : اسمـ طمجر سمٕمد أن ٟم٘مؾ ىمقل اسمـ أيب داود اًم٤ًمسمؼ وىم٤مل

وهذا يمٚمف إن ، وقمٜمٕمٜم٦م ؿمٞمخف، وأفمـ اًمٕمٚم٦م ومٞمف قمٜمٕمٜم٦م إوزاقمل، طم٤مشمؿ إُم٤مم مل ُيٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمٌٓمالن إٓ سمٕمد أن شمٌلم ًمف

((واهلل أقمٚمؿ، اًمقطم٤مفمل ؿمٞمخ اًمٌخ٤مري :ص٤مًمح هق سمـ يم٤من ُيٞمك
(2)

 .اىـ. 
وٓ أقمرف ومٞمف إٓ قمٜمٕمٜم٦م ، ومل يذيمر ُمقوع اًمٕمٚم٦م ومٞمف، وىمد ذيمر اسمـ أيب طم٤مشمؿ أن أسم٤مه أقمٚمف)): وىم٤مل ذم اًمٜمت٤مئ٩م

((أيب يمثػم واًمراوي قمٜمف سمـ ُيٞمك
(3)

. 

 :أن أسم٤م طم٤مشمؿ طمٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمٌٓمالن -واهلل أقمٚمؿ–واًمذي ئمٝمر  

أيب يمثػم وهق ُمدًمس سمـ ُيٞمكّما يمعـعـة إ
(4)

واؾمتٌٕمده اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين، ومظيمم ىم٤مل احل٤م، 
(5)

. 

((ؿم٤مُمل هيؿ يمثػما)): ىم٤مل اًمدار ىمٓمٜمل، وىمد وصػ سم٤مًمقهؿ، قمـ إوزاقمل وإّما يمتػرده
(6)

. 

أيب  ؾم٠مًم٧م: ٕن احلدي٨م أورده اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم ُمقوع آظمر ُمـ اًمٕمٚمؾ وىم٤مل، يمم ىم٤مل إًم٤ٌمين، وإما يمإلرؽمال

أٟمف يمؼم ذم :  قمـ اًمٜمٌل، قمـ أيب هريرة، قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، ثػمأيب يم سمـ قمـ ُيٞمك، وأسم٤م زرقم٦م قمـ رواي٦م إوزاقمل

 سمـ إٓ إؾممقمٞمؾ، ُمرؾمؾ. . .  اًمٜمٌل أن: قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م: ي٘مقًمقن، إٟمف ٓ يقصٚمقٟمف: وم٘م٤مل؟ اًمّمالة قمغم اجلٜم٤مئز

وم٢مهنم روي٤م قمـ إوزاقمل يمذًمؽ، اعمٖمػمة قمٞم٤مش وأسمق
(7)

. 

ذم اًمتٚمخٞمصورضم٤مًمف صم٘م٤مت يمم ىم٤مل احل٤مومظ ، واإلؾمٜم٤مد فم٤مهره اًمّمح٦م
(8)

وىم٤مل اسمـ يمثػم، 
(9)

واسمـ اعمٚم٘مـ 
(10)

 :

                                 
 ( قم٘م٥م رواي٦م هذا احلدي٨م.22/114(. واسمـ قم٤ًميمرذم شم٤مريخ دُمِمؼ )6/333اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد ) ( ٟم٘مٚمف اسمـ قمٌد1)

 (.2588( ح )3/1235( اًمتٚمخٞمص احلٌػم )2)

 (.4/417( ٟمت٤مئ٩م إومٙم٤مر ٓسمـ طمجر )3)

٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اعمدًمًلم، ( ذم اعمرشم128-127ذيمره اسمـ طمجر ذم يمت٤مسمف شمٕمري٥م أهؾ اًمت٘مديس )صـ يمثػم أيب سمـ ( ُيٞمـك4)

 ( ذيمره ذم اعمرشم٦ٌم اًمث٤مًمث٦م ُمـ اعمدًمًلم. 2/643وذم اًمٜمٙم٧م )

 (.751( ح )3/211( إرواء اًمٖمٚمٞمؾ )5)

 (8/24( قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل )6)

 (3/492( قمٚمؾ احلدي٨م ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )7)

 (.2588( ح )3/1235( اًمتٚمخٞمص احلٌػم )8)

 (1/237) "( إرؿم٤مد اًمٗم٘مٞمف9)

 (.13/256) ( اًمٌدر اعمٜمػم11)
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وصححف إًم٤ٌمين ذم اإلرواء، ((إؾمٜم٤مده ٓ سم٠مس سمف))
(1)

 

 .حمٛمد قمـ أسمٞمف يمم ذم احلديثلم أشمٞملم سمـ وأظمر قمـ ضمٕمٗمر، رسمٞمٕم٦م سمـ أطمدمه٤م قمـ قم٤مُمر، وًمف ؿم٤مهدان

شمم ،  فمؾقه أرزمعاهمؽػم مظعون زمن فمثّمن فمعم صعم  اهلل أن رؽمولرزمقعة  زمن وفمن فمامر): ومويمه -181

(رواه ايمدارومطـي وهو ومائم فمـد رأؽمه أسمى ايمؼػم همحثى فمؾقه شمالث ضمثقات
(2)

. 

أورده
(3)

قمـ ، قمٌٞمد اهلل سمـ قمـ قم٤مصؿ، اًمٕمٛمري اهلل قمٌد سمـ ًم٘م٤مؾمؿاصمٜم٤م ، طمٗمص اعمدائٜمل سمـ قمكمقمـ  

ُمٔمٕمقن صغم قمٚمٞمف ويمؼم قمٚمٞمف  سمـ طملم دومـ قمثمن  رأي٧م اًمٜمٌل: ىم٤مل، قمـ أسمٞمف، رسمٞمٕم٦م سمـ قم٤مُمر سمـ اهلل قمٌد

وطمثك قمغم ىمؼمه سمٞمده صمالث طمثٞم٤مت ُمـ اًمؽماب وهق ىم٤مئؿ قمٜمد رأؾمف، أرسمٕم٤م
(4)

. 

وأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم
(5)

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى 
(6)

 .سمف ٟمحقه، اًمٕمٛمري اهلل قمٌد سمـ اًم٘م٤مؾمؿُمـ ـمريؼ  

، ُمرؾمال  حمٛمد قمـ أسمٞمف قمـ اًمٜمٌك سمـ إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ إٓ أن ًمف ؿم٤مهدا ُمـ ضمٝم٦م ضمٕمٗمر)): وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل

 .اىـ((ٜمف ُمرومققم٤مقم ريض اهللهريرة أيب ويروى قمـ 

ويْمع احلدي٨م شمرك ، يم٤من يٙمذب: ىم٤مل أمحد، واه اهلل قمٌد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ، هذا طمدي٨م وٕمٞمػ)): وىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ

((ٕمٗمف ُم٤مًمؽ وهمػمهومْم، قمٛمر سمـ قم٤مصؿ سمـ اهلل قمٌد سمـ قم٤مصؿوأُم٤م ، اًمٜم٤مس طمديثف
(7)

. 

ٕن اًم٘م٤مؾمؿ هذا ُمؽموك رُم٤مه أمحد ، وإٓ ومٝمق أؿمد وٕمٗم٤م مم٤م ذيمر، وًم٘مد أٓن اًمٌٞمٝم٘مل اًم٘مقل ومٞمف)): وىم٤مل إًم٤ٌمين

(8)اىـ ((وٓ يًتِمٝمد سمف، ومٛمثٚمف ٓ يِمٝمد ًمف، سم٤مًمٙمذب
. 

أظمرضمف اسمـ اعم٘مرئ ذم ُمٕمجٛمف، وًمف ـمريؼ آظمر همػم ـمريؼ اًم٘م٤مؾمؿ
(9)

عمتٗمؼ وُمـ ـمري٘مف اخلٓمٞم٥م ذم ا– 

                                 
(1( )3/211.) 

 (.3/429( اعمٖمٜمل )2)

 (.1836( ح )2/441( ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل )3)

 (.1836( ح )2/441( ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل )4)

 (.5624( ح )4/485( مل أىمػ قمٚمٞمف ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم، وذيمره اسمـ يمثػم ذم ضم٤مُمع اعم٤ًمٟمٞمد واًمًٜمـ )5)

 (.3/411( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل )6)

 (. 13/253 )( اًمٌدر اعمٜمػم7)

 (.3/213( اإلرواء )8)

 (.1299( ح )393( ُمٕمجؿ اسمـ اعم٘مرئ )ص: 9)
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واعمٗمؽمق
(1)

وؾم٠مًمف ، ؾمٝمؿ إٟمٓم٤ميمل هب٤م سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ حمٛمد سمـ ُمٞمٛمقن سمـ اهلل ُمٝمدي قمٌدطمدصمٜم٤م أسمق : ىم٤مل - 

 سمـ قمـ قم٤مصؿ، ص٤مًمح سمـ وقمكم، طمدصمٜمل أيب، طمدصمٜم٤م ويمٞمع، ص٤مًمح سمـ طمدصمٜم٤م ؾمٝمؾ، أسمق قمكم اًمٜمٞم٤ًمسمقري احل٤مومظ

 .سمف ُمثٚمف، قمٌٞمد اهلل

 .((ي همػم هذا احلدي٨م اًمقاطمد سمٕمد ضمٝمدومل ٟمًٛمع ُمـ ُمٝمد)): وىم٤مل اسمـ اعم٘مرئ 

 .ومل أضمد ومٞمف ضمرطم٤م وٓ شمٕمديال، ص٤مًمح إٟمٓم٤ميمل سمـ وؿمٞمخ اسمـ اعم٘مرئ ذيمره اعمزي ُمـ وٛمـ شمالُمٞمذ ؾمٝمؾ 

((صدوق))اًمٌزار ؾمٕمٞمد أسمق إٟمٓم٤ميمل: هق ص٤مًمح سمـ وؾمٝمؾ 
(2)

. 

((صم٘م٦م قم٤مسمد)) اهلٛمداين احلًـ أسمق: هق، حص٤مًم سمـ وقمكم 
(3)

. 

((وٕمٞمػ)) اعمدين اًمٕمدوي اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سمـ قم٤مصؿ اسمـ: هق اهلل قمٌٞمد سمـ وقم٤مصؿ
(4)

. 

 .إن يم٤من ؿمٞمخ اسمـ اعم٘مرئ ُم٘مٌقل اًمرواي٦م، هذا اإلؾمٜم٤مد يّمٚمح ًمٚمٛمت٤مسمٕم٦م

 زمقديه ضمثقات شمالث اظمّقت فمعم ضمثى  اهلل أن رؽمول، فمن أزمقه، حمؿد زمن وفمن صمعػر): ومويمه -182

(عي دم مسـدهأطمرصمه ايمشاهم مجقعا
(5)

. 

أظمرضمف
(6)

صمالث  اعمٞم٧ّمطمث٤م قمغم   اهلل رؾمقلأن : قمـ أسمٞمف، حمٛمد سمـ قمـ ضمٕمٗمر، حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ قمـ

 .طمثٞم٤مت سمٞمديف مجٞمٕم٤م

وُمـ ـمري٘مف أظمرضمف اًمٌٖمقي ذم ذح اًمًٜم٦م
(7)

. 

((وم٢من إسمراهٞمؿ هذا وٕمٞمػ ضمدا، هذا ُمع إرؾم٤مًمف)): ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين
(8)

. 

((ُمؽموك)) اعمدين إؾمح٤مق أسمق إؾمٚمٛمل ُيٞمك أيب اسمـ: هق حمٛمد سمـ وإسمراهٞمؿ
(9)

. 

                                 
 (.1573( ح )3/1951( اعمتٗمؼ واعمٗمؽمق )1)

 (.2659( )ت: 419( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 2)

 (.4748( )ت:698( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 3)

 (.3165( )ت: 472( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 4)

 (.3/429اعمٖمٜمل )( 5)

 ( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب: اًمدومـ.177-1/276(، وذم إم )611( ح )2/95ِم٤مومٕمل )( ُمًٜمد اًم6)

 (.1515( ح )5/411( ذح اًمًٜم٦م ًمٚمٌٖمقي )7)

 (.751( ح )3/212( اإلرواء )8)

 (.241( )ت:115( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 9)
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 .وم٤محلدي٨م ُمرؾمؾ واه هبذا اإلؾمٜم٤مد

(1)( وهمعؾه فمقمر ): ومويمه -[ م]
. 

شم٘مدم خترجيف
(2)

. 

هؽذا : وومال، ازمت ضمثى دم ومػمه شمالشماشم زمن ه ظما دهمن زيدأكّ ، وروي فمن ازمن فمباس): ومويمه  -183

(ايمعؾم يذهب
(3)

. 

اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ قمٌدأظمرضمف 
(4)

وقمٜمف أمحد ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م– 
(5)

ذم اعمًتدرك واحل٤ميمؿ، 
(6)

قمـ  -

هٙمذا : صمؿ ىم٤مل، اًمؽماب قمٚمٞمف طمثك صم٤مسم٧م سمـ عم٤م دومـ زيد، أن اسمـ قم٤ٌمس: ضمدقم٤من سمـ زيد سمـ قمـ قمكم، ُمٕمٛمر

 .واسمـ قم٤ٌمس واهلل ىمد دومـ سمف قمٚمؿ يمثػم: احلًلم وم٘م٤مل سمـ زيد ومحدصم٧م سمف قمكم سمـ ىم٤مل قمكم، يدومـ اًمٕمٚمؿ

وأظمرضمف اًمٗمًقي ذم اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ
(7)

وُمـ ـمري٘مف اسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ– 
(8)

واًمٌٞمٝم٘مل ذم  ،

اًمٙمؼمى
(9)

 .سمف ٟمحقهأظمؼمٟم٤م ُمٕمٛمر : اهلل ىم٤مل قمٌدأظمؼمٟم٤م : قمثمن ىم٤مل سمـ اهلل قمٌد قمـ قمٌدان -

، ضمدقم٤من سمـ زيد سمـ وهق اعمٕمروف سمٕمكم، اًمٌٍمي، اًمتٞمٛمل ضمدقم٤من سمـ اهلل قمٌد سمـ زهػم سمـ زيد سمـ قمكم

وىمٞمؾ ىمٌٚمٝم٤م، هـ 131شمقذم ؾمٜم٦م ، اًمٜم٤ًمئل وهمػمهؿوٕمٗمف اسمـ ُمٕملم واسمـ ؾمٕمد و
(10)

. 

ؾمٜم٦م مخس وأرسمٕملم ويم٤من زيد ىمد شمقذم، صم٤مسم٧م سمـ ومل يدرك ووم٤مة زيد
(11)

ومل يذيمر ًمف رواي٦م قمـ أطمد ُمـ . 

                                 
 (.431-3/429اعمٖمٜمل ) (1)

 .-178  -: ( اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ2)

 (.3/431اعمٖمٜمل )( 3)

 (.6479( ح )3/511اًمرزاق ) ( ُمّمٜمػ قمٌد4)

 (.1873( ح )2/961( ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م )5)

 (.5819( ح )3/484( اعمًتدرك )6)

 صم٤مسم٧م. سمـ ( ذم شمرمج٦م زيد1/485( اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ )7)

 (.19/335( شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر )8)

 (.3/411( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )9)

 (.4734(، اًمت٘مري٥م )21/434(، هتذي٥م اًمٙممل )7/252(، واًمٓمٌ٘م٤مت )2/417ـ ُمٕملم )( اٟمٔمر: شم٤مريخ اسم11)

 (2/275اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ) (11)
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ُم٤مًمؽ سمـ اًمّمح٤مسم٦م همػم أٟمس
(1)

. 

 .وإصمر ومٞمف وٕمػ

زمسم اهلل وفمعم مؾة : ومال، ايمؼػم ّقتاظمىمان إذا أدطمل   أن ايمـبي فمؿرروى ازمن ): ومويمه -184

(هذا ضمديث ضمسن نمريب: ومال ايمؼممذي  اهلل رؽمولوفمعم ؽمـة وروي    اهلل رؽمول
(2)

. 

 .ـمرق وًمف قمٜمف صمالث  قمٛمرسمـ احلدي٨م رواه ا

أظمرضمف اًمؽمُمذي، قمٜمف، ؿمريق كاهمع: إول
(3)

واسمـ ُم٤مضمف 
(4)

واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 
(5)

واسمـ اًمًٜمل، 
(6)

يمٚمٝمؿ ُمـ  

–اًم٘مؼم  ٞم٧ّماعميم٤من إذا ُأدظمؾ   أن اًمٜمٌل قمٛمرقمـ اسمـ ، قمـ ٟم٤مومع، طمدصمٜم٤م احلج٤مج، قمـ أيب ظم٤مًمد إمحر، ـمرق

سمًؿ : وىم٤مل ُمرة، اهلل رؾمقلسمًؿ اهلل وسم٤مهلل وقمغم ُمٚم٦م : وىم٤مل ُمرة -ذم حلده اعمٞم٧ّم إذا ُووع: وىم٤مل أسمق ظم٤مًمد ُمرة

 .  اهلل رؾمقلاهلل وسم٤مهلل وقمغم ؾمٜم٦م 

 .اسمـ ُم٤مضمفو، واًمٚمٗمظ ًمٚمؽمُمذي

 .اهلل رؾمقلوقمغم ؾمٜم٦م ، سمًؿ اهلل وسم٤مهلل: وًمٗمظ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم

 . اهلل رؾمقلوقمغم ؾمٜم٦م ، ًؿ اهللسم: اسمـ اًمًٜمل: وًمٗمظ

وىمد روي هذا احلدي٨م ُمـ همػم هذا اًمقضمف قمـ ، هذا طمدي٨م طمًـ همري٥م ُمـ هذا اًمقضمف)): وىم٤مل اًمؽمُمذي

ّمديؼ وىمد روي قمـ أيب اًم،  قمـ اًمٜمٌل، قمٛمرقمـ اسمـ ، ورواه أسمق اًمّمديؼ اًمٜم٤مضمل،  قمـ اًمٜمٌل، قمٛمراسمـ 

 .اىـ ((ُمقىمقوم٤م أيْم٤م قمٛمرقمـ اسمـ ، اًمٜم٤مضمل

((صدوق إُم٤مم)): ىم٤مل اًمذهٌل اًمٙمقذم إزدي طمٞم٤من سمـ ؾمٚمٞممن: وأسمق ظم٤مًمد إمحر هق
(7)

: وىم٤مل اسمـ طمجر 

                                 
 (2389( )ت: 6/275( اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم )1)

 ( 3/431( اعمٖمٜمل )2)

 (.1146( ح )3/492( اًمًٜمـ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا أدظمؾ اعمٞم٧م اًم٘مؼم )3)

 (.1551( ح )242-2/241سم٤مب: ُم٤م ضم٤مء ذم إدظم٤مل اعمٞم٧م اًم٘مؼم ) ( اًمًٜمـ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز4)

 (.11817( ح )7/331( اعمّمٜمػ )5)

 (.584( ح )535( قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م )ص: 6)

 (.2181( ت )1/458( اًمٙم٤مؿمػ )7)
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((صدوق خيٓمكء))
(1)

. 

((صدوق يمثػم اخلٓم٠م واًمتدًمٞمس)) أسمق أرـم٤مة اًمٙمقذم اًم٘م٤ميض اًمٜمخٕمل، أرـم٤مة سمـ طمج٤مج: وؿمٞمخف
(2)

. 

 .وأيقب اًمًختٞم٤مين، أيب ؾمٚمٞمؿ سمـ وىمد شمقسمع طمج٤مج قمٚمٞمف ُمـ ىمٌؾ ًمٞم٨م

أيب ؾمٚمٞمؿ وم٠مظمرضمٝم٤م اسمـ ُم٤مضمف سمـ ًمٞم٨م أما رواية
(3)

 سمـ صمٜم٤م ًمٞم٨م، قمٞم٤مش سمـ قمـ إؾممقمٞمؾ، قممر سمـ هِم٤ممقمـ  

 .اهلل رؾمقلوقمغم ُمٚم٦م ، وذم ؾمٌٞمؾ اهلل، سمًؿ اهلل: قمـ ٟم٤مومع سمف سمٚمٗمظ، أيب ؾمٚمٞمؿ

 .وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ

((ومحديثف اًم٘مديؿ أصح: صدوق ُم٘مرئ يمؼم ومّم٤مر يتٚم٘مـ: قممر سمـ هِم٤مم
(4)

. 

((صدوق اظمتٚمط ضمدا ومل يتٛمٞمز طمديثف ومؽمك )) اًمٙمقذم ؾمٚمٞمؿ أيب سمـ واًمٚمٞم٨م
(5)

. 

ذم صدوق ذم روايتف قمـ أهؾ سمٚمده خمٚمط )) احلٛميص قمت٦ٌم أسمق اًمٕمٜمز ؾمٚمٞمؿ سمـ قمٞم٤مش سمـ وإؾممقمٞمؾ

((همػمهؿ
(6)

 .وهذا احلدي٨م رواه قمـ اًمٚمٞم٨م وهق يمقذم. 

وم٠مظمرضمٝم٤م اًمٓمؼماين ذم إوؾمط رواية أيوب ايمسختقاينوأُم٤م  
(7)

ؾمٝمؾ  ؾمٝمؾ أيب سمـ ؾمقارُمـ ـمريؼ  

: ىم٤مل قمٛمرقمـ اسمـ ، قمـ ٟم٤مومع، قمـ أيقب، أيب قمروسم٦م سمـ قمـ ؾمٕمٞمد، قم٤مُمر اًمْمٌٕمل سمـ ٜم٤م ؾمٕمٞمدطمدصم، اعمخزوُمل

 .  اهلل رؾمقلسمًؿ اهلل وقمغم ُمٚم٦م : إذا ووٕمتؿ ُمقشم٤ميمؿ ذم اًم٘مٌقر وم٘مقًمقا:  اهلل رؾمقلل ىم٤م

أيب قمروسم٦م  سمـ وٓ قمـ ؾمٕمٞمد، أيب قمروسم٦م سمـ مل يرو هذا احلدي٨م قمـ أيقب إٓ ؾمٕمٞمد)): وىم٤مل اًمٓمؼماين

 .((ؾمٝمؾ سمـ وٓ قمـ ؾمٕمٞمد إٓ ؾمقار، قم٤مُمر سمـ ؾمٕمٞمد إٓ

((يٖمرب،. . . قم٤مُمر سمـ يروي قمـ ؾمٕمٞمد)): ذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت وىم٤مل ؾمٝمؾ سمـ وؾمقار
(8)

. 

                                 
 (.2547( ت )416( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 1)

 (.1119( ت )222( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 2)

 (.1551( ح )242-2/241: ُم٤م ضم٤مء ذم إدظم٤مل اعمٞم٧م اًم٘مؼم )( اًمًٜمـ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز سم٤مب3)

 (.7313( ت )1122( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 4)

 (5721( ت )817( اًمت٘مري٥م صـ 5)

 (.473( )142( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 6)

 (.7347( ح )7/228( اعمٕمجؿ إوؾمط )7)

 (.8/312( اًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن )8)
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((صم٘م٦م طم٤مومظ ًمف شمّم٤مٟمٞمػ يمثػم اًمتدًمٞمس واظمتٚمط ويم٤من ُمـ أصم٧ٌم اًمٜم٤مس ذم ىمٜم٤مدة)) : قمروسم٦م أيب سمـ وؾمٕمٞمد
(1)

. 

قمٜمف، ًمْمٕمٌلقم٤مُمر ا سمـ وىمد روى ًمف ُمًٚمؿ ُمـ رواي٦م ؾمٕمٞمد
(2)

ه اسمـ طمجر ذم اعمرشم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م وذيمر. 

اعمدًمًلم ُمـ
(3)

. 

 .وهذا إؾمٜم٤مد ٓ سم٠مس سمف ذم اعمت٤مسمٕم٤مت

 .ؿمريق أب ايمصديق ايمـاصمي: ايمطريق ايمثاين

 :رواه قمٜمف ىمت٤مدة واظمتٚمػ قمٜمف

 .ُمقىمقوم٤م قمٛمرقمـ اسمـ ، قمـ أيب اًمّمديؼ اًمٜم٤مضمل، قمٜمف، ومرواه ؿمٕم٦ٌم وهِم٤مم اًمدؾمتقائل

 .ُمرومققم٤م قمٛمرقمـ اسمـ ، قمـ أيب اًمّمديؼ اًمٜم٤مضمل، قمٜمف، ُيٞمك سمـ ورواه مه٤مم

 ًٓ  :رواية ايموومف: أّو

ذم اعمّمٜمػ أظمرضمٝم٤م اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم: *رواية ؾمعبة
(4)

 :قمـ ويمٞمع 

واًمٜم٤ًمئل ذم قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م
(5)

 :اعم٤ٌمرك سمـ اهلل قمٌدُمـ ـمريؼ  

واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك
(6)

 :ُمـ ـمريؼ همٜمدر، 

واًمٌٞمٝم٘مل
(7)

 :ُمرزوق اًم٤ٌمهكم سمـ ُمـ ـمريؼ قمٛمرو 

قمـ ، قمـ أيب اًمّمديؼ اًمٜم٤مضمل، قمـ ىمت٤مدة، وقمٛمرو اًم٤ٌمهكم( قمـ ؿمٕم٦ٌم، وهمٜمدر، واسمـ اعم٤ٌمرك، أرسمٕمتٝمؿ )ويمٞمع

 . اهلل رؾمقلؾمٜم٦م  وقمغم، سمًؿ اهلل: وم٘مقًمقا: إذا ووٕمتؿ ُمقشم٤ميمؿ ذم ىمٌقريمؿ: أٟمف يم٤من ي٘مقل  قمٛمراسمـ 

                                 
 (.2365( ح )384( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 1)

 (.25( ت )42( اًمٙمقايم٥م اًمٜمػمات )صـ2)

ُمـ اطمتٛمؾ آئٛم٦م شمدًمٞمًف وأظمرضمقا ًمف ذم اًمّمحٞمح ُٓم٤مُمتف وىمٚم٦م شمدًمٞمًف ذم ضمٜم٥م ُم٤م روى )): ٦م( واعمرشم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم3)

اٟمٔمر: شمٕمريػ أهؾ اًمت٘مديس سمٛمراشم٥م اعمقصقوملم سم٤مًمتدًمٞمس  "يم٤مًمثقري أو يم٤من ٓ يدًمس إٓ قمـ صم٘م٦م يم٢مسمـ قمٞمٞمٜم٦م

 (.51( ت )31)ص: 

 (.11815( ح )3/329( )4)

 (.1189( ح )587( )صـ5)

(6( )1/366.) 

 (.4/55( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )7)
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 .واًمٚمٗمظ ٓسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم

 .وأؾم٤مٟمٞمده إمم ؿمٕم٦ٌم صح٤مح

 :رواية هشام ايمدؽمتوائي

أظمرضمٝم٤م اًمٓمؼماين ذم اًمدقم٤مء
(1)

 :اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمـ قمكم 

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى
(2)

 :ُمـ ـمريؼ أيب ُمًٚمؿ 

يم٤من إذا ووع  رقمٛمقمـ اسمـ ، قمـ أيب اًمّمديؼ اًمٜم٤مضمل، قمٜمف )هِم٤مم( قمـ ىمت٤مدة، إسمراهٞمؿ سمـ يمالمه٤م قمـ ُمًٚمؿ

 . اهلل رؾمقلوقمغم ؾمٜم٦م ، سمًؿ اهلل: ىم٤مل، ذم اًم٘مؼم اعمٞم٧ّم

 .رضم٤مًمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت، وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح

 :رواية ايمرهمع: شماكقا

أظمرضمٝم٤م أسمق داود ذم اًمًٜمـ
(3)

واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ، 
(4)

وأمحد ذم اعمًٜمد، 
(5)

محٞمد سمـ قمٌدو، 
(6)

 ،

واًمٜم٤ًمئل
(7)

سمق يٕمغموأ، 
(8)

واسمـ اجل٤مرود ذم اعمٜمت٘مك، 
(9)

واسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط، 
(10)

واًمٓمؼماين ذم اًمدقم٤مء، 
(11)

 ،

واحل٤ميمؿ
(12)

واًمٌٞمٝم٘مل، 
(13)

وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م، 
(14)

قمـ أيب ، قمـ ىمت٤مدة، ُيٞمك سمـ يمٚمٝمؿ ُمـ ـمرق قمـ مه٤مم 

                                 
 (.1218( ح )363( )ص: 1)

(2( )4/55.) 

 (.3211(:)6/126( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ذم اًمدقم٤مء ًمٚمٛمٞم٧م إذا ووع ذم ىمؼمه )3)

 (.11815( ح )3/329( ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )4)

 (.5371( ح )9/271( )5)

 (.813( ح )2/39( اعمٜمتخ٥م )6)

 (.1188( ح )586( قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م )ص 7)

 (.5755( ح )11/129( )8)

 (.548( ح )2/143-144( )9)

 (.3214( ح )5/455-556( )11)

 (.1217ح ) (363( اًمدقم٤مء ًمٚمٓمؼماين )ص: 11)

(12( )1/366.) 

(13( )4/55.) 

(14( )3/112.) 
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سمًؿ اهلل وقمغم ؾمٜم٦م : ذم اًم٘مؼم ىم٤مل اعمٞم٧ّما ووع يم٤من إذ،  اًمٜمٌل أنّ   قمٛمرقمـ اسمـ ، اًمّمديؼ اًمٜم٤مضمل

 . اهلل رؾمقل

 . ومجٕمٚمف ُمـ ومٕمٚمف، قمـ مه٤مم، إسمراهٞمؿ سمـ ُمـ رواي٦م ُمًٚمؿ، وهذا ًمٗمظ أيب داود

ومجٕمٚمف ُمـ . اهلل إذا ووٕمتؿ ُمقشم٤ميمؿ ذم ىمٌقرهؿ وم٘مقًمقا سمًؿ اهلل وقمغم ُمٚم٦م رؾمقل: وقمٜمد احل٤ميمؿ وهمػمه

 .ؾمٜم٦مسمدل  ُمٚم٦موىم٤مل ، ىمقًمف

ُيٞمك صم٧ٌم ُم٠مُمقن إذا  سمـ ومه٤مم ومل خيرضم٤مه، هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم)): وىم٤مل احل٤ميمؿ

 .((أؾمٜمد ُمثؾ هذا احلدي٨م ٓ يٕمٚمؾ سم٠مطمد إذا أوىمٗمف ؿمٕم٦ٌم

 .((وىمد وىمٗمف ؿمٕم٦ٌم، قمغم ذـمٝمم)): وىم٤مل اًمذهٌل

 .((وهق يمم ىم٤مٓ)): وىم٤مل إًم٤ٌمين

 .ايمؼمصمقح زمكم روايتي ايموومف وايمرهمع

 .ٕن رواة اًمقىمػ أطمٗمظ، رضمح سمٕمض إئٛم٦م رواي٦م اًمقىمػ قمغم اًمرومع

وهق ، ُمقىمقوم٤م قمٛمرقمـ اسمـ ، قمـ أيب اًمّمديؼ اًمٜم٤مضمل، قمـ ىمت٤مدة، رواه ؿمٕم٦ٌم)): ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل

((اعمحٗمقظ
(1)

. 

، إٓ أن ؿمٕم٦ٌم وهِم٤مم، وهق صم٘م٦م، هبذا اإلؾمٜم٤مد، ُيٞمك سمـ احلدي٨م يتٗمرد سمرومٕمف مه٤مم)): ًمٌٞمٝم٘ملوىم٤مل ا

))(2) قمٛمرروي٤مه قمـ ىمت٤مدة ُمقىمقوم٤م قمغم اسمـ ، اًمدؾمتقائل
. 

((واًمِمٞمخ٤من ىمد اطمتج٤م سمف، أطمٗمظ ُمـ مه٤مم -وهِم٤مُم٤م، ؿمٕم٦ٌم: يٕمٜمل–مه٤م )): وىم٤مل اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد
(3)

. 

 .-أيْم٤م–سمٕمْمٝمؿ اعمرومقع  وصحح

ا احلدي٨م ٓ يٕمٚمؾ سم٠مطمد إذا ُيٞمك صم٧ٌم ُم٠مُمقن إذا أؾمٜمد ُمثؾ هذ سمـ ومه٤مم)): -يمم ؾمٌؼ–ىم٤مل احل٤ميمؿ 

 .((ؿمٕم٦ٌم أوىمٗمف

((ومتٙمقن زي٤مدشمف ُم٘مٌقًم٦م: مه٤مم صم٘م٦م طم٤مومظ)): وىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ
(4)

. 

                                 
 (.2838( ح )12/411( قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل )1)

 (.4/55ؼمى )( اًمًٜمـ اًمٙم2)

 (.558( ح )1/291( اإلعم٤مم سم٠مطم٤مدي٨م إطمٙم٤مم )3)

 (.851( ح )13/238( اًمٌدر اعمٜمػم 4)
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وهل زي٤مدة ، ن اًمذي رومٕمف صم٘م٦مأ: إول: ُٕمريـ، ٓ ييه رواي٦م سمٕمْمٝمؿ ًمف ُمقىمقوم٤م)): وىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين

((أٟمف روي ُمرومققم٤م ُمـ اًمٓمريؼ أظمر: وي١ميده إُمر اًمث٤مين، ُمٜمف ومٞمج٥م ىمٌقهل٤م
(1)

. 

ٓ ؾمٞمم أٟمف ىمد روي ُمرومققم٤م ُمـ ـمريؼ آظمر يمم ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ، واًمذي ئمٝمر واهلل أقمٚمؿ صح٦م اًمقضمٝملم

 :وهق ـمريؼ اسمـ اعمًٞم٥م أيت، رمحف اهلل

 .وهق احلدي٨م أيت. قمٛمرقمـ اسمـ ، اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد: ايمطريق ايمثايمث

دم صمـازة همؾّم وضعفا دم  فمؿرضمرضت ازمن )): اظمسقب ومال زمن فمن ؽمعقد روى ازمن ماصمه): ومويمه  -185

: ومال، ذ دم سمسوية ايمؾبن فمعم ايمؾحدطِم همؾّم أُ   اهلل وفمعم مؾة رؽمول، ودم ؽمبقل اهلل، زمسم اهلل: ومال، ايمؾحد

فا ؼِّ ويمَ ، د روضمفاعِّ وَص ، ايمؾفم صماف إرض فمن صمـبقفا، ومن فمذاب ايمؼػم، ايمؾفم أصمرها من ايمشقطان

إين إذا يمؼادر فمعم : ومال؟ أم ومؾته زمرأيك  اهلل رؽمولأيشء ؽمؿعته من  فمؿريا ازمن : ومؾت رضواكامـك 

(  اهلل رؽمولزمل ؽمؿعته من ، ايمؼول
(2)

. 

أورده
(3)

 سمـ قمـ ؾمٕمٞمد، ٕوديطمدصمٜم٤م إدريس ا، اًمرمحـ اًمٙمٚمٌل قمٌد سمـ طمدصمٜم٤م مح٤مد، قممر سمـ هِم٤ممقمـ 

 .اعمًٞم٥م سمف ُمثٚمف

وأظمرضمف أيْم٤م اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم
(4)

واسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ، 
(5)

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى، 
(6)

ُمـ ـمرق قمـ  

 .سمف ٟمحقه قممر سمـ هِم٤مم

((احلدي٨م ُمٜمٙمر)) -هذا قممر سمـ هِم٤ممعم٤م ؾمئؾ قمـ هذا طمدي٨م –وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ 
(7)

. 

((ُمرومققم٤م سمزي٤مدة أًمٗم٤مظ إٓ أٟمف وٕمٞمػ،  قمٛمرروي ُمـ وضمف آظمر قمـ اسمـ )): وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل
(8)

صمؿ ذيمر رواي٦م  

                                 
 (.152( أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز )صـ1)

 ( 3/431( اعمٖمٜمل )2)

 (.2/243( اًمًٜمـ يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم إدظم٤مل اعمٞم٧م اًم٘مؼم )3)

 (.13194( ح )12/274( )4)

 اًمرمحـ اًمٙمٚمٌل. قمٌد سمـ ٤مد( شمرمج٦م: مح418( ت )2/241( )5)

(6( )4/55-56 .) 

 (.1174( ح )3/547( قمٚمؾ احلدي٨م )7)

(8( )4/55-56 .) 
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 .اسمـ اعمًٞم٥م هذه

((وهق ُمتٗمؼ قمغم شمْمٕمٞمٗمف، اًمرمحـ قمٌد سمـ هذا إؾمٜم٤مد ومٞمف مح٤مد)): وىم٤مل اًمٌقصػمي
(1)

. 

((فاؾمتٜمٙمره أسمق طم٤مشمؿ ُمـ هذا اًمقضم، وهق جمٝمقل، اًمرمحـ اًمٙمٚمٌل قمٌد سمـ ذم إؾمٜم٤مده مح٤مد)): روىم٤مل اسمـ طمج
(2)

. 

 .اًمِم٤مُمل اًمرمحـ قمٌد أسمق، اًمٙمٚمٌل اًمرمحـ قمٌد سمـ ومح٤مد

((يروي أطم٤مدي٨م ُمٜم٤ميمػم)): ىم٤مل أسمق زرقم٦م 
(3)

وٕمٞمػ ، ُمٜمٙمر احلدي٨م، ؿمٞمخ جمٝمقل )): أسمق طم٤مشمؿ وىم٤مل. 

((احلدي٨م
(4)

((ىمٚمٞمؾ اًمرواي٦م)): وىم٤مل اسمـ قمدي. 
(5)

روى ، شمٗمرد سمحديثلم)): وىم٤مل، وذيمره اًمذهٌل ذم ديقان اًمْمٕمٗم٤مء، 

((قممر سمـ هِم٤ممقمٜمف 
(6)

. 

 :وًمف ؿمقاهد، واحلدي٨م وٕمٞمػ هبذا اإلؾمٜم٤مد

ومٚمٞم٘مؾ اًمذيـ يْمٕمقٟمف ، ذم ىمؼمه اعمّٞم٧مإذا ووع أٟمف ىم٤مل   اهلل رؾمقلقمـ  ث صمازمر ايمبقايضمن ضمدي: إول

 .  اهلل وسم٤مهلل وقمغم ُمٚم٦ِم رؾمقل، سم٤مؾمؿ اهلل: طملم يقوع ذم اًمٚمحد

أظمرضمف احل٤ميمؿ
(7)

إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل قمـ أيب طم٤مزم  سمـ اهل٤مد قمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمد طمدصمٜمل سمـ اًمٚمٞم٨مُمـ ـمريؼ  

 .سمف  اهلل رؾمقلُمقمم اًمٖمٗم٤مريلم ىم٤مل طمدصمٜمل اًمٌٞم٤ميض قمـ 

 .اىـ ((طمدي٨م اًمٌٞم٤ميض وهق ُمِمٝمقر ذم اًمّمح٤مسم٦م ؿم٤مهد حلدي٨م مه٤مم قمـ ىمت٤مدة ُمًٜمدا )): وىم٤مل احل٤ميمؿ

وذيمره اسمـ طمجر ، ورضمح احل٤ميمؿ أٟمف صح٤ميب ُمِمٝمقر، وًمٙمـ اًمٌٞم٤ميض خمتٚمػ ذم صحٌتف، وهذا إؾمٜم٤مد ىمقي

ذم اًم٘مًؿ إول ُمـ طمرف احل٤مء ذم اًمٙمٜمك
(8)

. 

((وؾمٜمده صحٞمح، وؾمٙم٧م قمٚمٞمف هق واًمذهٌل)): وىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين
(9)

 

                                 
 (.1/515( ُمّم٤ٌمح اًمزضم٤مضم٦م )1)

 (.2571( ح )3/1231( اًمتٚمخٞمص احلٌػم )2)

 (.628( ت )3/143( اجلرح واًمتٕمديؾ )3)

 ( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ.4)

 (.3/14( اًمٙم٤مُمؾ )5)

 (.111( ديقان اًمْمٕمٗم٤مء )ص: 6)

 (.1/365( اعمًتدرك )7)

 ( شمرمج٦م: أسمق طم٤مزم إٟمّم٤مري ُمـ سمٜمل سمٞم٤مو٦م.9741( ت )7/71( اإلص٤مسم٦م )8)

 (.748( ح )3/199( اإلرواء )9)
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 سمًؿ: ىم٤مل ىمؼمه ذم ّٞم٧ماعم ووع إذا  اهلل يم٤من رؾمقل: ىم٤مل  إؽمؼع زمن من ضمديث واشمؾة: ايمثاين

َمـَدَرةً وووع ظمٚمػ ىمٗم٤مه ،  اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م وقمغم، اهلل
(1)

ورائف  وُمـ، وسملم ريمٌتٞمف، ةً َمَدرَ وسملم يمتٗمٞمف ، 

 .أظمرى

أظمرضمــف اًمٓمــؼماين 
(2)

 سمـــ قمـــ واصمٚمــ٦م، قمـــ ُمٙمحــقل، إرزي اًمقهــ٤مب قمٌــد سمـــ سمًــٓم٤ممُمـــ ـمريــؼ  

 .سمف  إؾم٘مع

((اًمقه٤مب وهق جمٝمقل قمٌد سمـ ومٞمف سمًٓم٤مم)): وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع
(3)

. 

((اًمقه٤مب قمـ ُمٙمحقل جمٝمقل قمٌد سمـ سمًٓم٤مم)): ي٘مقل ٧م اًمدارىمٓمٜملٛمٕموؾم: وىم٤مل اًمؼمىم٤مين
(4)

. 

 ىم٤مل اًم٘مؼم ذم  اهلل عم٤م ووٕم٧م أم يمٚمثقم سمٜم٧م رؾمقل: ىم٤مل.  ُمـ طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م: اًمث٤مًم٨م

ژ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ژ   اهلل رؾمقل
(5)

سمًؿ اهلل وذم ؾمٌٞمؾ اهلل وقمغم ُمٚم٦م  

اًمٚمٌـ صمؿ ىم٤مل أُم٤م هذا ًمٞمس ؾمدوا ظمالل : ومٚمم سمٜمل قمٚمٞمٝم٤م حلده٤م ـمٗمؼ يٓمرح إًمٞمٝمؿ احلٌقب وي٘مقل اهلل رؾمقل

 .سمٌمء وًمٙمٜمف يٓمٞم٥م سمٜمٗمس احلل

أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك
(6)

اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى و،
(7)

زطمر  سمـ اهلل أيقب قمـ قمٌٞمد سمـ ُيٞمكُمـ ـمريؼ  

  سمف. اًمرمحـ قمـ أيب أُم٤مُم٦م قمٌد سمـ يزيد قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمـ قمكم

 .((هذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ)): وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل

((ًمٙمٜمف ُمـ سم٤مب اًمٗمْم٤مئؾ، اًمثالث إول وٕمٗم٤مء ٕنّ ، ٛمرةسم)): وىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ
(8)

. 

                                 
َٓ َرُْمَؾ ومِٞمفُمدرة ومجٕمٝم٤م: اعمََدر،  ( 1)  (95/ 14شم٤مج اًمٕمروس ). ىِمَٓمُع اًمٓمِّلِم اًمٞم٤مسمِس اعمُتَمؾِمؽ، َأو اًمٓمِّلُم اًمِٕمْٚمُؽ اًم ِذي 

 )ُمدر(ُم٤مدة: 

 (.3411( ح )4/312(، ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم )151( ح )22/62( اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم )2)

(3( )3/44.) 

 (.49( ت )18( ؾم١مآت اًمؼمىم٤مين ًمٚمدارىمٓمٜمل )ص: 4)

  (.55ؾمقرة ـمف، أي٦م ) (5)

 (.2/381( اعمًتدرك )6)

 (.3/419( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )7)

 (. 13/243( اًمٌدر اعمٜمػم )8)
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يروي اعمقوققم٤مت ، ُمٜمٙمر احلدي٨م ضمدا)) ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن اإلومري٘مل، ُمقٓهؿ اًمّْمٛمري زطمرـ سمـ وقمٌٞمد اهلل

 سمـ وقمكم، زطمر سمـ اضمتٛمع ذم إؾمٜم٤مد ظمؼم قمٌٞمد اهللوإذا ، يزيد أشمك سم٤مًمٓم٤مُم٤مت سمـ وإذا روى قمـ قمكم، قمـ إصم٤ٌمت

واًم٘م٤مؾمؿ أسمق قمٌداًمرمحـ ٓ يٙمقن ُمتـ ذًمؽ اخلؼم إٓ مم٤م قمٛمٚم٧م أيدهيؿ ومال ُيؾ آطمتج٤مج هبذه اًمّمحٞمٗم٦م ، يزيد

((. زطمر قمغم إطمقال أومم سمـ سمؾ اًمتٜمٙم٥م قمـ رواي٦م قمٌٞمد اهلل
(1)

 .اىـ 

 .واهلل اعمًتٕم٤منوىمد اضمتٛمع ذم إؾمٜم٤مد هذا احلدي٨م ه١مٓء اًمثالصم٦م ـ 

 .-واهلل أقمٚمؿ -واًمذي ئمٝمر ُمـ مجع ـمرق احلدي٨م وؿمقاهده أن احلدي٨م صحٞمح أو طمًـ: اخلالص٦م

ايمؾفم أؽمؾؿه إيمقك إهل : ومال اظمّقتأكه ىمان إذا ؽموي فمعم   فمؿرروي فمن ): ومويمه -186

(رواه ازمن اظمـذر. همانمػر يمه، وذكبه فمظقم، واظمال وايمعشغمة
(2)

. 

أورده
(3)

ـ قم، قمـ أيب ُمدرك إؿمجٕمل، قمـ ُمٜمّمقر، قمـ ؾمٗمٞم٤من، اهلل قمٌدصمٜم٤م : ىم٤مل، احلًـ سمـ قمكمقمـ  

 .هبذا اًمٚمٗمظ اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر

 .ىمػ قمغم شمرمجتفأمل ، هق اًمٜم٤ًمئل احلًـ سمـ قمكم

وهق صم٘م٦م اًمٙمقذم اعمزين اهلل قمٌد سمـ اًمقًمٞمد اسمـ: هق اهلل وقمٌد
(4)

. 

اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ دقمٌوأظمرضمف 
(5)

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى 
(6)

 :ُمـ ـمريؼ اًمثقري 

واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ
(7)

 وذيؽ، ُمـ ـمريؼ أيب إطمقص 

 .سمف قمـ أيب ُمدرك آؿمجٕمل، قمـ ُمٜمّمقر صمالصمتٝمؿ

اًمذيـ قم٤مسوا  ُمدرك إؿمجٕمل ُمـ اًمٓمٌ٘م٦م اًم٤ًمدؾم٦م سمـ أسم٤م ُمدرك يمثػم ٕنّ : ٟٓم٘مٓم٤مقمف وإصمر ومٞمف وٕمػ

لماًمت٤مسمٕم صٖم٤مر
(8)

 .  سمـ اخلٓم٤مب قمٛمرومل يدرك ، 

                                 
 (613( رىمؿ )29ـ 2/28اعمجروطملم )( 1)

 ( 3/431( اعمٖمٜمل )2)

 (.3215ح ) (456/ 5( إوؾمط )3)

 (.3691( ت )555( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 4)

 (. 6515( ح )3/519اًمرزاق ) ( ُمّمٜمػ قمٌد5)

 (.4/56( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )6)

 (.31463( ح )11/432( ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )7)

 (.5631( ت )811( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 8)
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(《 ىمان يغطي ومػم اظمرأة فمؿرأنَّ   :روى ازمن ؽمغمين): ومويمه -187
(1)

. 

 اخلرىملوىمد ذيمره اًمزريمٌم ذم ذطمف قمغم خمتٍم، مل أضمده ُمًٜمدا
(2)

يم٤من يٖمٓمل   قمٛمراسمـ  أنّ )): وىم٤مل، 

 .واهلل أقمٚمؿ سم٤مًمّمقاب. ٓ ُمـ ومٕمؾ أسمٞمف، قمٛمر سمـ اهلل قمٌدوضمٕمٚمف ُمـ ومٕمؾ . ((ىمؼم اعمرأة

 إكَّّم》: وومال، همجذزمه، وزمسطوا فمعم ومػمه ايمثوب، أكَّه مرَّ زمؼوم ومد دهمـوا مقِّتا وروي فمن فمقمي ): ومويمه -188

(3)《ايمـساءزم هذا ُيْصـَع
. 

أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى
(4)

ؾ اًمٙمقوم٦م قمـ رضمؾ ُمـ أه، احلٙمؿ سمـ قمـ قمكم، طمزن سمـ ؼٕمْ ُمـ ـمريؼ اًمّم   

ومجذب اًمثقب ، وىمد سمًط اًمثقب قمغم ىمؼمه، وٟمحـ ٟمدومـ ُمٞمت٤م أٟمف أشم٤مهؿ ىم٤مل  أيب ـم٤مًم٥م سمـ قمـ قمكم

 .ومذيمره:. . ُمـ اًم٘مؼم وىم٤مل

 .((جلٝم٤مًم٦م اًمرضمؾ ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م، وهق ذم ُمٕمٜمك اعمٜم٘مٓمع)): وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل

((صدوق هيؿ ويم٤من زاهدا))، اًمٕمٞمِمك اًمٌٙمرى ىمٞمس سمـ طمزن سمـ واًمّمٕمؼ
(5)

. 

 .احلٙمؿ يمم ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل سمـ وإصمر وٕمٞمػ جلٝم٤مًم٦م ؿمٞمخ قمكم

 زمن اهلل فمبدال همؼ، زمثوب ايمؼػم همخؿر: إكصاري زيد أب دهمن مايمك زمن وؾمفد أكس): ومويمه -189

(وأكس ؾماهد فمعم ؾمػغم ايمؼػم ٓ يـؽر، ّم خيؿر ومػم ايمـساءإكّ ، ارهمعوا ايمثوب: أكس
(6)

. 

وذيمره سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمل ذم ذح اهلداي٦م، مل أىمػ قمٚمٞمف ُمًٜمدا
(7)

 .هبذا اًمٚمٗمظ 

يزيد زمن اهلل فمبدوىمرهه ): ومويمه  -191
(8)

)
(9)

. 

                                 
 (.3/431اعمٖمٜمل )( 1)

 (.، 2/321( ذح اًمزريمٌم قمغم خمتٍم اخلرىمل )2)

 (.3/431اعمٖمٜمل ) (3)

(4( )4/54.) 

 (.2931( ت )453( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 5)

 (.3/431اعمٖمٜمل )( 6)

 (.3/255( اًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م )7)

ووزم إُمرة ُمٙم٦م ، ٦ٌم. وؿمٝمد سمٞمٕم٦م اًمروقان، وهق صٖمػم. ًمف وٕسمٞمف صحاخلٓمٛمّل  إٟمّم٤مري زيد سمـ يزيد سمـ اهلل ( قمٌد8)

اًمزسمػم يًػما، واؾمتٛمر ُم٘مٞمم هب٤م، ويم٤من ؿمٝمد ىمٌؾ ذًمؽ ُمع قمكّم ُمِم٤مهده، وُم٤مت ذم زُمـ اسمـ اًمزسمػم.  سمـ اهلل  ُمـ قمٌد

 (.5155( ت )7/424(، اإلص٤مسم٦م )2/254اٟمٔمر: اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى )اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى )

 (.3/431اعمٖمٜمل )( 9)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                                                                                         555 

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ
(1)

 :قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري 

اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمىو
(2)

ؿمٝمدت : ىم٤مليمالمه٤م )اًمثقري وزهػم( قمـ أيب إؾمح٤مق ، ُمٕم٤موي٦م سمـ ُمـ ـمريؼ زهػم 

 .《 إٟمم هق رضمؾ 》: ىم٤مل، يزيد سمـ اهلل قمٌدومٙمِمٗمف : ومٛمدوا قمغم ىمؼمه صمقسم٤م: ضمٜم٤مزة احل٤مرث

 أن ديزي سمـ اهلل قمٌد٠ميب أٟمف طمي ضمٜم٤مزة احل٤مرث إقمقر وم》: أيب إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕملقمـ : وًمٗمظ اًمٌٞمٝم٘مل

 .《  يزيد ىمد رأى اًمٜمٌل سمـ اهلل قمٌدويم٤من ، إٟمف رضمؾ: وىم٤مل، صمقسم٤مً  قمٚمٞمف يًٌٓمقا

 .((مج٤مقم٦م قمـ أيب إؾمح٤مقوإن يم٤من ُمقىمقوم٤ًم رواه ، وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح)): وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل

وصحح إؾمٜم٤مده احل٤مومظ ذم اًمتٚمخٞمص
(3)

واًمِمقيم٤مين ذم اًمٜمٞمؾ، 
(4)

. 

 سموهمقت ضمكم  اهلل أكه ومام فمـد مـػم رؽمول  فمؿرروى اخلالل زمنؽمـاده فمن ): ومويمه -191

هملرؽمؾن من ىمان حيل يمه ايمدطمول  ومػمها يدطمؾفا من ايمـسوة إلم أرؽمؾت إين أٓ همؼال صمحش زمـت زيـب

(همرأيت أن ومد صدومن، فمؾقفا دم ضمقاهتا
(5)

. 

 .ًمٕمٚمف ذم اًمًٜمـ ًمٚمخالل وهق ذم قمداد اعمٗم٘مقد

اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ قمٌدرضمف وإصمر أظم
(6)

 :قمـ اًمثقري 

واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ
(7)

 :همٞم٤مث وويمٞمع سمـ قمـ طمٗمص 

واسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت
(8)

 :ُمٕم٤موي٦م سمـ ُمـ ـمريؼ زهػم 

واًمٓمح٤موي ذم ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر
(9)

 :ُمـ ـمريؼ ُيٞمك اًم٘مٓم٤من 

                                 
 (.11785( ح )7/324( )1)

(2( )4/54.) 

 (.2561( ح )3/1228( اًمتٚمخٞمص احلٌػم )3)

 (. 2/769( ٟمٞمؾ إوـم٤مر: )4)

 (.3/21اعمٖمٜمل )( 5)

 (6397( ح )3/481اًمرزاق ) ( ُمّمٜمػ قمٌد6)

 (.11539( ح )7/261( )7)

 .(8/87( اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى )8)

 (.6/329( ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر )9)
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واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى
(1)

 :قمٌٞمد اًمٓمٜم٤مومز سمـ ُمـ ـمريؼ يٕمغم، 

قمـ ، ظم٤مًمدأيب  سمـ إؾممقمٞمؾ قمٌٞمد( قمـ سمـ ويٕمغم، وُيٞمك اًم٘مٓم٤من، وزهػم، وويمٞمع، طمٗمص، يمٚمٝمؿ )اًمثقري 

  قمٜمف قمغم زيٜم٥م زوج اًمٜمٌك ريض اهلل قمٛمرصٚمٞم٧م ُمع : أسمزى ىم٤مل سمـ اًمرمحـ قمٌدىم٤مل أظمؼمٟمك ، اًمِمٕمٌل قم٤مُمر

قمٜمف يٕمجٌف أن يدظمٚمٝم٤م ىمؼمه٤م  ريض اهلل قمٛمرويم٤من . ُمـ يدظمٚمٝم٤م ىمؼمه٤م  صمؿ أرؾمؾ إمم أزواج اًمٜمٌك، ومٙمؼم أرسمٕم٤م

 .صدىمـ: قمٜمٝمـ يدظمٚمٝم٤م ىمؼمه٤م ُمـ يم٤من يراه٤م رم طمٞم٤مهت٤م ىم٤مل ريض اهللوم٠مرؾمٚمـ إًمٞمف 

 .هذا ًمٗمظ اًمٌٞمٝم٘مل

وصححف أيْم٤م اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ذم أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز، ورضم٤مل إؾمٜم٤مده صم٘م٤مت ُمٕمروومقن، وإصمر صحٞمح
(2)

. 

هق اًمذي  ىمد يم٤من أقمجٌف أن يٙمقن  قمٛمرومٗمل هذا احلدي٨م أن )): ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمح٤موي: همائدة

 ۆ ۇ ژ: ٕن اهلل قمز وضمؾ ىم٤مل: ويم٤من ذًمؽ قمٜمدٟم٤م واهلل أقمٚمؿ أهن٤م عم٤م يم٤مٟم٧م ًمف أُم٤م، يتقمم إدظم٤مهل٤م ىمؼمه٤م

ژۋ ۋ ٴۇۈ ۈ ۆ
(3)

أقمجٌف ًمذًمؽ أن يٙمقن هق اعمتقزم إلدظم٤مهل٤م ، ويم٤من هل٤م سمذًمؽ اسمٜم٤م،   

(4)اىـ((. . . ىمؼمه٤م
 

(5)(《أكتم أضمق هبا》 :ومال ٕهؾفا  فمؿرظما سموهمقت امرأة  ): ومويمه -[م]
. 

أُم٤م أن ، أٟم٤م يمٜم٧م أومم هب٤م إذ يم٤مٟم٧م طمٞم٦م: وم٘م٤مل، ُم٤مشم٧م اُمرأة ًمٕمٛمر)): ىم٤مل، قمـ ُمنوقأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  

واإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ يمم ؾمٌؼ، ((وم٠مٟمتؿ أومم هب٤م
(6)

. 

(دون أومارهبا: أنَّ أزما زمؽر أدطمل امرأسمه ومػمها): ومويمه -192
(7)

. 

 . ـ ومٕمؾ أيب سمٙمر اًمّمديؼمل أىمػ قمٚمٞمف ُمِ  

                                 
 (.4/37( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل )1)

 (.97( ُم٠ًمًم٦م )187( )صـ2)

 (.6أي٦م: ) إطمزاب:ؾمقرة   (3)

 (.6/329( ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر )4)

 (3/432( اعمٖمٜمل )5)

 .-113 -: ( اٟمٔمر إصمر رىمؿ6)

 (.3/432اعمٖمٜمل )( 7)
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اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ سمد عأظمرضمف ،  احل٤مرث سمـ وصم٧ٌم ُمـ ومٕمؾ أيب سمٙمرة ٟمٗمٞمع 
(1)

اسمـ  وُمـ ـمري٘مف-

اعمٜمذر ذم إوؾمط
(2)

ُم٤مشم٧م اُمرأة 》: أيب سمٙمرة ىم٤مل سمـ اًمرمحـ قمٌدقمـ ، رسمف ]سمـ قمٌٞمد إزدي[ قمٌدُمـ ـمريؼ  - 

ًمقٓ أين أطمؼ سم٤مًمّمالة قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م ٟم٤مزقمتٙمؿ ذم ٕيب سمٙمرة ومج٤مء إظمقهت٤م يٜم٤مزقمقٟمف ذم اًمّمالة قمٚمٞمٝم٤م وم٘م٤مل أسمق سمٙمرة 

 .《 . . .شمم دطمل ايمؼػم، ّمغم قمٚمٞمٝم٤مىم٤مل ومت٘مدم وم، ذًمؽ

وشم٘مدم
(3)

 .أن إؾمٜم٤مده طمًـ 

ضمكم ماسمت ازمـته  ايمـبي أنَّ ): ومويمه -[م]
(4)

(أمر أزما ؿمؾحة همـزل دم ومػمها 
(5)

. 

 :ف يمم ذم احلدي٨م أيتًمٕمؾ اعمّمٜمػ ذيمره سم٤معمٕمٜمك وًمٗمٔم

أيؽم مل يؼارف ايمؾقؾة: ومال  ايمـبي روي أنّ ): ومويمه -193
(6)

  هملمره ايمـبي. أكا: ومال أزمو ؿمؾحة ؟ 

(رواه ايمبخاري. همـزل هملدطمؾفا ومػمها
(7)

. 

أظمرضمف اًمٌخ٤مري
(8)

  اهلل ؾمقلؿمٝمدٟم٤م سمٜم٧م ر: ىم٤مل،  قمـ أٟمس، قمكم سمـ هالل ُمـ ـمريؼ 

وم٘م٤مل  ؟ هؾ ومٞمٙمؿ ُمـ أطمد مل ي٘م٤مرف اًمٚمٞمٚم٦م: وم٘م٤مل ، شمدُمٕم٤من قمٞمٜمٞمف ومرأي٧م، اًم٘مؼم قمغم ضم٤مًمس  اهلل ورؾمقل

 .ومٜمزل ذم ىمؼمه٤م وم٘مؼمه٤م ، وم٤مٟمزل ذم ىمؼمه٤م: ىم٤مل، أٟم٤م: أسمق ـمٚمح٦م

هل سمديمكم دم من : ومال، ٓ: ومؾن ؟ هل َتؿؾن: همؼال، ايمـساء دم صمـازة  رأى ايمـّبيّ ): ومويمه -[م]

                                 
 (.6374( ح )3/473( )1)

 (3182( ح )5/411( )2)

 .-111 -: ( اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ3)

قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف، يمم ذيمر ذًمؽ اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى  سمـ زوضم٦م قمثمن  اهلل ( هل: أم يمٚمثقم سمٜم٧م رؾمقل4)

(8/31.) 

 . (3/433اعمٖمٜمل )( 5)

 ُم٤مدة: )ىمرف(. (691/ 2اعمجٛمقع اعمٖمٞم٨م ). اٟمٔمر أي مل جي٤مُمٕمٝم٤م ومل يّمٌٝم٤م: ًمـؿ ي٘م٤مرف( 6)

 (.3/433اعمٖمٜمل )( 7)

( ح 2/79إذا يم٤من اًمٜمقح ُمـ ؾمٜمتف ) يٕمذب اعمٞم٧م سمٌٕمض سمٙم٤مء أهٚمف قمٚمٞمف  ( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ىمقل اًمٜمٌل8)

 (.1342( ح )2/91رأة: )(. وسم٤مب ُمـ يدظمؾ ىمؼم اعم1285)
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(رواه ازمن ماصمه. همارصمعن ملزورات نمغم ملصمورات: ومال، ٓ: ومؾن ؟ يدرم
(1)

. 

   اهلل رؾمقلقمـ قمكم ىم٤مل ظمرج ، قمـ اسمـ احلٜمٗمٞم٦م، قمٛمرقمـ ديٜم٤مر أيب ، ؾمٚممن سمـ ُمـ ـمريؼ إؾممقمٞمؾأظمرضمف 

 .ومذيمره. . . وم٢مذا ٟمًقة ضمٚمقس

ؾمٚممن إزرق وٟم٘مؾ اسمـ أيب طم٤مشمؿ شمْمٕمٞمٗمف  سمـ رواه اسمـ ُم٤مضمف سم٢مؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ُمـ رواي٦م إؾممقمٞمؾ)): ىم٤مل اًمٜمقوي

((قمـ أقمالم هذا اًمٗمـ
(2)

. 

وىمد شم٘مدم خترجيف
(3)

 .وؾمٌؼ أن احلدي٨م وٕمٞمػ، 

(فمن اسمباع اجلـائز  اهلل رؽمولومد َناهن ): ومويمه -[م]
(4)

. 

 :٤مه صمالصم٦م أطم٤مدي٨مورد ذم ُمٕمٜم

ـِ اشم٤ٌَِّمِع اجلَٜم٤َمَزةِ : ىم٤مًم٧م طمدي٨م أم قمٓمٞم٦م : إول  .َومَلْ ُيْٕمَزْم قَمَٚمٞمْٜم٤َم، هُنِٞمٜم٤َم قَم

 .يمٜم٤م ُٟمٜمْٝمك قمـ اشم٤ٌمع اجلٜم٤مئز ومل ُيٕمَزم قمٚمٞمٜم٤م)): وذم ًمٗمظ

وىمد ؾمٌؼ خترجيف، واحلدي٨م اشمٗمؼ قمٚمٞمف اًمِمٞمخ٤من
(5)

. 

: ىمٚمـ ؟ جيٚمًٙمـ ُم٤م وم٘م٤مل، ضمٚمقس ٟمًقة وم٢مذا  اهلل ظمرج رؾمقل: ىم٤مل،  قمكم طمدي٨م: ايمثاين

 ؟ هؾ شمدًملم ومٞمٛمـ يدزم: ىم٤مل، ٓ: ىمٚمـ ؟ هؾ حتٛمٚمـ: ىم٤مل، ٓ: ىمٚمـ، ؟ هؾ شمٖمًٚمـ: ىم٤مل، ٟمٜمتٔمر اجلٜم٤مزة

 .وم٤مرضمٕمـ ُم٠مزورات همػم ُم٠مضمقرات: ىم٤مل، ٓ: ىمٚمـ

وىمد شم٘مدم
(6)

. 

أظمرضمؽ ُم٤م : ىم٤مل ًمٗم٤مـمٛم٦م   أن اًمٜمٌل: ىم٤مل، اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌدطمدي٨م : ايمثايمث

وم٘م٤مل هل٤م ، هذا اًمٌٞم٧م ومرمح٧م إًمٞمٝمؿ ُمٞمتٝمؿ أو قمزيتٝمؿ سمف َؾ أهْ ، اهلل رؾمقلأشمٞم٧م ي٤م : وم٘م٤مًم٧م ؟ُمـ سمٞمتؽ وم٤مـمٛم٦م ي٤م

                                 
 (.3/433اعمٖمٜمل )( 1)

 (.5/277( اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب )2)

 . -66 -: ( اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ3)

 (.3/433اعمٖمٜمل )( 4)

  .-61 -: ( اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ5)

 .-66 - ( اٟمٔمر إطم٤مدي٨م:6)
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ًمق : ىم٤مل، وىمد ؾمٛمٕمتؽ شمذيمر ومٞمٝم٤م ُم٤م شمذيمر، ُمٕم٤مذ اهلل: ًم٧مىم٤م، ؟ومٚمٕمٚمؽ سمٚمٖم٧م ُمٕمٝمؿ اًمٙمدى:  اهلل رؾمقل

 .اًم٘مٌقر ومٞمم أطم٥ًم: وم٘م٤مل؟ وم٠ًمًم٧م رسمٞمٕم٦م قمـ اًمٙمدى، ومذيمر شمِمديدا ذم ذًمؽ سمٚمٖم٧م ُمٕمٝمؿ اًمٙمدى

((طمٜمٌؾ وأسمق داود واًمٜم٤ًمئل سم٢مؾمٜم٤مد وٕمٞمػ سمـ رواه أمحد )): وىم٤مل اًمٜمقوي
(1)

 

وىمد ؾمٌؼ خترجيف
(2)

 .وسمٞمٜم٧م أن احلدي٨م وٕمٞمػ، 

(همـزل دم ومػم ازمـته دون نمغمه، أمر أزما ؿمؾحة  أن ايمـبي): ومويمه -[م]
(3)

. 

ؾمٌؼ ىمٌٚمف سمحديثلم
(4)

. 

(《 صمل أهؾهإكّم يقم ايمر 》:  ومال فمقم): ومويمه -194
(5)

. 

أظمرضمف أسمق داود
(6)

وُمـ ـمري٘مف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى– 
(7)

واًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم -
(8)

 :ُمـ ـمريؼ زهػم 

واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ
(9)

 :إدريس إودي سمـ اهلل قمٌدقمـ  

واسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت
(10)

 :ٟمٛمػم سمـ اهلل ٌدقمقمـ ويمٞمع و 

همًؾ قمـ قم٤مُمر ىم٤مل ، أيب ظم٤مًمد سمـ اسمـ ٟمٛمػم( قمـ إؾممقمٞمؾ، ويمٞمع، إدريس سمـ اهلل قمٌدو، أرسمٕمتٝمؿ )زهػم

طمدصمٜم٤م ُمرطم٥م أو أسمق : ]يٕمٜمل اًمِمٕمٌل[ ىم٤مل. وهؿ أدظمٚمقه ىمؼمه، زيد سمـ وأؾم٤مُم٦م، واًمٗمْمؾ، قمكم  اهلل رؾمقل

 .إٟمم يكم اًمرضمؾ أهٚمف: كم ىم٤ملومٚمم ومرغ قم، قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌدأهنؿ أدظمٚمقا ُمٕمٝمؿ ، ُمرطم٥م

 .((أهؾه اظمقّتوإكّم يقم )): وقمٜمد اسمـ ؾمٕمد ((إٓ أهُٚمف اعمٞم٧ّمُمـ يكم )): وًمٗمظ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، وهذا ًمٗمظ أيب داود

                                 
 (.5/278( اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب )1)

 .-67 -: ( اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ2)

 (.3/433( اعمٖمٜمل )3)

 .-193 - ( اٟمٔمر احلديثلم: 4)

 (.3/433اعمٖمٜمل )( 5)

 .(3217( ح )6/124( ذم اًمًٜمـ يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب يمؿ يدظمؾ اًم٘مؼم )6)

 (.4/53( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )7)

 (.2131( ت )8/56( اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم )8)

 (11764( ح )7/318( )9)

 (.2/229( اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ط اًمٕمٚمٛمٞم٦م )11)
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 .((أو أسمق ُمرطم٥م، ُمرطم٥م)): وىم٤مل زهػم

 .سمدون ؿمؽ (( ُمرطم٥ماسمـ أيب)): وقمٜمد اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم

 ((مرضمب أو ازمن أب مرضمب)): وقمٜمد اسمـ ؾمٕمد

 .صمؿ ذيمره ُمتّمال ُمـ رواي٦م ُمرطم٥م أو أيب ُمرطم٥م، وم٤مًمِمٕمٌل أرؾمؾ احلدي٨م أوٓ

ـ رواي٦م أيب داود ـ يمثػم قم ـ هذا اًمقضمف، وإؾمٜم٤مده ضمٞمد ىمقي، هذا طمدي٨م همري٥م ضمدا)): وىم٤مل اسم ٓ ُم ٓ ٟمٕمرومف إ ((و
(1)

. 

اظمتٚمػ ذم صحٌتف: ىم٤مل اسمـ طمجر، ىمٞمس سمـ ؾمقيداؾمٛمف : ُمرطم٥م أو أسمق ُمرطم٥م ي٘م٤مل
(2)

وذيمره ذم ، 

اإلص٤مسم٦م ذم اًم٘مًؿ إول
(3)

((ًمف صح٦ٌم)): وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن، 
(4)

((ًمف صح٦ٌم)): وىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ 
(5)

وىم٤مل اسمـ ، 

يٕمد ذِم اًمٙمقومٞملم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م: اًمؼم قمٌد
(6)

. 

 .صمر صحٞمح اإلؾمٜم٤مدوإ

أحلده  وظما سمودم ايمـبي): ومويمه -195
(7)

(داود رواه أزمو. وفمقم وأؽمامة، ايمعباس 
(8)

. 

أورده
(9)

، قمكم  اهلل همًؾ رؾمقل: ىم٤مل، قمـ قم٤مُمر اًمِمٕمٌل، أيب ظم٤مًمد سمـ قمـ إؾممقمٞمؾ، ُمـ ـمريؼ زهػم 

أهنؿ أدظمٚمقا ُمٕمٝمؿ ، طمدصمٜم٤م ُمرطم٥م أو أسمق ُمرطم٥م: ىم٤مل، ىمؼمه أدظمٚمقه وهؿ، زيد سمـ وأؾم٤مُم٦م، واًمٗمْمؾ

 إٟمم يكم اًمرضمؾ أهٚمف: ومٚمم ومرغ قمكم ىم٤مل، قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌد

 .وذيمر اًمٗمْمؾ سمدل اًمٕم٤ٌمس

 .واإلؾمٜم٤مد ىمقاه اسمـ يمثػم يمم ؾمٌؼ

                                 
 (.5/291( اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م )1)

 (.6551( ت )929( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 2)

 (.7916( ت )11/118( )3)

 (.3/177( اًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن )4)

 .(3121/ 6ح٤مسم٦م )ُمٕمروم٦م اًمّم (5)

 (4/1469( آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب )6)

 (.317: َدوَمٜمَُف. اٟمٔمر: اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط )ص: ( أحْلََد اعمَٞم٧َِّم 7)

 (.3/433اعمٖمٜمل )( 8)

 (.3217( ح )6/124( ذم اًمًٜمـ يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب يمؿ يدظمؾ اًم٘مؼم )9)
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وضم٤مء ذيمر اًمٕم٤ٌمس ذم رواي٦م أظمرى أظمرضمٝم٤م اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف
(1)

قمـ ، ؾممقمٞمؾ اًمًديُمـ ـمريؼ إ 

ُمـ إٟمّم٤مر وؾمقى حلده رضمؾ ، وقمكم واًمٗمْمؾ، اًمٕم٤ٌمس  دظمؾ ىمؼم اًمٜمٌل: ىم٤مل، قمـ اسمـ قم٤ٌمس، قمٙمرُم٦م

 .وهق اًمذي ؾمقى حلقد اًمِمٝمداء يقم سمدر

 .ضمٞمد ٤موإؾمٜم٤مده

 :وصماء دم رواية أَنم ىماكوا أرزمعة

أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى
(2)

قمـ ، قمـ اًمزهري، صمٜم٤م ُمٕمٛمر، زي٤مد سمـ اًمقاطمد قمٌدصمٜم٤م ، ُمًددُمـ ـمريؼ  

ٚم٧م رؾمقل )): أيب ـم٤مًم٥م  سمـ ىم٤مل قمكم: ىم٤مل، اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد  ً  ُمـ يٙمقن ُم٤م أٟمٔمر ومذه٧ٌم،  اهلل هم

ضمٜم٤مٟمفإووزم دومٜمف و،  وُمٞمت٤م طمٞم٤م ـمٞم٤ٌم ويم٤من، ؿمٞمئ٤م أر ومٚمؿ، اعمّٞم٧م
(3)

، واًمٗمْمؾ، واًمٕم٤ٌمس، دون اًمٜم٤مس أرسمٕم٦م قمكم 

.((كصبا حلدا وٟمّم٥م قمٚمٞمف اًمٚمٌـ  اهلل رؾمقلوحلد ًم،   اهلل رؾمقلوص٤مًمح ُمقمم 
(4)

. 

((رواه اًمٌٞمٝم٘مل سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح)): وىم٤مل اًمٜمقوي
(5)

. 

((رواه ُمًدد سمًٜمد صحٞمح)): وىم٤مل اًمٌقصػمي
(6)

. 

، اًمرزاق قمٌدو، وأرؾمٚمف اسمـ اعم٤ٌمرك)): وًمٙمـ اًمدار ىمٓمٜمل أقمٚمف سم٤مإلرؾم٤مل وم٘م٤مل، اًمٌقصػمي، يمذا ىم٤مل اًمٜمقوي

((واعمرؾمؾ أصح قمـ اًمزهري، وإوزاقمل، يمٞم٤ًمن سمـ ويمذًمؽ ىم٤مل ص٤مًمح، قمـ ُمٕمٛمر
(7)

. 

 :وصماء دم رواية أَنم ىماكوا ِخسة

٤م اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمىأظمرضمٝم
(8)

يم٤من )): قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل، قمـ قمٙمرُم٦م، اهلل قمٌد سمـ طمًلمُمـ ـمريؼ  

وؿم٘مران ُمقمم ، اًمٕم٤ٌمس سمـ وىمثؿ، اًمٕم٤ٌمس سمـ واًمٗمْمؾ، ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم:  اهلل اًمذيـ ٟمزًمقا ذم ىمؼم رؾمقل

                                 
 (.6633ح ) (14/611-611( )1)

 (.4/53( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )2)

 [1/317: أي دومٜمف وؾمؽمه وي٘م٤مل ًمٚم٘مؼم اجلٜمـ وجيٛمع قمغم أضمٜم٤من. اًمٜمٝم٤مي٦م ]( إضمٜم٤مٟمف3)

 (.4/53( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )4)

 (.2/936( ظمالص٦م إطمٙم٤مم )5)

 (2/525( إحت٤مف اخلػمة اعمٝمرة سمزوائد اعم٤ًمٟمٞمد اًمٕمنمة )6)

 (3/219دارىمٓمٜمل )( قمٚمؾ اًم7)

(8( )4/53.) 
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ي٤م قمكم أٟمِمدك اهلل وطمٔمٜم٤م : أيب ـم٤مًم٥م  سمـ ًمٕمكم: ظمقزم سمـ وىمد ىم٤مل أوس،   اهلل رؾمقل

 .((اٟمزل ومٜمزل ُمع اًم٘مقم ومٙم٤مٟمقا مخ٦ًم )): وم٘م٤مل ًمف  اهلل رؾمقلُمـ 

 .((ؿم٘مران ًم٘مٌف اهلل  ص٤مًمح ُمقمم رؾمقل: وؿم٘مران هق)): وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل 

 ل.اهل٤مؿمٛم اًم٘مرر قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌٞمد سمـ اهلل قمٌد سمـ احلًلم: وومٞمف

((ًمف أؿمٞم٤مء ُمٜمٙمرة)): ىم٤مل أمحد
(1)

((ثفشمريم٧م طمدي)): وىم٤مل اسمـ اعمديٜمل 
(2)

ي٘مٚم٥م إؾم٤مٟمٞمد )): وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن، 

((ويرومع اعمراؾمٞمؾ
(3)

((وٕمٗمف أيمثر أهؾ احلدي٨م: وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل، 
(4)

((وٕمٞمػ)): وىم٤مل اسمـ طمجر 
(5)

. 

جيٛمع سملم هذه اًمرواي٤مت سم٠من يمؾ واطمد روى ُم٤م )): وىمد مجع اسمـ اعمٚم٘مـ سملم هذه اًمرواي٤مت اعمختٚمٗم٦م وم٘م٤مل

(6)اىـ ((واهلل أقمٚمؿ، وُمـ زاد أراد سمف آظمره، أو ُمـ ٟم٘مص أراد سمف أول إُمر، رأى
. 

(أحلده شمالشمة  أن ايمـبي): ومويمه -196
(7)

. 

ؾ رؾمقل: قمغم رواي٦م أيب داود سمٜم٤مءً ، ًمٕمؾ اعمّمٜمػ رمحف اهلل ذيمره سم٤معمٕمٜمك  ً ، واًمٗمْمؾ، قمكمي   اهلل هم

 .ىمؼمه أدظمٚمقه وهؿ، زيد سمـ وأؾم٤مُم٦م

 .واٟمٔمر احلدي٨م اًمذي ىمٌٚمف

: ومال  فموف كزل دم ومػم ايمـبي زمن ايمرمحن فمبدأن ، وومد روى أزمو داود فمن أب مرضمب): ومويمه -197

(ىملين أكظر إيمقفم أرزمعة
(8)

. 

أورده
(9)

أن ، قمـ أيب ُمرطم٥م ،قمـ اًمِمٕمٌل، أيب ظم٤مًمد سمـ إؾممقمٞمؾقمـ ، قمٞمٞمٜم٦م سمـ ُمـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من 

                                 
 (.3/258)(اجلرح واًمتٕمديؾ 1)

 (.2/388ُ( اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم )2)

 (1/242( اعمجروطملم ٓسمـ طم٤ٌمن )3)

 (.11/346( )اًمًٜمـ اًمٙمؼمى: 4)

 (.1326( ت )248( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 5)

 (.13/231( اًمٌدر اعمٜمػم )6)

 (.3/434اعمٖمٜمل )( 7)

 (.3/434اعمٖمٜمل )( 8)

 (.3218( ح ) 6/125ـ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب يمؿ يدظمؾ اًم٘مؼم، )( اًمًٜم9)
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 . يم٠مين أٟمٔمر إًمٞمٝمؿ أرسمٕم٦م: ىم٤مل،  ٟمزل ذم ىمؼم اًمٜمٌلقمقف  سمـ اًمرمحـ قمٌد

وُمـ ـمري٘مف أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى
(1)

واسمـ إصمػم ذم أؾمد اًمٖم٤مسم٦م، 
(2)

. 

ق ذم اعمّمٜمػاًمرزا قمٌدوأظمرضمف 
(3)

: 

واسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت
(4)

شم٤مرخيف ذم وأسمق زرقم٦م اًمدُمِم٘مل 
(5)

 :ديملم سمـ يمالمه٤م قمـ أيب ٟمٕمٞمؿ اًمٗمْمؾ، 

وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم اعمٕمروم٦م
(6)

 :ديملم سمـ ُمـ ـمريؼ اًمٗمْمؾ 

واًمدوٓيب ذم اًمٙمٜمك 
(7)

 :قم٘م٦ٌم سمـ ُمـ ـمريؼ ىمٌٞمّم٦م 

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدٓئؾ
(8)

 :ُمـ ـمريؼ أيب قم٤مصؿ اًمٜمٌٞمؾ 

ذم اعمٕمروم٦موأسمق ٟمٕمٞمؿ 
(9)

 :ؾمقيد سمـ ُمـ ـمريؼ أيقب 

 سمـ قمـ إؾممقمٞمؾ، ؾمقيد( قمـ اًمثقري سمـ وأيقب، وأسمق قم٤مصؿ، وىمٌٞمّم٦م، وأسمق ٟمٕمٞمؿ، اًمرزاق قمٌدمخًتٝمؿ )

 .أيب ظم٤مًمد سمف ٟمحقه

ٜمده  وأظمرضمف أسمق يٕمغم ذم ُم
(10)

ـ ـمريؼ ُيٞمك  ُمقي سـم ؾمٕمٞمد سـم ُم ـ إؾممقمٞمؾ، أسم٤من ٕا  .ٟمحقه أيب ظم٤مًمد سمف سـم قم

وىم٤مل )): سم٤مًمِمؽ ُمرطم٥م أو أيب ُمرطم٥م))أيب ظم٤مًمد  سـم قمـ إؾممقمٞمؾ، ي٦م زهػمر روايمَ ذَ  ؼم سمٕمد أنّ اًم قمٌدىم٤مل اسـم 

، قمـ اًمِمٕمٌل، قمـ إؾممقمٞمؾ، وهٙمذا ىم٤مل اسـم قمٞمٞمٜم٦م. ومل يِمؽ -قمـ أيب ُمرطم٥م: قمـ اًمِمٕمٌل، قمـ إؾممقمٞمؾ. اًمثقري

ـ أيب ُمرطم٥م ـ اًمِمٕمٌل ذم اؾمٛم، أيب ظم٤مًمد سـم واظمتٚمٗمقا قمغم إؾممقمٞمؾ. ومل يِمؽ -قم (11)اىـ ((ف يمم شمرىقم
. 

                                 
(1( )4/53.) 

 (.1981( ت )6/277( أؾمد اًمٖم٤مسم٦م )2)

 (.6455( ح )3/495اًمرزاق ) ( ُمّمٜمػ قمٌد3)

 (.2/229( اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى )4)

 (.157( شم٤مريخ أيب زرقم٦م اًمدُمِم٘مل )ص: 5)

 (6343( ت )5/2643( ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م )6)

 (.314( ت )1/159ء )( اًمٙمٜمك وإؾمم7)

 (.7/255( دٓئؾ اًمٜمٌقة ًمٚمٌٞمٝم٘مل )8)

 (6343( ت )5/2643( ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م )9)

 (.2367( ح )4/253( )11)

 =(، وشمٌٕمف ذم ذًمؽ اسمـ يمثػم: ضم٤مُمع اعم٤ًمٟمٞمد واًمًٜمـ 2541( ت )4/1469( آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب )11)
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وأسمق ، قمٌٞمد سمـ رواه حمٛمد)): وًمٙمـ رواي٦م اًمثقري ومٞمٝم٤م اظمتالف أيْم٤م ىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ، اًمؼم قمٌدهٙمذا ىم٤مل اسمـ 

، ؾمقيد سمـ وأيقب، اًمرزاق قمٌدوىم٤مل ، أو اسمـ أيب ُمرطم٥م، أسمق ُمرطم٥م: وم٘م٤مٓ، قمـ اًمثقري، قم٤مصؿ

قمـ ، ُمٕم٤موي٦م سمـ واه زهػمُمرطم٥م أو أسمق ُمرطم٥م ويمذًمؽ ر: وم٘م٤مًمقا، طمٗمص وهمػمهؿ سمـ واحلًلم

((إؾممقمٞمؾ
(1)

. 

 :وهق يمم ىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ إصٗمٝم٤مين 

 ((أو اسمـ أيب ُمرطم٥م، رطم٥مُم)): ؾمقيد سمـ وأيقب، ديملم سمـ ىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ اًمٗمْمؾ

 .ومل يِمؽ ((أسمق ُمرطم٥م)): وىم٤مل أسمق قم٤مصؿ اًمٜمٌٞمؾ

 .ومل يِمؽ ((اسمـ أيب ُمرطم٥م)): وىم٤مل اًمثقري

 .سم٤مًمِمؽ ((أسمق ُمرطم٥م أو اسمـ ُمرطم٥م)): وىم٤مل ىمٌٞمّم٦م

 .ومل يِمؽ ((ُمرطم٥م)): أيب ظم٤مًمد سمـ ؾمٕمٞمد إُمقي قمـ إؾممقمٞمؾ سمـ ورواه ُيٞمك

ـِ  قمٌدوًمٞمس يقضمد أن  )): اًمؼم قمٌدوىم٤مل اسمـ  مْحَ وأُم٤م اسْمـ . قمقف يَم٤مَن ُمٕمٝمؿ إٓ ُمـ َهَذا اًمقضمف سمـ اًمر 

ـِ اسْمـ اعمًٞم٥م ىَم٤مَل  ـَ همًٚمقه: ؿمٝم٤مب ومروى قَم ِذي وص٤مًمح ، واًمٕم٤ٌمس، واًمٗمْمؾ ،قمكم: ويم٤مٟمقا أرسمٕم٦م، إٟمم دومٜمف اًم 

(2)اىـ((وحلدوا ًمف وٟمّمٌقا قَمَٚمٞمِْف اًمٚمٌـ ٟمّم٤ًٌم: ىَم٤مَل ، ؿم٘مران
. 

((قمقف ي٘متْمٞمف هذا احلدي٨م واهلل أقمٚمؿ سمـ اًمرمحـ قمٌدو: ىمٚم٧م أٟم٤م)): وشمٕم٘مٌف اسمـ يمثػم سم٘مقًمف
(3)

. 

ُمـ هذا وهذا طمدي٨م همري٥م ضمدا وإؾمٜم٤مده ضمٞمد ىمقي وٓ ٟمٕمرومف إٓ )): وىم٤مل اسمـ يمثػم قمـ طمدي٨م أيب داود

((اًمقضمف
(4)

. 

وم٢من صمٌت٧م صحٌتف وم٤محلدي٨م ُمقصقل ، إٓ أن أسم٤م ُمرطم٥م خمتٚمػ ذم صحٌتف -رمحف اهلل-وهق يمم ىم٤مل 

 .واهلل أقمٚمؿ. صحٞمح

                                 
ظم٤مًمد، وضمزم  سمـ ري وزهػموهمػمهؿ قمـ إؾممقمٞمؾيمذًمؽ رواه اًمًٗمٞم٤مٟم٤من اسمـ قمٞمٞمٜم٦م واًمثق))( وم٘م٤مل: 7/371) =

  .اىـ "اًمًٗمٞم٤مٟم٤من قمٜمف سم٠ميب ُمرطم٥م
  .(5/2643( ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ )1)

 (2541( ت )4/1469( آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب )2)

 (.7/371( ضم٤مُمع اعم٤ًمٟمٞمد واًمًٜمـ )3)

 (5/269( اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ط اًمٗمٙمر )4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ن ىَمَػـَه: : ومال ايمـبي): ومويمه -198 ن أضمُدىمم أطماه همؾقَحسِّ (مرواه مسؾ، إذا ىَمػَّ
(1)

. 

أورده
(2)

ظمٓم٥م   أن اًمٜمٌل، ُيدث، اهلل قمٌد سمـ أٟمف ؾمٛمع ضم٤مسمر، أظمؼمين أسمق اًمزسمػم: اسمـ ضمري٩مُمـ ـمريؼ  

ـٍ  ومذيمر رضمال ُمـ أصح٤مسمف، يقُم٤م ـَ ذم يَمَٗم ضُمُؾ سمأن   اًمٜمٌلوَمَزضَمَر ، َوىُمؼِمَ ًَمٞماًل ، ـَم٤مئِؾٍ  همػمىُمٌَِض وَمُٙمٗمِّ : ٤مًمٚمٞمؾُيْ٘مؼَمَ اًمر 

ـَ َأطَمُديُمْؿ َأظَم٤مهُ :  وىم٤مل اًمٜمٌل، إٟم٤ًمن إمم ذًمؽُيْْمَٓمر   إٓ أن، قمٚمٞمفُيَّمغم   طمتك ـْ يَمَٗمٜمَفُ ، إَِذا يَمٗم  ًِّ  .وَمْٚمٞمَُح

إؾمجعي مسعود زمن كعقمظما أدطمل   ايمـبي وومد روي أنّ ): ومويمه -199
(3)

ايمؼػم كزع إطمؾة 
(4)

 

(زمػقه
(5)

. 

تأظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤م
(6)

 :قمـ اًمقاىمدي 

وأسمق داود ذم اعمراؾمٞمؾ
(7)

 :داود اًمٕمتٙمل سمـ وؾمٚمٞممن، ُمقؾمك سمـ قم٤ٌمدقمـ  

:  اهلل أن رؾمقلسمٚمٖمف : ىم٤مل، قمـ أسمٞمف، ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٚمػ وؾمٚمٞممن اًمٕمتٙمل( قمـ، وقم٤ٌمد، صمالصمتٝمؿ )اًمقاىمدي

 .سمٗمٞمف إظمٚم٦م وٟمزع، اًم٘مؼم ذم ُمًٕمقد سمـ ٟمٕمٞمؿ ووع

ومه٤م صم٘مت٤من ُمـ رضم٤مل ، داود اًمٕمتٙمل سمـ وؾمٚمٞممن، ُمقؾمك اخلتكم سمـ قم٤ٌمد: هٙمذا أرؾمٚمف ه١مٓء اًمثالصم٦م

((ُمؽموك))، اًمقاىمدي قمٛمر سمـ وحمٛمد، اًمِمٞمخلم
(8)

. 

                                 
 (.3/434اعمٖمٜمل ) (1)

 (.943( ح )٤2/651مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب: ذم حتًلم يمٗمـ اعمٞم٧م )( يمت2)

، أؾمٚمؿ زُمـ اخلٜمدق، وهق اًمذي ظمذل سملم إطمزاب و سملم سمٜمل ىمرئم٦م، ويم٤من يًٙمـ ( أسمق ؾمٚمٛم٦م اًمٖمٓمٗم٤مين إؿمجٕمل3)

( ت 4/1518ٌؾ ىمدوم قَمغَم اًمٌٍمة. آؾمتٞمٕم٤مب )اعمديٜم٦م. وُم٤مت ذم ظمالوم٦م قمثمن، وىمٞمؾ: سَمْؾ ىمتؾ يقم اجلٛمؾ ىم

 (.1633( ت )5/328(، أؾمد اًمٖم٤مسم٦م )2629)

ُمًٕمقد همػم  سمـ ( سمـ ٟمٕمٞمؿ8821( ت )11/111وأُم٤م احل٤مومظ اسمـ طمجر وم٘مد شمرضمؿ ًمف ذم اإلص٤مسم٦م )

. اىـ "  ُمٜمًقب، وذيمر هذا احلدي٨م ذم شمرمجتف، وىم٤مل: هذا همػم إؿمجٕمل، وم٢من إؿمجٕمل، قم٤مش سمٕمد اًمٜمٌل

 ُمًتٜمد ىمقًمف هذا احلدي٨م اعمرؾمؾ، وهق وٕمٞمػ يمم ذم اًمتخري٩م.و

 اًمُٕمَ٘مد. يمم ضم٤مء شمٗمًػمه قمٜمد اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ. يٕمٜمل( 4)

 (.3/434اعمٖمٜمل )( 5)

 (. 4/211( اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى )6)

 (.419( ح )311( )ص: 7)

 (.6175( ت )882( )ص: 852( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )8)
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 .وىمد روي ُمقصال

يب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػأظمرضمف اسمـ أ
(1)

: 

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى
(2)

 :اًمٜمٕممن سمـ حمٛمد اًمدورى طمدصمٜم٤م هي٩م سمـ قم٤ٌمسُمـ ـمريؼ  

أدظمؾ أٟمف   قمـ اًمٜمٌل، أفمٜمف ؾمٛمٕمف ُمـ ُمٕم٘مؾ، ، ظمٚمٞمٗم٦م سمـ وهي٩م( قمـ ظمٚمػ، يمالمه٤م )اسمـ ايب ؿمٞم٦ٌم

 .يٕمٜمل اًمٕم٘مد، زع إظمٚم٦م سمٗمٞمفاًم٘مؼم وٟم إؿمجٕمل ُمًٕمقد سمـ ٟمٕمٞمؿ

 .((ي٤ًمر سمـ وُمقٓه ُمٕم٘مؾ، أفمٜمف ؾمٛمٕمف ُمـ ُمقٓه )): وقمٜمد اًمٌٞمٝم٘مل

 .((أطمًٌف ُمـ ىمقل اًمدوري، أفمٜمف: ىمقًمف )): صمؿ ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل

ظمٚمٞمٗم٦م يمم قمٜمد اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم سمـ سمؾ هق ُمـ ىمقل ظمٚمػ: وًمٞمس يمم ىم٤مل
(3)

. 

اًمٜمٕممن  سمـ ؿ صم٘م٤مت ُمٕمروومقن همػم هي٩مٕهن، ٓ ممـ دوٟمف، ظمٚمٞمٗم٦م سمـ وًمٕمؾ آوٓمراب ُمـ ظمٚمػ

((هيؿ ىمٚمٞمال أيْم٤م وًمٙمٜمف صم٘م٦موهق ، اجلقهري
(4)

. 

 .اًمٙمقذم اًمقاؾمٓمك أمحد أسمق، ُمقٓهؿ إؿمجٕمك سمرام سمـ ص٤مقمد اسمـ: هق ظمٚمٞمٗم٦م سمـ وظمٚمػ

((ًمٙمٜمف ظمرف وم٤موٓمرب قمٚمٞمف طمديثف، صدوق صم٘م٦م)): أيب ؿمٞم٦ٌم سمـ نىم٤مل قمثم
(5)

. 

وم٠مٟمٙمر قمٚمٞمف ، طمري٨م اًمّمح٤ميب سمـ ف رأى قمٛمرووادقمك أٟمّ ، صدوق اظمتٚمط ذم أظمر)): وىم٤مل اسمـ طمجر

((قمٞمٞمٜم٦م وأمحد سمـا ذًمؽ
(6)

. 

 .إؿمجٕمل ص٤مقمد سمـ ظمٚمٞمٗم٦م: وأسمقه

ي ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػمذيمره اًمٌخ٤مر
(7)

واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اجلرح واًمتٕمديؾ 
(8)

، ومل يذيمرا ومٞمف ضمرطم٤م وٓ شمٕمديال 

                                 
أن "( ـمٌٕم٦م يممل يقؾمػ احلقت، وذم ـمٌٕم٦م قمقاُم٦م: قمـ أسمٞمف أٟمف ؾمٛمع 11668( ح )3/16( ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )1)

 .، ومل يذيمر)ُمٕم٘مؾ سمـ ي٤ًمر(وًمٕمؾ ذم اإلؾمٜم٤مد ؾم٘مط "ُمًٕمقد إؿمجٕمل.... سمـ أدظمؾ ٟمٕمٞمؿ  اًمٜمٌل

 (.3/417( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل )2)

مم ُم٤م وىمع ُمـ اًمٜمٔمر رم يمت٥م إُم٤مضمد (، وشمٜمٌٞمف اهل٤مضمد إ1763( ح )4/246( اٟمٔمر: ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م )3)

 (.539( ح )2/55ًمٚمحقيٜمل )

 (.2218( ت )366( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 4)

 (.289( ت )3/152( هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )5)

 (.1731( ت )299( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 6)

 (.644( ت )3/191( اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم )7)

 (.1719( ت )3/376( اجلرح واًمتٕمديؾ )8)
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وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت
(1)

وىم٤مل . ((ظمٚمٞمٗم٦م سمـ يروي قمـ أؾممء سمٜم٧م أيب سمٙمر روى قمٜمف اسمٜمف ظمٚمػ)): وىم٤مل، 

((صدوق)): اسمـ طمجر
(2)

. 

 .واحلدي٨م ُمرؾمؾ وٕمٞمػ

هذا احلدي٨م وهٌؾ )): ىم٤مل اًمقاىمدي
(3)

وسم٘مل إمم زُمـ   اهلل رؾمقلُمًٕمقد قمغم قمٝمد  سمـ مل يٛم٧م ٟمٕمٞمؿ، 

))(4) قمٗم٤من سمـ قمثمن
. 

اًمٜمقوي ذم اخلالص٦م -أيْم٤م–ووٕمٗمف 
(5)

. 

وقمدم طمٗمظ ظمٚمػ عمتٜمف أيْم٤م أٟمف وصػ ، إن مم٤م ي١ميمد وٕمػ طمدي٨م اًمؽممج٦م)): وىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين

وًمذًمؽ ادقمك احل٤مومظ ذم ، ظمالف سمٞمٜمٝمؿ دون  وهق ىمد قم٤مش سمٕمد اًمٜمٌل، ُمًٕمقد سم٠مٟمف إؿمجٕمل سمـ ٟمٕمٞمؿ

وهق اخلتكم  -ُمقؾمك  سمـ ومٙم٠مٟمف مل يتٜمٌف ًمتٍميح قم٤ٌمد، أن اعمذيمقر ذم احلدي٨م هق همػم إؿمجٕمل ((اإلص٤مسم٦م))

((ويدل قمغم أن احلدي٨م ُمٜمٙمر، ومٝمذا يٌٓمؾ دقمقاه، سم٠مٟمف إؿمجٕمل -اًمث٘م٦م 
(6)

 .اىـ واهلل أقمٚمؿ. 

 (و ذيمكصمـدب كح زمن وؽمؿرة، وفمن ازمن مسعود): ومويمه
(7)

. 

 . أشمر ازمن مسعود -211

ذيمره اًمٌٝمقيت ذم يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمـ اإلىمٜم٤مع 
(8)

 . -واهلل أقمٚمؿ–وًمٕمٚمف ذم ؾمٜمٜمف ، وقمزاه إمم إصمرم، 

 . صمـدبزمن  وأما أشمر ؽمؿرة -211

أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى
(9)

ي٤ًمر ىم٤مل طمدصمٜمك قمثمن اسمـ أظمك  سمـ قمـ قم٘م٦ٌم، اًمقارث قمٌدُمـ ـمريؼ  

                                 
 (2533( ت )4/219( )1)

 (..1745( ت )311( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 2)

ٞمف. ًم٤ًمن اًمٕمرب ) ( َوِهَؾ ذم اًمٌْمء3) ًِ  (.11/737وقمٜمف َوِهاًل: هَمِٚمط ومٞمف وَٟم

 (.4/211( اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى )4)

 (. 2/958( ظمالص٦م إطمٙم٤مم )5)

 (.1763( ح )4/247( اًمْمٕمٞمٗم٦م )6)

 (.3/434اعمٖمٜمل )( 7)

(8( )4/112.) 

(9( )3/417.) 
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اٟمٓمٚمؼ سمف إمم طمٗمرشمف وم٢مذا ووٕمتف رم حلده وم٘مؾ سمًؿ اهلل : ُم٤مت اسمـ ًمًٛمرة وذيمر احلدي٨م ىم٤مل وم٘م٤مل: ؾمٛمرة ىم٤مل

 .رضمٚمٞمف وقم٘مد رأؾمف قم٘مد أـمٚمؼ صمؿ - - اهلل وقمغم ؾمٜم٦م رؾمقل

ذيمره اًمٌخ٤مري، ـ ضمح٤مشسم قمثمن: وهق: قمثمن اسمـ أظمل ؾمٛمرةوومٞمف 
(1)

واسمـ ايب طم٤مشمؿ 
(2)

واسمـ طم٤ٌمن ذم  

اًمث٘م٤مت
(3)

 .وم٘مط قمٜمف ٞم٤مرؾم سمـ قم٘م٦ٌمسمرواي٦م  

وىمد مجع اعمزي
(4)

ومال أدري ُمـ أيـ ًمف اجلٛمع )): وشمٕم٘مٌف ُمٖمٚمٓم٤مي سم٘مقًمف. قم٤ٌمس ُمقمم ؿممس سمـ قمثمنسمٞمٜمف وسملم  

، وىمد ومرق اًمٌخ٤مري. ء ُمـ ذًمؽواًمذي طمٙم٤مه ٓ يِمٕمر سمٌم؟ سملم اسمـ ؿممس واسمـ ضمح٤مش وٓ ُمـ ؾمٚمٗمف ذم ذًمؽ

(5)اىـ ((واسمـ طم٤ٌمن سملم هذيـ اًمؽممجتلم، وأسمق طم٤مشمؿ اًمرازي
. 

((ُم٘مٌقل)): وىم٤مل اسمـ طمجر
(6)

. 

 .وإصمر ومٞمف وٕمػ

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ اعمٞم٧ّمذم طمؾ قم٘مد   وىمد روي قمـ أيب هريرة
(7)

، وردان سمـ قمـ طم٤مشمؿ 

احليُمل ومدومٜم٤مه ومٜمًٞمٜم٤م أن ٟمحؾ اًمٕم٘مد طمتك  سمـ ؿمٝمدت اًمٕمالء: ىم٤مل، قمـ أيب هريرة، قمـ رضمؾ، اجلريريقمـ 

 .ىم٤مل ومرومٕمٜم٤م قمٜمف اًمٚمٌـ ومٚمؿ ٟمر ذم اًم٘مؼم ؿمٞمئ٤م، أدظمٚمٜم٤مه ىمؼمه

 .وردان ومٞمٛمـ روى قمٜمف ىمٌؾ آظمتالط سمـ واجلريري خمتٚمط ومل يذيمر طم٤مشمؿ، ومٞمف ضمٝم٤مًم٦م اًمراوي قمـ أيب هريرة 

ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين رمحف اهلل: همائدة
(8)

ب آصم٤مرا أظمرى قمـ سمٕمض اًمت٤مسمٕملم ذم اًم٤ٌم ]اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم[ ٤مقصمؿ ؾم)): 

ذم اًم٘مؼم يم٤من ُمٕمرووم٤م قمٜمد  اعمٞم٧ّمًمٙمـ جمٛمققمٝم٤م يٚم٘مل آـمٛمئٜم٤من ذم اًمٜمٗمس أن طمؾ قم٘مد يمٗمـ ، ُمـ وٕمػ ختٚمق ٓ

((ُم٤ًمئٚمف))وم٘مد ىم٤مل أسمق داود ذم ، ومٚمٕمٚمف ًمذًمؽ ىم٤مل سمف احلٜم٤مسمٚم٦م شمٌٕم٤م ًمإلُم٤مم أمحد، اًمًٚمػ
(9)

وؾمئؾ( ىمٚم٧م ٕمحد )أ )):  

                                 
 (.2216( ت )6/215اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ًمٚمٌخ٤مري ) (1)

 (.6/146اجلرح واًمتٕمديؾ ) (2)

 (.4344( ت )5/155) (3)

 (3822( ت )19/389هتذي٥م اًمٙممل ذم أؾممء اًمرضم٤مل ) (4)

 (.3618( ت )9/151إيممل هتذي٥م اًمٙممل ) (5)

 (.4478( ت )384شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص:  (6)

 (.11791( ح )3/326ـ أيب ؿمٞم٦ٌم )ُمّمٜمػ اسم (7)

 (.1763( ح )4/247اًمْمٕمٞمٗم٦م ) (8)

 .(223ُم٤ًمئؾ اإلُم٤مم أمحد رواي٦م أيب داود اًمًجًت٤مين )ص:   (9)
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 .اىـ((ٟمٕمؿ : ىم٤مل؟ ذم اًم٘مؼم قمـ اًمٕم٘مد حتؾ

ايمساصميوروى ): ومويمه -212
(1)

(ُرهمَِع ومػُمه فمن إرض ومْدر ؾمػم  أّن ايمـبيفمن صمازمر ، 
(2)

. 

 .وهق ذم قمداد اعمٗم٘مقد، ًمٕمٚمف ذم يمت٤مسمف إطمٙم٤مم

وأظمرضمف اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف
(3)

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى 
(4)

طمدصمٜم٤م ، يم٤مُمؾ اجلحدريُمـ ـمريؼ أيب  

د وُٟمِّم٥م قمٚمٞمف   أن اًمٜمٌل: اهلل قمٌد سمـ قمـ ضم٤مسمر، قمـ أسمٞمف، حمٛمد سمـ طمدصمٜم٤م ضمٕمٗمر، ؾمٚمٞممن سمـ اًمٗمْمٞمؾ ُأحْلِ

 .وُرومِع ىمؼُمه ُمـ إرض ٟمحقا ُمـ ؿمؼم، اًمٚمٌـ ٟمّم٤ٌم

 .((يمذا وضمدشمف)): صمؿ ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل

ُمقصقٓ سمذيمر ضم٤مسمر ومٞمف يٕمٜمل
(5)

. 

 .اًمٌٍمي ؾمٚمٞممن أسمق، اًمٜمٛمػمى ؾمٚمٞممن سمـ اًمٗمْمٞمؾوومٞمف 

((يم٤من صدوىم٤م وقمٜمده ُمٜم٤ميمػم)): اًم٤ًمضملىم٤مل 
(6)

((ًمٞمس سمث٘م٦م)): وىم٤مل اسمـ ُمٕملم، 
(7)

ًملم )): أسمق زرقم٦موىم٤مل ، 

((احلدي٨م
(8)

((يٙمت٥م طمديثف وًمٞمس سم٤مًم٘مقي)) : وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ، 
(9)

((ًمٞمس سم٤مًم٘مقي)): وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل، 
(10)

. 

                                 
، اإلُم٤مم اًمث٧ٌم احل٤مومظ حمدث اًمٌٍمة وؿمٞمخٝم٤م وُمٗمتٞمٝم٤م، ُم٤مت: اًم٤ًمضمل ُيٞمك أسمق اًمرمحـ قمٌد سمـ ُيٞمك سمـ ( هق: زيمري٤م1)

(، ؾمػم 6/2938ئ٦م، وًمف يمت٤مب إطمٙم٤مم، وقمزا إًمٞمف اسمـ طمجر طمديث٤م ذم اًمتٚمخٞمص )سم٤مًمٌٍمة، ؾمٜم٦م ؾمٌع وصمالث ُم٤م

 (.113( ت )14/197أقمالم اًمٜمٌالء )

 (.3/435( اعمٖمٜمل )2)

 (6635( ح )14/612( صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن )3)

(4( )3/411.) 

 (.3/217( ىم٤مًمف اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ذم اإلرواء )5)

 .(292/ 8هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ) (6)

 (.4193ت ) (226/ 4رواي٦م اًمدوري ) -ـ ُمٕملم شم٤مريخ اسم (7)

 (.413ت ) (72/ 7اجلرح واًمتٕمديؾ ) (8)

 (.413ت ) (72/ 7اجلرح واًمتٕمديؾ ) (9)

 (.494ت ) (88اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويمقن )ص:  (11)
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((ًمف ظمٓم٠م يمثػم، صدوق)): سمـ طمجروىم٤مل ا
(1)

روى ًمف اجلمقم٦م وًمٞمس ًمف ذم )): هلدي اًم٤ًمريوىم٤مل ذم ا، 

((اًمٌخ٤مري ؾمقى أطم٤مدي٨م شمقسمع قمٚمٞمٝم٤م ُمٜمٝم٤م ذم اخلٛمس
(2)

. 

قمـ أسمٞمف ُمرؾمال ، حمٛمد سمـ ظم٤مًمٗمف اًمدراردي ومرواه قمـ ضمٕمٗمر، وُمع وٕمػ ومٞمف ىمد ظمقًمػ ذم اإلؾمٜم٤مد

أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى
(3)

أن ، قمـ أسمٞمف، حمٛمد سمـ قمـ ضمٕمٗمر، اًمٕمزيز قمٌدصمٜم٤م ، قمٌدة سمـ دأمحـمريؼ ُمـ  

 .ورومع ىمؼمه ىمدر ؿمؼم، وووع قمٚمٞمف طمّم٤ٌمء ُمـ طمّم٤ٌمء اًمٕمرص٦م، رش قمغم ىمؼمه اعم٤مء  اًمٜمٌل

ُمٜمّمقر سمـ وقمزاه احل٤مومظ اسمـ طمجر إمم ؾمٕمٞمد
(4)

. 

 .((دُ رِ وذًمؽ يَ ، ورواه اًمقاىمدي سم٢مؾمٜم٤مد ًمف قمـ ضم٤مسمر، وهذا ُمرؾمؾ)): وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل

قمـ ، أيب قمتٞمؼقمـ ، قمـ اسمـ أيب قمقن، ضمٕمٗمر سمـ اهلل قمٌدرواي٦م اًمقاىمدي قمـ  -سمٕمد أطم٤مدي٨م-ؿ ذيمرصم

 .إمم آظمره . . . وُرومِع ىمؼمه: ومل يذيمر ،. . . اعم٤مء رؿم٤م  رش قمغم ىمؼم اًمٜمٌل: اهلل ىم٤مل قمٌد سمـ ضم٤مسمر

 سمـ وأصم٧ٌم ُمـ ومْمٞمؾ، وم٤مًمدراوردي أىمقى، اًمٕمزيز اًمدراوري قمٌدو ، ؾمٚمٞممن سمـ ىم٤مرٟم٤م سملم ومْمٞمؾ وإذا

، وأُم٤م اًمداروردي وإن يم٤من شمٙمٚمؿ ومٞمف وًمٙمـ وٕمٗمف ٟمًٌل، ٕن ومْمٞمؾ وٕمٗمف همػم واطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، ؾمٚمٞممن

ٌٞمد اهلل طمديثف قمـ قم: اًمٜم٤ًمئلىم٤مل ، صدوق يم٤من ُيدث ُمـ يمت٥م همػمه ومٞمخٓمكء )): وًمذًمؽ ىم٤مل اسمـ طمجر

((اًمٕمٛمرى ُمٜمٙمر
(5)

. 

، وهق اًمٔم٤مهر، يم٠من اًمٌٞمٝم٘مك يِمػم إمم شمرضمٞمح هذا اعمرؾمؾ)): ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين. ؾ أصحواًمٔم٤مهر أن اعمرؾم

وهق وإن اطمت٩م سمف اًمِمٞمخ٤من وم٘مد ، ؾمٚمٞممن ٓ ُيت٩م سمٛمخ٤مًمٗمتف عمـ هق أوصمؼ ُمٜمف سمـ وم٢من اًمذى وصٚمف وهق اًمٗمْمٞمؾ

حمٛمد سمف  سمـ ٟمٕمؿ رواه اسمـ طم٤ٌمن أيْم٤م رم صحٞمحف قمـ ضمٕمٗمر. ((ٓم٠م يمثػمًمف ظم، صدوق )): اًمت٘مري٥م ذمىم٤مل احل٤مومظ 

ن يم٤من هق اًمٗمْمٞمؾ ٢موم، ومل يذيمر ـ ُمع إؾمػ ـ اًمراوى قمـ ضمٕمٗمر، اًمتٚمخٞمص و، ٟمّم٥م اًمراي٦مُمقصقٓ يمم رم 

 .ـ(6)اىـ ((واهلل أقمٚمؿ. وإن يم٤من همػمه وم٤محلدي٨م سمف صحٞمح، وم٘مد قمروم٧م طم٤مًمف، هذا

                                 
 (.5427ت ) (785شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص:  (1)

 (.435( هدي اًم٤ًمري )صـ 2)

(3( )3/411-411.) 

 (.1237-3/1236( اًمتٚمخٞمص احلٌػم )4)

 (.4119( ت )615( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 5)

  (.756ح ) (217/ 3( إرواء اًمٖمٚمٞمؾ )6)
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 .يمم ؾمٌؼواًمراوي قمـ ضمٕمٗمر هق اًمٗمْمٞمؾ ٟمٗمًف 

 .أن احلدي٨م ُمرؾمؾ صحٞمح اإلؾمٜم٤مد: واخلالص٦م

 :وًمف ؿم٤مهدان

أيب ص٤مًمح أظمرضمف أسمق داود ذم اعمراؾمٞمؾ سمـ ُمـ طمدي٨م ص٤مًمح: أضمدمها
(1)

وُمـ ـمري٘مف اسمـ اجلقزي ذم – 

اًمتح٘مٞمؼ
(2)

أيب ص٤مًمح سمـ طمدصمٝمؿ طمدصمٜم٤م ص٤مًمح، قمٞم٤مش سمـ أن أسم٤م سمٙمر، اًمٕمالء سمـ حمٛمدفمن  -
(3)

رأي٧م : ىم٤مل، 

 .ؼما أو ٟمحقا ُمـ ؿمؼمؿم  ىمؼم اًمٜمٌل

ٛمع وؾم، ُيَٕمد  ذِم اًمُٙمقومٞملم)): ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري، طمري٨م سمـ قمٛمرة ُمقمم اًمٙمقذم ص٤مًمح أيب سمـ ص٤مًمحوومٞمف 

((أسم٤م هريرة
(4)

((وٕمٞمػ)): وىم٤مل اسمـ طمجر 
(5)

. 

 ىمؼم ومرأي٧م اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمرعم٤م ىمدم   رأي٧م ىمؼم اًمٜمٌل: ىم٤مل اعمديٜمل ٟمًٓم٤مس سمـ قمثٞمؿقمـ : اًمث٤مين

  ورأي٧م ىمؼم أيب سمٙمر وراء ىمؼم اًمٜمٌل، قمٚمٞمف طمّم٤ٌمء إمم احلٛمرة ُم٤م هل، أص٤مسمع أرسمٕم٦م ُمـ ٟمحقا ُمرشمٗمٕم٤م  اًمٜمٌل

 .وراء  قمٛمرورأي٧م ىمؼم ، أؾمٗمؾ ُمٜمف

ضمري ذم اًمنميٕم٦م أظمرضمف أسمق سمٙمر ٔا
(6)

ـ هبٚمقل : ىم٤مل، قمٞم٤مش احلٜم٤مط سمـ ثمنقم سمـ ُمـ ـمريؼ ؾمٕمٞمد  ؾمٛمٕم٧م اسم

ٓم٤مس سمف سمـ طمدصمٜم٤م قمثٞمؿ: ىم٤مل، أيب هٜمد سـم قمٞمًك اسـم سمٜم٧م داود سمـ ىم٤مل طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق -يٕمٜمل إؾمح٤مق–  .ًٟم

وٟم٘مؾ قمٜمف اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح
(7)

اًمِمقيم٤مين ذم اًمًٞمؾ، 
(8)

واًمٕمٔمٞمؿ آسم٤مدي ذم قمقن اعمٕمٌقد 
(9)

. 

                                 
 (.421( ح )313( اعمراؾمٞمؾ ٕيب داود )ص: 1)

 (.915( ح )2/18( اًمتح٘مٞمؼ ذم ُم٤ًمئؾ اخلالف )2)

سمـ ( وشمٜم٘مٞمح اًمتح٘مٞمؼ 13/233ٓأيب إظمي، واًمتّمقي٥م ُمـ حتٗم٦م إذاف ) سمـ ( ذم اعمراؾمٞمؾ: ص٤مًمح3)

 (.2/671اهل٤مدي ) قمٌد

 (.2823( ت )4/283( اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم )4)

 (.2867( ت )446( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 5)

 (.1873ح ) (2391/ 5) ( اًمنميٕم٦م6)

(7( )3/326.) 

 (.223( اًمًٞمؾ اجلرار اعمتدومؼ قمغم طمدائؼ إزه٤مر )ص: 8)

 (.9/29( قمقن اعمٕمٌقد وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ )9)
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شمرضمؿ ًمف اخلٓمٞم٥م ذم شم٤مريخ سمٖمداد احلٜم٤مط قمثمن سمـ وؾمٕمٞمد
(1)

واسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ، 
(2)

ومل يذيمرا  

 .ومٞمف ضمرطم٤م وٓ شمٕمديال

((ئصدوق خيٓم)): ىم٤مل احل٤مومظ. هٜمد أيب سمـ داود سمٜم٧م اسمـ ه٤مؿمؿ أسمق قمٞمًك سمـ وإؾمح٤مق
(3)

. 

((اًمت٤مسمٕملم اًمذيـ قم٤مسوا صٖم٤مرُمـ اًمٓمٌ٘م٦م  ((ُم٘مٌقل)) اعمديٜمل ٟمًٓم٤مس سمـ وقمثٞمؿ
(4)

. 

 .وإصمر ومٞمف وٕمػ

وي١ميده ُم٤م ؾمٞم٠ميت ُمـ اًمٜمٝمل قمـ . . . وُيًـ أن يرومع اًم٘مؼم قمـ إرض ىمٚمٞمال ٟمحق ؿمؼم)): ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين

ظمرج ُمـ ُمـ اعمٕمٚمقم أٟمف يٌ٘مك سمٕمد اًمدومـ قمغم اًم٘مؼم اًمؽماب اًمذي أُ  وم٢منّ ، اب اخل٤مرج ُمـ اًم٘مؼماًمزي٤مدة قمغم اًمؽم

((وذًمؽ ي٤ًموي اًم٘مدر اعمذيمقر ذم احلدي٨م شم٘مري٤ٌم، اعمّٞم٧ماًمٚمحد اًمذي ؿمٖمٚمف ضمًؿ 
(5)

. 

  اهلل رؽموليا أمه اىمشػي رم فمن ومػم : ومؾت يمعائشة: ومال، حمؿد زمن وروى ايمؼاؽمم): ومويمه -213

ٓ مممهمةٍ ، رم فمن شمالشمة ومبور وصاضمبقه همؽشػت
(6)

وٓ ٓؿمئةٍ  
(7)

ةَص رْ ايمعَ  زمبطحاءِ  مبطوضمةٍ ، 
(8)

. احلؿراءِ  

د(رواه أزمو داو
(9)

. 

                                 
 ( وىم٤مل: ُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وُم٤مئتلم.4642( ت )11/143( شم٤مريخ سمٖمداد )1)

 (.2521( ت )21/228( شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر )2)

 (.376( ت )131( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 3)

 (.4533( ت )671( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 4)

 ( ُمع شمٍمف يًػم.195( أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز )صـ 5)

 .(6/177( ٓ ُمرشمٗمٕم٦م قم٤مًمٞم٦م. ذح أيب داود ًمٚمٕمٞمٜمل )6)

َْرِض َيْٚمَٓم٠ُم ًَمْٓم٠ًم إِذا ًَمِزق هَب٤م، وًمّمؼ. واعمٕمٜمك: وٓ ُمٚمتّم٘م٦م سم٤مٕرض.( ٓـمـئ٦م7) ْٕ  : ُمـ ًَمٓمِكَء ومالٌن سم٤ِم

 (.6/177(، ذح أيب داود ًمٚمٕمٞمٜمل )1/71( اًمّمح٤مح )14/18هتذي٥م اًمٚمٖم٦م )

٤مء، ومٗمل اًم٘م٤مُمقس: شمٌٓمٞمح اعمًجد إًم٘م٤مء احلَم ومٞمف، وذم اًمٜمٝم٤مي٦م: سمٓمح اعمٙم٤من شمًقيتف، ُمٚم٘م٤مة ومٞمٝم٤م اًمٌٓمح "( ُمٌـٓمقطم٦م8)

 اعمًجد أًم٘مك ومٞمف اًمٌٓمح٤مء، وهق احلَم اًمّمٖم٤مر. "وسمٓمح 

 (: اعمًٞمؾ اًمذي هق احلَم اًمّمٖم٤مر، واعمراد سمف: احلَم ه٤مهٜم٤م.و )اًمٌٓمـح٤مء

 سمٗمتح اًمٕملم اعمٝمٛمٚم٦م، وؾمٙمقن اًمراء، وومتح اًمّم٤مد اعمٝمٛمٚم٦م: يمؾ ُمقوع واؾمع ٓ سمٜم٤مء ومٞمف.  "واًمٕمرص٦م

( 1/439(.حتٗم٦م إسمرار ذح ُمّم٤مسمٞمح اًمًٜم٦م ًمٚم٘م٤ميض اًمٌٞمْم٤موي )6/177اٟمٔمر: ذح أيب داود ًمٚمٕمٞمٜمل )

 (.3/1225ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح )

 (.3/435( اعمٖمٜمل )9)
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ظمرضمفأ
(1)

ي٤م أُمف : وم٘مٚم٧م، دظمٚم٧م قمغم قم٤مئِم٦م: ىم٤مل، قمـ اًم٘م٤مؾمؿ، ه٤مٟمئ سمـ قمثمن سمـ قمٛمروُمـ ـمريؼ  

وٓ ٓـمئ٦م ُمٌٓمقطم٦م سمٌٓمح٤مء ، ٦مومٙمِمٗم٧م زم قمـ صمالصم٦م ىمٌقر ٓ ُمنموم، وص٤مطمٌٞمف   ايمِمٗمل زم قمـ ىمؼم اًمٜمٌل

 .احلٛمراء اًمٕمرص٦م

وأظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت
(2)

أسمق يٕمغم 
(3)

واًمٓمؼمي ذم شم٤مرخيف، 
(4)

وأسمق سمٙمر أضمري ذم اًمنميٕم٦م 
(5)

 ،

واسمـ طمزم ذم اعمحغم
(6)

واخلٓم٤ميب ذم همري٥م احلدي٨م، 
(7)

واحل٤ميمؿ 
(8)

واًمٌٞمٝم٘مل 
(9)

 سمـ قمـ قمٛمرو، يمٚمٝمؿ ُمـ ـمرق 

 .ه٤مٟمئ سمف سمـ قمثمن

 قمٜمد رأؾمف وقمٛمر،  اًمٜمٌل يمتٗمل سملم رأؾمف سمٙمر وأسم٤م، ُم٘مدُم٤م  اهلل ومرأي٧م رؾمقل: وزاد احل٤ميمؿ وهمػمه

 .  اًمٜمٌل رضمكم

 .وواوم٘مف اًمذهٌل ((ومل خيرضم٤مه، صحٞمح اإلؾمٜم٤مد)): وىم٤مل احل٤ميمؿ

((ٟمٞمد صحٞمح٦مرواه أسمق داود وهمػمه سم٠مؾم٤م)): اًمٜمقوي: وىم٤مل
(10)

. 

حمٛمد ىمٌقرهؿ ُمٌٓمقطم٦م سمٌٓمح٤مء اًمٕمرص٦م ومذًمؽ يدل قمغم  سمـ وُمتك ُم٤م صح٧م رواي٦م اًم٘م٤مؾمؿ)): وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل

ومٙم٠مٟمف همػم قمم يم٤من قمٚمٞمف ذم اًم٘مديؿ وم٘مد ؾم٘مط ضمداره ذم ، مُمًٜمّ   وصح٦م رؤي٦م ؾمٗمٞم٤من اًمتمر ىمؼم اًمٜمٌل، اًمتًٓمٞمح

حمٛمد ذم هذا  سمـ وطمدي٨م اًم٘م٤مؾمؿ، صمؿ أصٚمح، اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمروىمٞمؾ ذم زُمـ ، اعمٚمؽ قمٌد سمـ زُمـ اًمقًمٞمد

 .اىـ ((وأومم أن يٙمقن حمٗمقفم٤م، اًم٤ٌمب أصح

                                 
 (.13218( ح 6132جلٜم٤مئز، سم٤مب ذم شمًقي٦م اًم٘مؼم )( ذم اًمًٜمـ، يمت٤مب ا1)

 (.3/157( اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ط اًمٕمٚمٛمٞم٦م )2)

 (.4571( ح )8/53( ُمًٜمد أيب يٕمغم اعمقصكم )3)

 (.3/422( شم٤مريخ اًمٓمؼمي )4)

 (.1868( و )1867( ح )5/2387( )5)

 (.3/358( اعمحغم سم٤مٔصم٤مر )6)

 (.1/636( همري٥م احلدي٨م ًمٚمخٓم٤ميب )7)

 (.1/524قمغم اًمّمحٞمحلم ) ( اعمًتدرك8)

 (.7/263( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )/( ودٓئؾ اًمٜمٌقة ًمٚمٌٞمٝم٘مل )9)

 (.2/1124( ظمالص٦م إطمٙم٤مم )11)
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ٟمف خمرج ذم ٕ; صحأهؾ هذا اًمِم٤من سمؾ طمدي٨م اًمتمر أهذا ظمالف اصٓمالح  )): وشمٕم٘مٌف اسمـ اًمؽميممين

((ُمـ اًمّمحٞمح ءوطمدي٨م اًم٘م٤مؾمؿ مل خيرج ذم ر، صحٞمح اًمٌخ٤مري
(1)

. 

هذا اًمرد ٓ يٙمٗمل ىمد يٙمقن إؾمٜم٤مد احلدي٨م اعمخ٤مًمػ حلدي٨م اًمٌخ٤مري أصح وأىمقى )): ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمينو

ىمؾ سمٞم٤من إٟمف دوٟمف ذم ومال يتؿ شمرضمٞمح طمدي٨م اًمتمر إٓ سمٌٞم٤من قمٚم٦م طمدي٨م اًم٘م٤مؾمؿ أو قمغم إ، ُمـ ؾمٜمد اًمٌخ٤مري

ومل  ((اًمت٘مري٥م))م ىم٤مل احل٤مومظ ذم وهق ُمًتقر يم، قمثمن اسمـ ه٤مٟمئ سمـ وهق اًمقاىمع هٜم٤م وم٢من قمٚمتف قمٛمرو، اًمّمح٦م

تل ٓ وُمت٤مسمٕم٦م اًمذهٌل ًمف ُمـ أوه٤مُمف اًمٙمثػمة اًم، ومتّمحٞمح احل٤ميمؿ حلديثف ُمـ شم٤ًمهٚمف اعمٕمروف: ًمٌت٦مايقصم٘مف أطمد 

((شمٚمخٞمص اعمًتدرك ختٗمك قمغم ُمـ شمتٌع يمالُمف ذم
(2)

 .اىـ 

 .قمٗم٤من سمـ قمثمن ُمقمم اعمدين ه٤مٟمئ سمـ قمثمن سمـ قمٛمرو

((يم٠مٟمف صدوق)): وىم٤مل اًمذهٌل
(3)

ويمذًمؽ احل٤ميمؿ ، ظمرج اسمـ طم٤ٌمن طمديثف ذم صحٞمحف)): ىم٤مل ُمٖمٚمٓم٤ميو، 

((اًمٜمٞم٤ًمسمقري
(4)

((ُمًتقر)): وىم٤مل اسمـ طمجر. 
(5)

. 

ـ ، واًمٜمقوي، وُمع ذًمؽ صححف احل٤ميمؿ، ه٤مٟمئ سـم قمثمن سـم واحلدي٨م ُمداره قمغم قمٛمرو اعمٚم٘ـمواسم
(6)

 .واهلل أقمٚمؿ. 

ومجع اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين سمٞمٜمف وسملم طمدي٨م ؾمٗمٞم٤من اًمتمر
(7)

ٞمس ُمٕم٤مرو٤م حلدي٨م اًمتمر صمؿ إٟمف ًمق صح ومٚم )): سم٘مقًمف 

وهق فم٤مهر ، ًمٌٓمح٤مء وهق احلَم اًمّمٖمػمة يمم ذم اًمٜمٝم٤مي٦مًمٞمس ُمٕمٜم٤مه ُمًٓمح سمؾ ُمٚم٘مك ومٞمف ا ُمٌٓمقح: ن ىمقًمفٕ

اسمـ اًم٘مٞمؿ سملم احلديثلم وم٘م٤مل  وهبذا مجع، احلٛمراء ومٝمذا ٓ يٜم٤مذم اًمتًٜمٞمؿُمٌٓمقطم٦م سمٌٓمح٤مء اًمٕمرص٦م )): ذم اخلؼم ٟمٗمًف

((وهٙمذا يم٤من ىمؼم ص٤مطمٌٞمف، ُٓمٌٜمل وٓ ُمٓملم، احلٛمراء، ؿ ُمٌٓمقح سمٌٓمح٤مء اًمٕمرص٦موىمؼمه ُمًٜمّ)): اًمزاد ذم
(8)

. 

                                 
 (.4/4( اجلقهر اًمٜم٘مل اعمٓمٌقع قمغم ه٤مُمش اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )1)

 (.197-196( أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز )صـ2)

 (.263( ت )4/171( شم٤مريخ اإلؾمالم )3)

 (.4143) ( ت11/231( إيممل هتذي٥م اًمٙممل )4)

 (.5178( ت )741( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 5)

 (.857( ح )13/259( اًمٌدر اعمٜمػم )6)

 .-212 -  ( ؾمٞم٠ميت سمرىمؿ:7)

 (.195( أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز )صـ8)
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فمامر زمن فمن فمؼبة، وروى زمنؽمـاده، كص فمؾقه أمحد، وٓ يستحب رهمعه زملىمثر من سمرازمه): ومويمه -214
(1)

 

(《ٓ جيعل دم ايمؼػم من ايمؼماب أىمثر مما طمرج مـه ضمكم ضمػر》: ومالأكه 
(2)

. 

وٟمّص قمٚمٞمف اإلُم٤مم أمحد يمم ذم ُم٤ًمئؾ أيب داود، مل أىمػ قمٚمٞمف ذم اعمًٜمد
(3)

ٓ يزاد قمغم اًم٘مؼم ُمـ شمراب )): وم٘م٤مل 

 .((إٓ أن يًتقي سم٤مٕرض ومال يٕمرف، ههمػم

وذيمره اًمٌٝمقيت ذم يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع
(4)

 .وقمزاه إمم أمحد 

 فمعم ايمؼػم فمعم يزاد أن  اهلل َنى رؽمولوروى اخلالل زمنؽمـاده فمن صمازمر ومال ): ومويمه -215

(ضمػرسمه
(5)

. 

 .ًمٕمٚمف ذم يمت٤مسمف اًمًٜمـ

واحلدي٨م أظمرضمف أسمق داود
(6)

واًمٜم٤ًمئل 
(7)

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى 
(8)

قمـ اسمـ ، همٞم٤مث سمـ ُمـ ـمريؼ طمٗمص 

أن يٌٜمك قمغم   اهلل رؾمقلهنك : ضم٤مسمر ىم٤ملفمن : ىم٤مل قمـ ضم٤مسمر، وأيب اًمزسمػم، ُمقؾمك سمـ قمـ ؾمٚمٞممن، ضمري٩م

 .صّم  أو جُي ، أو يزاد قمٚمٞمف، اًم٘مؼم

((ُمٜم٘مٓمع، ومٝمق، اهلل قمٌد سمـ ُمقؾمك مل يًٛمع ُمـ ضم٤مسمر سمـ منؾمٚمٞم)): ىم٤مل اعمٜمذري
(9)

. 

                                 
ح اًمٚم٤ًمن، يم٤من ىم٤مرئ٤م قم٤معم٤م سم٤مًمٗمرائض واًمٗم٘مف، ومّمٞم ،سمـ قمٌس سمـ قمٛمرو اجلٝمٜمّل اًمّمح٤ميب اعمِمٝمقر قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر ( 1)

وؿمٝمد قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر اًمٗمتقح، ويم٤من هق اًمؼميد إمم قمٛمر  سمٗمتح دُمِمؼ، وؿمٝمد ، ؿم٤مقمرا يم٤مشم٤ٌم، وهق أطمد ُمـ مجع اًم٘مرآن

اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م يٜمٔمر:  .، وشمقذم ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م صّٗملم ُمع ُمٕم٤موي٦م، وأُّمره سمٕمد ذًمؽ قمغم ُمٍم

 (.5617ت ) (4/429)

 (.3/435( اعمٖمٜمل )2)

 (.1161( ُمًئٚم٦م: )225( )صـ3)

(4( )4/214.) 

 (.3/435( اعمٖمٜمل )5)

 (.3224( ح )6/135( اًمًٜمـ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ذم اًمٌٜم٤مء قمغم اًم٘مؼم، )6)

 (. 2127( ح )4/86( اعمجتٌك، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمزي٤مدة قمغم اًم٘مؼم )7)

(8( )3/411.) 

 (.4/341( خمتٍم اًمًٜمـ )9)



                                                                                         556 

ويمالمه٤م ُمدًم٤ًمن، وأسمق اًمزسمػم واسمـ ضمري٩م مل يٍمطم٤م سم٤مًمتحدي٨م قمٛمـ روي٤م قمٜمٝمم
(1)

. 

وصحح اًمٜمقوي
(2)

 .إؾمٜم٤مد أيب داود 

أن ي٘مؼم ُمٞم٧م قمغم وىمٞمؾ اعمراد سم٤مًمزي٤مدة قمٚمٞمف ، وفم٤مهره أن اعمراد سم٤مًمزي٤مدة قمٚمٞمف اًمزي٤مدة قمغم شمراسمف)): ىم٤مل اًمِمقيم٤مين

(3)اىـ((ىمؼم ُمٞم٧م آظمر
. 

سم٤مب ٓ يزاد ذم اًم٘مؼم قمغم أيمثر ُمـ شمراسمف )): ب قمٚمٞمفوًمذا سمقّ ، وهذا ومٝمٛمف اًمٌٞمٝم٘مل، اعمٕمٜمك إول هق اًمّمحٞمح

 .((ًمئال يرشمٗمع ضمدا

أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل وٓ يزاد قمغم طمٗمػمشمف اًمؽماب: وروي ُمٍمطم٤م هبذا اًمٚمٗمظ
(4)

أيب  سمـ ُمٕمٚم٘م٤م قمـ أسم٤من 

 .ومذيمره:. . . ىم٤مل  قمـ ضم٤مسمر قمـ اًمٜمٌل، وأيب ٟمية، ًـاحلقمـ ، قمٞم٤مش

 .((أسم٤من وٕمٞمػ، وذم احلدي٨م إول يمٗم٤مي٦م)): صمؿ ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل

((ؽموكُم)) وز اًمٌٍمي أسمق إؾممقمٞمؾ اًمٕمٌديومػم قمٞم٤مش أيب سمـ أسم٤من
(5)

. 

ٓ شمث٘مٚمقا : طمي ُمٞمت٤م ُيْدوَمـ وم٘م٤مل  إّن اًمٜمٌلىم٤مل   أصح٤مب اًمٜمٌل قمـ رضمؾ ُمـ: وًمف ؿم٤مهد سمٚمٗمظ

ىم٤مل  ظمٗمٗمقا قمـ ص٤مطمٌٙمؿذم احلدي٨م ورسمم ىم٤مل ، يٕمٜمل أن ٓ يزاد قمغم شمراب احلٗمرة: ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من ص٤مطمٌٙمؿ

 .ؾمٗمٞم٤من يٕمٜمل ُمـ شمراب اًم٘مؼم

اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦ميمم ذم –أظمرضمف اسمـ أيب قمٛمر ذم ُمًٜمده 
(6)

ؾمٗمٞم٤من طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ إؾمح٤مق قمـ يزيد سمـ قمـ  -

                                 
(. وذيمره 6291) اًمت٘مري٥م "صدوق، إٓ أٟمف يدًمس"، اعمٙمل اًمزسمػم شَمْدُرس، أسمق ـسم ُمًٚمؿ سمـ ( أسمق اًمزسمػم هق حمٛمد1)

 ( ذم اعمرشم٦ٌم اًمث٤مًمث٦م ُمـ اعمدًمًلم.111( ت )45احل٤مومظ ذم شمٕمريػ أهؾ اًمت٘مدي٨م )ص: 

صم٘م٦م وم٘مٞمف وم٤موؾ ويم٤من يدًمس " اعمٙمل ُمقٓهؿ إُمقي ضمري٩م سمـ ًمٕمزيزا قمٌد سمـ اعمٚمؽ واسمـ ضمري٩م: قمٌد

( اٟمٔمر: 4193( ت )624وقمده احل٤مومظ ذم اعمرشم٦ٌم اًمث٤مًمث٦م ُمـ ُمراشم٥م اعمدًمًلم شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص:  "ويرؾمؾ

 (.83( ت) 41ـمٌ٘م٤مت اعمدًمًلم )ص 

 (.2/1126(، ظمالص٦م إطمٙم٤مم )5/296( اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب )2)

 (.4/115( ٟمٞمؾ إوـم٤مر )3)

(4( )3/411.) 

 (.142( ت )113( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 5)

 (.823( ح )5/317( اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م )6)
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 ...ومذيمره.ىم٤مل إن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طميٟم٤م ُمٞمت٤م أيب طمٌٞم٥م قمـ رضمؾ قمـ آظمر ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل 

اًمٌقصػمي ذم إحت٤مف اخلػمة ويمذًمؽ قمزاه 
(1)

 .قمٛمرإمم اسمـ أيب  

واًمت٤مسمٕمل ، إؾمح٤مق ُمٕمٜمٕمٜم٤م سمـ قمـ حمٛمد، قمـ ؾمٗمٞم٤من، قمٛمرأيب  سمـ ُيٞمك سمـ رواه حمٛمد)): ىم٤مل اًمٌقصػمي

 .((أيْم٤م جمٝمقل

وهق ُمدًمس اسمـ إؾمح٤مقواحلدي٨م وٕمٞمػ ًمٕمٜمٕمٜم٦م 
(2)

 .وجلٝم٤مًم٦م اًمت٤مسمٕمل يمم ىم٤مل اًمٌقصػمي رمحف اهلل، 

 .  اهلل قمٌد سـم اًمٜمقوي صحح طمدي٨م ضم٤مسمر وىمد ؾمٌؼ أنّ   ،احلًـاحلدي٨م يرشم٘مل إمم درضم٦م  و

وٓ ومػما مممهما إٓ ، ٓ سمدع ُتثآ إٓ ؿمؿسته: يمعقم  ومول ايمـبي): ومول اظمصـف -216

(رواه مسؾم ؽمويته
(3)

. 

أورده
(4)

أٓ أسمٕمثؽ قمغم ُم٤م سمٕمثٜمل :  أيب ـم٤مًم٥م سمـ ىم٤مل زم قمكم: ىم٤مل، أيب اهلٞم٤مج إؾمدي ُمـ ـمريؼ 

 .ومذيمره . . . أن ٓ شمدع؟  اهلل رؾمقلقمٚمٞمف 

(وٓ ٓؿمئة، ٓ مممهمة: وصاضمبقه   ايمـبيومول ايمؼاؽمم دم صػة ومػم): ومول اظمصـف -[ م]
(5)

. 

شم٘مدم ىمٌؾ صمالصم٦م أطم٤مدي٨م
(6)

. 

(رواه ازمن ماصمه ماءً  ومػمه فمعم وَرشَّ ، ؽمعدا  اهلل ؽَملَّ رؽمولومال أزمو راهمع ): ومويمه -217
(7)

. 

ظمرضمفأ
(8)

قمـ ، قمـ داود اسمـ احلّملم، راومع أيب سمـ اهلل قمٌٞمد سمـ حمٛمدأظمؼمين ، قمكمّ  سمـ لدَ ُمٜمْؼ ُمـ ـمري 

                                 
 (.1953( ح )2/489( إحت٤مف اخلػمة اعمٝمرة سمزوائد اعم٤ًمٟمٞمد اًمٕمنمة )1)

( ت 51( ذم اعمرشم٦ٌم اًمث٤مًمث٦م ُمـ ُمراشم٥م اعمدًمًلم، وذم شمٕمريػ أهؾ اًمت٘مديس )ص: 2/121) ( قمّده احل٤مومظ ذم اًمٜمٙم٧م2)

( ُمـ اعمرشم٦ٌم اًمراسمٕم٦م اًمذيـ اشمٗمؼ قمغم أٟمف ٓ ُيت٩م سمِمئ ُمـ طمديثٝمؿ إٓ سمم سطمقا ومٞمف سم٤مًمًمع ًمٙمثرة شمدًمٞمًٝمؿ 125)

 قمغم اًمْمٕمٗم٤مء واعمج٤مهٞمؾ.

 (.3/436( اعمٖمٜمل )3)

 (.969( ح )2/666سمتًقي٦م اًم٘مؼم )( يمت٤مب اجلٜم٤مئز. سم٤مب إُمر 4)

 (.3/436( اعمٖمٜمل )5)

 .-213 -: ( اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ6)

 (.3/436( اعمٖمٜمل )7)

 (.1551( ح )2/242( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم إدظم٤مل اعمٞم٧م اًم٘مؼم )8)
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 .سمف ُمثٚمف. . . قمـ أيب راومع، أسمٞمف

((راومع أيب سمـ اهلل قمٌٞمد سمـ حمٛمدو، قمكم سمـ ًمْمٕمػ ُمٜمدل: هذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ)): ىم٤مل اًمٌقصػمي
(1)

. 

وٞم٤مء اعم٘مددوأقمّٚمف 
(2)

قمكم سمـ واًمزيٚمٕمل سمٛمٜمدل، 
(3)

. 

وٕمٗمف اإلُم٤مم أمحد. اًمٙمقذم اًمٕمٜمزي قمكم سمـ وُمٜمدل 
(4)

واًمدارىمٓمٜمل، 
(5)

أطم٤مدي٨م  ًمف)): وىم٤مل اسمـ قمدي، 

((ومراد وهمرائ٥م وهق ممـ يٙمت٥م طمديثفأ
(6)

((وٕمٞمػ)): وىم٤مل اسمـ طمجر. 
(7)

. 

((ُمٜمٙمر احلدي٨م)): ىم٤مل اًمٌخ٤مري، راومع أيب سمـ اهلل قمٌٞمد سمـ حمٛمدوؿمٞمخف 
(8)

ًمٞمس )): وىم٤مل اسمـ ُمٕملم، 

((سمحدي٨م سمٌمء
(9)

((وٕمٞمػ احلدي٨م ُمٜمٙمر احلدي٨م ضمدا ذاه٥م)): وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ، 
(10)

: وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن. 

((ومٚمم همٚم٥م اعمٜم٤ميمػم قمغم روايتف اؾمتحؼ اًمؽمك، س يِمٌف طمدي٨م أسمٞمفُمٜمٙمر احلدي٨م ضمدا يروي قمـ أسمٞمف ُم٤م ًمٞم))
(11)

 ،

((وٕمٞمػ)): وىم٤مل اسمـ طمجر
(12)

 ، وهق وٕمٞمػ ضمدا.

((طمديثف ًمٞمس ذم وضمف صحٞمح)): ىم٤مل اًمٌخ٤مري. إُمقى اًم٘مرؿمك احلّملم سمـ واًمد داود، وطمّملم
(13)

 ،

                                 
 (.2/38( ُمّم٤ٌمح اًمزضم٤مضم٦م ذم زوائد اسمـ ُم٤مضمف )1)

 (.2935( ح )3/181طمٙم٤مم )( ذم اًمًٜمـ وا2ٕ)

 (.2/311( ٟمّم٥م اًمراي٦م )3)

 (.871( اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل: )4)

 (.2/179) "( ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل5)

 (.6/455( اًمٙم٤مُمؾ )6)

 (.6883( ت )971( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 7)

 (.1/171( اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم )8)

 (.8/2( اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )9)

 (.8/2( اجلرح واًمتٕمديؾ )11)

 (.922( ت )2/258( اعمجروطملم )11)

 (.6116( ت )874( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 12)

 (. 3/7( اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم )13)
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(( ًمٞمس طمديثف سم٤مًم٘م٤مئؿ وٕمٞمػ)): أسمق زرقم٦م وىم٤مل
(1)

((ًملم احلدي٨م)): وىم٤مل اسمـ طمجر، 
(2)

. 

ووٕمٗمف اسمـ طمجر ذم اًمدراي٦م، وٕمٞمػ، واحلدي٨م
(3)

 

(مها اخلالل مجقعاروا، ُرشَّ فمعم ومػمه ماءٌ   اهلل أنَّ رؽمول: وفمن صمازمر): ومويمه -218
(4)

. 

 .ًمٕمٚمف ذم يمت٤مسمف اًمًٜمـ

واحلدي٨م رواه اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت
(5)

 :اًمقاىمدي قمٛمر سمـ قمـ حمٛمد 

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى
(6)

ضمٕمٗمر سمـ اهلل قمٌدقمـ ، ُمـ ـمريؼ اًمقاىمدي 
(7)

أيب قمتٞمؼقمـ ، قمـ اسمـ أيب قمقن، 
(8)

 ،

 .اعم٤مءُ   قمغم ىمؼم اًمٜمٌل ش  رُ : ىم٤مل، اهلل قمٌد سمـ قمـ ضم٤مسمر

رسم٤مح سم٘مرسم٦م سمدأ ُمـ ىمٌؾ رأؾمف ُمـ ؿم٘مف إيٛمـ طمتك  سمـ ويم٤من اًمذى رش اعم٤مء قمغم ىمؼمه سمالل)): وزاد اًمٌٞمٝم٘مل

 .((دارصمؿ ضب سم٤معم٤مء إمم اجلدار مل ي٘مدر قمغم أن يدور ُمـ اجل، اٟمتٝمك إمم رضمٚمٞمف

وىمد وٕمٗمف اجلٛمٝمقر وٟمًٌف إمم اًمقوع اًمرازي ، طمدي٨م وٕمٞمػ وم٢من ذم إؾمٜم٤مده اًمقاىمدي)): ىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ

(9)اىـ ((واًمٜم٤ًمئل
، 

((ُمؽموك)) قمٛمر سمـ حمٛمد: واًمقاىمدي هق
(10)

. 

 :ودم ايمباب فمن أب صمعػر ايمباومر، وفمبد اهلل زمن أب زمؽر مرؽمال

وووع قمٚمٞمف طمّم٤ٌمء ُمـ طمّم٤ٌمء ، قمغم ىمؼمه اعم٤مءُ  ش  رُ   اًمٜمٌك أن  ُمرؾمؾ أيب ضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر : إول

                                 
 (.3/199( اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )1)

 (.1394( ت )256( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 2)

(3( )1/241.) 

 (.3/436( اعمٖمٜمل )4)

 (.2/316( اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ط دار ص٤مدر )5)

 (.3/411ٜمـ اًمٙمؼمى )( اًم6ً)

 (.3252( ت )496ًمٞمس سمف سم٠مس: اًمت٘مري٥م )شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: " اعمدٟمك خمرُم٦م سمـ اعمًقر سمـ اًمرمحـ ( اسمـ قمٌد7)

 (.3825( ت )573.شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: ((صم٘م٦م)) اعمدٟمك اًمًٚمٛمك إٟمّم٤مرى اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر سمـ اًمرمحـ ( قمٌد8)

 .(324/  5اًمٌدر اعمٜمػم ) (9)

 (.6175( ت )882( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 11)
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 .اًمٕمرص٦م

أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى 
(1)

قمـ ، اًمٕمزيز قمٌدطمدصمٜم٤م ، قمٌدة سمـ طمدصمٜم٤م أمحد، إؾمح٤مق سمـ حمٛمدُمـ ـمريؼ  

 .ومذيمره  أن اًمٜمٌك: حمٛمد قمـ أسمٞمف سمـ ضمٕمٗمر

 .((ؾوهذا ُمرؾم)): وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل

 رش قمغم ىمؼمه اعم٤مء  أن اًمٜمٌلطمزم  سمـ قمٛمرو سمـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ اهلل قمٌدُمرؾمؾ : اًمث٤مين

اًمٓمٌ٘م٤متأظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم 
(2)

، طمرُمٚم٦م أيب سمـ إؾمح٤مقأظمؼمٟم٤م ، قمٞمًك إؿمجٕمل سمـ أظمؼمٟم٤م ُمٕمـ: ىم٤مل 

 .سمف طمزم سمـ روقمٛم سمـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ اهلل قمٌدقمـ 

 .مل أضمد ًمف شمرمج٦م طمرُمٚم٦م أيب سمـ إؾمح٤مقو

 سمـ سروى قمـ أٟم، ُمـ صٖم٤مر اًمت٤مسمٕملم اعمدين سمٙمر أسمق طمزم سمـ قمٛمرو سمـ حمٛمد سمـ سمٙمر أيب سمـ اهلل وقمٌد

وهق اسمـ ؾمٌٕملم ؾمٜم٦م، شمقذم ؾمٜم٦م مخس وصمالصملم وُم٤مئ٦م، ُم٤مًمؽ ويم٤من صم٘م٦م يمثػم احلدي٨م
(3)

. 

((صم٘م٦م صم٧ٌم)): قمٞمًك سمـ وُمٕمـ
(4)

. 

 :وىمد ورد ذم رش اعم٤مء قمغم اًم٘مؼم سمٕمد اًمدومـ أطم٤مدي٨م

 ُمٔمٕمقن سمـ ىم٤مم قمغم ىمؼم قمثمن:  أن اًمٜمٌل،  قمـ أسمٞمف، رسمٞمٕم٦م سمـ قم٤مُمر سمـ اهلل قمٌد: ُمٜمٝم٤م طمدي٨م 

 .رش اعم٤مءسموأُمر ، سمٕمد ُم٤م دومٜمف

أظمرضمف اًمٌزار ذم ُمًٜمده
(5)

 سمـ قمـ قم٤مصؿ، ٟم٤م اًمٕمٛمري: ىم٤مل، ٟم٤م يقٟمس: ىم٤مل، اهلل اعمخرُمل قمٌد سمـ قمـ حمٛمد 

 .رسمٞمٕم٦م سمف سمـ قم٤مُمر سمـ اهلل قمٌدقمـ ، قمٌٞمد اهلل

((اهلل مل أقمرومف قمٌد سمـ ر حمٛمدإٓ أن ؿمٞمخ اًمٌزا، ورضم٤مًمف ُمقصم٘مقن، رواه اًمٌزار)): وىم٤مل اهلٞمثٛمل
(6)

. 

، اعمٙمؼم: وُمثٚمف اًمٕمٛمري وهق، قمٌٞمد اهلل سمـ ًمْمٕمػ قم٤مصؿ، وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ)): ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين

                                 
 (.3/411( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )1)

(2( )2/316.) 

 (.171( ت )283( اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى )ص: 3)

 (.6821( ت )963( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 4)

 (.3822( ح )9/273( ُمًٜمد اًمٌزار )5)

 (. 3/45( جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                                                                                         553 

((ًمٞمس سمٕمٚم٦م وأظمذ يٕمٚمف سمم، وهمٗمؾ قمـ هذا يمٚمف اهلٞمثٛمل. طمٗمص سمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد
(1)

. 

ُمل قممر اسمـ هق اهلل قمٌد سمـ حمٛمد: وؿمٞمخ اًمٌزار ((صم٘م٦م طم٤مومظ)) اًمٌٖمدادي ضمٕمٗمر قأسم، اعمخر 
(2)

. 

((وٕمٞمػ)) اعمٙمؼم طمٗمص سمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد: واًمٕمٛمري هق
(3)

. 

((وٕمٞمػ)) اعمدين اًمٕمدوي اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ـسم قم٤مصؿ سمـ اهلل قمٌٞمد سمـ وقم٤مصؿ
(4)

. 

ووٕمٗمف اسمـ طمجر ذم خمتٍم زوائد اًمٌزار، واحلدي٨م وٕمٞمػ
(5)

واًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ذم اًمْمٕمٞمٗم٦م 
(6)

. 

 . اهلل رؾمقل٤من قمغم قمٝمد أن اًمرش قمغم اًم٘مؼم يم: حمٛمد قمـ أسمٞمف سمـ ُمٜمٝم٤م طمدي٨م ضمٕمٗمر

أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى
(7)

، سمالل سمـ قمـ ؾمٚمٞممن، وه٥م سمـ اهلل قمٌدقمـ ، ؾمٚمٞممن سمـ ُمـ ـمريؼ اًمرسمٞمع 

 .حمٛمد سمف سمـ قمـ ضمٕمٗمر

((رواه اًمٌٞمٝم٘مل سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح هٙمذا ُمرؾمال)): ىم٤مل اًمٜمقوي
(8)

. 

 .صحٞمح اإلؾمٜم٤مد وهق

 . اسمٜمف إسمراهٞمؿرش قمغم ىمؼم  ٌّل اًمٜم  أن  : ُمٜمٝم٤م طمدي٨م قم٤مئِم٦م و

أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم إوؾمط
(9)

ّ ىم٤مل سمـ حمٛمد قمـ  سُُمكمِّ ْٕ ٟم٤م : قمٌدة اًمْمٌل ىم٤مل سمـ ٟم٤م أمحد: زهػم ا

 .سمف قمـ قم٤مئِم٦م، قمـ أسمٞمف، قمروة سمـ قمـ هِم٤مم، حمٛمد اًمدراوردي سمـ اًمٕمزيز قمٌد

 .((قمٌدة سمـ شمٗمرد سمف أمحد، قمروة إٓ اًمدراوردي سمـ مل يرو هذا احلدي٨م قمـ هِم٤مم)): ل اًمٓمؼماينوىم٤م

                                 
 (.6443( ح )13/994( اًمْمٕمٞمٗم٦م )1)

 (.6136( ت )863( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 2)

 (. 3489( ت )528( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 3)

 (.3165( ت )472( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 4)

 (.549( ح )1/343)( 5)

 (.6443( ح )13/994( اًمْمٕمٞمٗم٦م )6)

(7( )3/411.) 

 (.3661( رىمؿ )2/1124( ظمالص٦م إطمٙم٤مم )8)

 (.6146( ح )6/187( اعمٕمجؿ إوؾمط )9)
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((ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح ظمال ؿمٞمخ اًمٓمؼماين، رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط)): ىم٤مل اهلٞمثٛمل
(1)

. 

 .إسُُمكمِّ  يٕمغم أسمق اًمٗمْمؾ سمـ زهػم سمـ حمٛمد: وؿمٞمخ اًمٓمؼماين

((ًملم)): ىم٤مل اًمدار ىمٓمٜمل
(2)

وذم ؾم١مآت اًمًٝمٛمل. 
(3)

 سمـ زهػم سمـ اًمدارىمٓمٜمل[ قمـ حمٛمد: وؾم٠مًمتف ]أي)): 

ؾم٠مًم٧م )): صمؿ ىم٤مل اًمًٝمٛمل قم٘مٌف. ((ىمد أظمٓم٠م ذم أطم٤مدي٨َم ، ُم٤م يم٤من سمف سم٠مس: وم٘م٤مل؟ سم٤مٕسُُمٚم ٦م، أيب يٕمغم، اًمٗمْمؾ

وُم٤مت ، اظمتٚمط ذم آظمر قمٛمره ىمٌؾ ُمقشمف سمًٜمتلم: وم٘م٤مل؟ زهػم سمـ قمكم اًمٌٍمي قمـ أيب يٕمغم سمـ احلًـحمٛمد  أسم٤م

ان يٗمٝمؿ ي٘م٤مل ًمف، ذم ؾمٜم٦م صممن قمنمة وصمالث ُمئ٦م اد: وَأدظَمَؾ قمٚمٞمف ومتك ُمـ أهؾ طَمر  د   .((اسمـ قمٚمقان طمدي٨َم اسمـ اًمر 

وذيمره اًمذهٌل ذم اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء
(4)

واعمٞمزان 
(5)

 .ؾ ىمقل اًمدارىمٓمٜمل اًم٤ًمسمؼوٟم٘م 

وىمد روى ًمف اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف
(6)

. 

زهػم إسمكم ىمد شمقسمع يمم يِمٕمر سمذًمؽ ىمقل اًمٓمؼماين  سمـ اإلؾمٜم٤مد صحٞمح إذا يم٤من حمٛمد)): وىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين

((. . . ٕن إسمكم ومذا ومٞمف يمالم: وإٓ ومٝمق طمًـ، اعمذيمقر
(7)

. 

أن : أيب ـم٤مًم٥م سمـ قمكم سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ اهلل دقمٌطمدي٨م : ًمف ؿم٤مهد ُمرؾمؾ يٛمٙمـ يت٘مقى سمف وهقو 

طملم : وإٟمف ىم٤مل، ف أول ىمؼم رش قمٚمٞمفوإٟمّ : ذم طمديثف قمٛمر زاد اسمـ إسمراهٞمؿ اسمٜمف ىمؼم قمغم رش  اهلل رؾمقل

 .طمث٤م قمٚمٞمف سمٞمده: وٓ أقمٚمٛمف إٓ ىم٤مل ؿؾمالم قمٚمٞمٙم: ومٗمرغ ُمٜمف قمٜمد رأؾمف، دومـ

أظمرضمف أسمق داود ذم اعمراؾمٞمؾ
(8)

وُمـ ـمري٘مف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى– 
(9)

، ىمٕمٜم٥م سمـ ُمًٚمٛم٦م سمـ اهلل قمٌدقمـ  -

حمٛمد يٕمٜمل  سمـ اهلل قمٌدقمـ ، حمٛمد طمدصمٝمؿ سمـ اًمٕمزيز قمٌدأن ، ص٤مًمح سمـ أسم٤من سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌدو

وإٟمف أول ىمؼم رش : ذم طمديثف قمٛمرزاد اسمـ  إسمراهٞمؿ اسمٜمف ىمؼم قمغم رّش   اهلل رؾمقَل  أن   :قمـ أسمٞمف، ٛمرقماسمـ 

                                 
 (.3/45( جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )1)

 (.317( ت )274( ؾم١مآت اًمًٚمٛمل )ص: 2)

 .(83رىمؿ  115( )ص3)

 (.2217( ت )1/241( اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء )4)

 (.7543( ت )3/551( ُمٞمزان آقمتدال )5)

 (.411( ح )2/126( اٟمٔمر: صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن )6)

 (.3145( ح )7/99( اًمّمحٞمح٦م )7)

 (.424( ح )314( )صـ8)

(9( )3/411) 
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طمث٤م قمٚمٞمف سمٞمده ومل ي٘مؾ : وٓ أقمٚمٛمف إٓ ىم٤مل ؾمالم قمٚمٞمٙمؿ: قمٜمد رأؾمفومٗمرغ ُمٜمف ، طملم دومـ: وإٟمف ىم٤مل، قمٚمٞمف

 .قمٛمريٕمٜمل اسمـ : اًم٘مٕمٜمٌل

((رضم٤مًمف صم٘م٤مت ُمع إرؾم٤مًمف)): وىم٤مل اسمـ طمجر
(1)

. 

اًمذيـ  ُمـ اًمٓمٌ٘م٦م اًم٤ًمدؾم٦م ((صدوق))، اهل٤مؿمٛمل ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم سمـ قمٛمر سمـ وحمٛمد، وهق يمذًمؽ

قم٤مسوا صٖم٤مراًمت٤مسمٕملم
(2)

. 

وورد قمـ سمٕمض اًمت٤مسمٕملم ذم هذا اعمٕمٜمك
(3)

وجمٛمقع هذه إطم٤مدي٨م وإصم٤مر يٚم٘مل آـمٛمئٜم٤من ذم اًمٜمٗمس أن ، 

ل ىم٤م ،وًمذًمؽ اؾمتحٌف اإلُم٤مم أمحد وشمٌٕمف قمٚمٞمف احلٜم٤مسمٚم٦م، اًمرش قمغم اًم٘مؼم سمٕمد اًمدومـ يم٤من ُمٕمرووم٤م قمٜمد اًمًٚمػ

ويم٤من أيب يًتح٥م أن ، إين رأي٧م أيب ذم سمٕمض اجلٜم٤مئز مل يٜمٍمف طمتك رؿمقا قمغم اًم٘مؼم ُم٤مءً )): أمحد سمـ اهلل قمٌد

(4)اىـ ((قمغم اًم٘مؼم ُم٤مءً  يرؿمقا
. 

، زمجـازسمه أطمرج مظعون زمن ظما مات فمثّمنوروى أزمو داود زمنؽمـاده فمن اظمطؾب ومال ): ومويمه -219

شمم ، همحرس فمن ذرافمقه  اهلل رؽمولهمؼام ، محؾه ستطعي همؾم زمحجر يلسمقه أن رصمال  ايمـبي أمر، همدهمن

ورواه ازمن ماصمه فمن ، وأدهمن إيمقه من مات من أهؾه، أسَمعؾَّم هبا ومػم أطمي: وومال، هموضعفا فمـد رأؽمه، محؾفا

(من رواية أكس  ايمـبي
(5)

. 

ذم اًمًٜمـأظمرضمف أسمق داود  
(6)

وُمـ ـمري٘مف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى– 
(7)

واسمـ ؿم٦ٌم ذم شم٤مريخ اعمديٜم٦م -
(8)

ُمـ ـمريؼ  

 :إؾممقمٞمؾ سمـ طم٤مشمؿ

                                 
 (.2597( ح )3/1239( اًمتٚمخٞمص احلٌػم )1)

 (.6171( ت )881( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 2)

 .((ذم رش اعم٤مء قمغم اًم٘مؼم))( وسمقب قمٚمٞمف اسمـ ايب ؿمٞم٦ٌم: 3/54) ( اٟمٔمر: ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم3)

 (.539( سمرىمؿ: )144اهلل صـ ) ( ُم٤ًمئؾ اإلُم٤مم أمحد رواي٦م اسمٜمف قمٌد4)

 (.3/436( اعمٖمٜمل )5)

 (..3214( ح )6/121( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ذم مجع اعمقيت ذم ىمؼم، واًم٘مؼم يٕمٚم ؿ )6)

(7( )3/412.) 

 (.1/112( شم٤مريخ اعمديٜم٦م )8)
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واسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت
(1)

 :قاىمديقمـ اًم 

 .ومذيمره. . . . ُمٔمٕمقن ُأظمرج سمجٜم٤مزشمف سمـ قمـ اعمٓمٚم٥م ىم٤مل عم٤م ُم٤مت قمثمن، زيد اعمدين سمـ يمالمه٤م قمـ يمثػم

يم٠مين أٟمٔمر إمم سمٞم٤مض ذراقمل : ىم٤مل اهلل رؾمقلىم٤مل اًمذي خيؼمين ذًمؽ قمـ : ىم٤مل اعمٓمٚم٥م: وىم٤مل يمثػم 

وأدومـ إًمٞمف ُمـ ُم٤مت ، هب٤م ىمؼم أظمل أشمٕمٚم ؿ: وىم٤مل، ومقوٕمٝم٤م قمٜمد رأؾمف، طملم طمن قمٜمٝمم صمؿ محٚمٝم٤م  اهلل رؾمقل

 .واًمٚمٗمظ ٕيب داود. ُمـ أهكم

ؾمٚمٛمٞملم سـم ذم إؾمٜم٤مده يمثػم)): وىم٤مل اعمٜمذري ((وىمد شمٙمٚمؿ ومٞمف همػم واطمد، ُمدين يمٜمٞمتف أسمق حمٛمد، زيد ُمقمم ٕا
(2)

. 

 ،اعمدين حمٛمد أسمق، إؾمٚمٛمل زيد سمـ ويمثػم

((ُم٤م أرى سمف سم٠مؾم٤مً )): ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد
(3)

. 

((ًمٞمس سمف سم٠مس)): وىم٤مل اسمـ ُمٕملم
(4)

((صم٘م٦م)): اسمـ ُمٕملمقمـ ، اسمـ أيب ُمريؿ وىم٤مل، 
(5)

ًمٞمس سمذاك )): وىم٤مل ُمرة. 

((ياًم٘مق
(6)

((وٕمٞمػ)): وىم٤مل ُمرة، 
(7)

((وًمٞمس سم٘مقي، ص٤مًمح)): وىم٤مل اسمـ اعمديٜمل، 
(8)

: وىم٤مل اسمـ قممر اعمقصكم. 

((صم٘م٦م))
(9)

((وإمم اًمْمٕمػ ُم٤م هق، ًمٞمس سمذاك اًم٤ًمىمط)): ؿمٞم٦ٌم سمـ يٕم٘مقب: وىم٤مل، 
(10)

صدوق )): وىم٤مل أسمق زرقم٦م. 

((ص٤مًمح ًمٞمس سم٤مًم٘مقي يٙمت٥م طمديثف)): وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ، ((ومٞمف ًملم
(11)

((وٕمٞمػ))وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل . 
(12)

وذيمره اسمـ ، 

                                 
 (.3/399( اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى )1)

 (.3/188خمتٍم ؾمٜمـ أيب داود )( 2)

 (.2416( ت )2/317اهلل ) ( اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل ٕمحد رواي٦م اسمٜمف قمٌد3)

 إسمراهٞمؿ اًمدورىمل. سمـ أمحد سمـ اهلل ( ذم رواي٦م قمٌد1613( ت )6/67( اًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي )4)

 (.6938( ت )3/414( ُمٞمزان آقمتدال )5)

 (.7/151جلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )( ا6)

 (.1/71رواي٦م اسمـ حمرز ) -( شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم 7)

 (.6938( ت )3/414( ُمٞمزان آقمتدال )8)

 (.24/115( هتذي٥م اًمٙممل ذم أؾممء اًمرضم٤مل )9)

 (.24/115( هتذي٥م اًمٙممل ذم أؾممء اًمرضم٤مل )11)

 (841( ت )151 – 7/151( اجلرح واًمتٕمديؾ )11)

 (.515( ت )89واعمؽمويمقن )ص:  ( اًمْمٕمٗم٤مء12)
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ن ذم اًمث٘م٤مت٤مٌطم
(1)

((صدوق خيٓمئ)): وىم٤مل اسمـ طمجر. 
(2)

. 

، ٕن اعمٚمٓم٥م سملّم ذم يمالُمف أٟمف أظمؼمه صح٤ميب طمي اًم٘مّم٦م: ه طمًـ ُمتّمؾإؾمٜم٤مد)): ىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ

وىم٤مل أسمق ، ويمثػم هذا وإن وٕمٗمف اًمٜم٤ًمئل وم٘مد وصم٘مف ُيٞمك، واًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ قمدول ٓ شمي اجلٝم٤مًم٦م سم٠مقمٞم٤مهنؿ

(3)اىـ ((ص٤مًمح وًمٞمس سم٤مًم٘مقي: وىم٤مل اسمـ اعمديٜمل، زرقم٦م صدوق
. 

ّٓ ، وإؾمٜم٤مده طمًـ)): وىم٤مل اسمـ طمجر وىمد سملّم ، وهق صدوق، زيد راويف قمـ اعمٓمٚم٥م سمـ يمثػم ًمٞمس ومٞمف إ

ف، اعمٓمّٚم٥م أّن خمؼًما أظمؼمه سمف ح٤ميب، ومل يًٛمِّ ((وٓ يّي إهب٤مُم اًمّم 
(4)

. 

وطمًٜمف أيْم٤م اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ذم اًمّمحٞمح٦م
(5)

. 

وم٠مظمرضمف اسـم ُم٤مضمف  وأُم٤م طمدي٨م أٟمس
(6)

ـ ، حمٛمد سـم اًمٕمزيز قمٌدُمـ ـمريؼ  -يمم ىم٤مل اعمّمٜمػ–  قم

ـ زيٜم٥م سمٜم٧م ُٟمٌَٞمط، دزي سـم يمثػم ـ أٟمس، قم  . ُمٔمٕمقن سمّمخرة سـم يٕمٚمؿ ىمؼم قمثمن  اهلل رؾمقلُم٤مًمؽ أّن  سـم قم

أيب  سمـ وًمف ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م اعمٓمٚم٥م، زيد خمتٚمػ ومٞمف سمـ ويمثػم، هذا إؾمٜم٤مد طمًـ)): وىم٤مل اًمٌقصػمي

((وداقم٦م رواه أسمق داود
(7)

. 

وؾم٠مًم٧م أسم٤م زرقم٦م قمـ طمدي٨م رواه : ؿوم٘م٤مل اسمـ أيب طم٤مشم، وًمٙمـ أسم٤م زرقم٦م أقمٚمٝم٤م، هٙمذا ىم٤مل اًمٌقصػمي

؟ ُمٔمٕمقن سمّمخرة سمـ أن اًمٜمٌل قمٚمؿ ىمؼم قمثمن: قمـ أٟمس، قمـ زيٜم٥م سمٜم٧م ٟمٌٞمط، زيد سمـ قمـ يمثػم، اًمدراوردي

 سمـ قمـ اعمٓمٚم٥م، زيد سمـ قمـ يمثػم، يرويف طم٤مشمؿ وهمػمه: خي٤مًمػ اًمدراوردي ومٞمف، هذا ظمٓم٠م: ىم٤مل أسمق زرقم٦م

((وهق اًمّمحٞمح: طمٜمٓم٥م سمـ اهلل قمٌد
(8)

. 

 .طمًـ إن ؿم٤مء اهلل: وهل، إؾممقمٞمؾ سمـ أن اعمحٗمقظ هق رواي٦م طم٤مشمؿ: ٦موم٤مخلالص

                                 
 (.7/354( اًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن )1)

 (.5611( ت )818( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 2)

 (.861( ح )13/275( اًمٌدر اعمٜمػم )3)

 (.3/1241( اًمتٚمخٞمص احلٌػم )4)

 (.3161( ح )7/161( ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م )5)

 (.1561( ح )2/247( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٕمالُم٦م ذم اًم٘مؼم )6)

 (.564( ح )2/41( ُمّم٤ٌمح اًمزضم٤مضم٦م ذم زوائد اسمـ ُم٤مضمف )7)

 (.3/495( قمٚمؾ احلدي٨م ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )8)
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ؽمطح  اهلل أّن رؽمول): ومويمه -211
(1)

(ومػم ازمـه إزمراهقم 
(2)

. 

ذيمره اًمِم٤مومٕمل ذم إم
(3)

أٟمف ؾمٓمح ىمؼم إسمراهٞمؿ اسمٜمف   اًمٜمٌل ويمذًمؽ سمٚمٖمٜم٤م قمـ، ح اًم٘مؼمُ ًٓم  ويُ )): وم٘م٤مل 

 .((وووع قمٚمٞمف طمَم ُمـ طمَم اًمروو٦م

رش قمغم   أن اًمٜمٌلقمـ أسمٞمف ، حمٛمد سمـ قمـ ضمٕمٗمر، حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿصمؿ روى قمـ ، ومل يذيمر ًمف إؾمٜم٤مدا

 .واحلّم٤ٌمء ٓ شمث٧ٌم إٓ قمغم ىمؼم ُمًٓمح: صمؿ ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل. ىمؼم إسمراهٞمؿ اسمٜمف وووع قمٚمٞمف طمّم٤ٌمء

واحلدي٨م ، حمٛمد ٟمٔمر سمـ ورم ؾممقمف ُمـ ضمٕمٗمر، ؾمٚمٛمل ُمٙمِمقف احل٤ملسمراهٞمؿ هق إإ)): ىم٤مل اسمـ اًمؽميممين

م ٜمف ُمًوٓ خيرضمف ذًمؽ قمـ يمقٟم، قمغم اًم٘مؼم شمًٓمٞمح يًػم يقوع ومٞمف احلّم٤ٌمء٠مؾمؾ وىمد يٙمقن سمسمٕمد هذا يمٚمف ُمر

((سم٤مقمت٤ٌمر اًمٖم٤مًم٥م
(4)

 

وٕمٞمػ ، ورأي مج٤مقم٦م، وىمد ىمدُمٜم٤م أٟمف صم٘م٦م قمغم رأي إُم٤مُمٜم٤م، هذا ُمع إرؾم٤مًمف ومٞمف إسمراهٞمؿ هذا)): ىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ

((قمٜمد اجلٛمٝمقر
(5)

. 

وىمد ؾمٌؼ .إؾمٚمٛمل اعمدين ُيٞمك أيب اسمـ حمٛمد سمـ وإسمراهٞمؿ
(6)

 .((ُمؽموك))أٟمف  

 .واحلدي٨م وٕمٞمػ ضمدا

(وأب زمؽر وفمؿر مسطحة  رأيت ومػم ايمـبي: وفمن ايمؼاؽمم ومال): ومويمه -211
(7)

. 

طمدي٨م اًم٘م٤مؾمؿ شم٘مدم
(8)

  ىمؼم اًمٜمٌلي٤م أُمف ايمِمٗمل زم قمـ : وم٘مٚم٧م، دظمٚم٧م قمغم قم٤مئِم٦م : سمٚمٗمظ 

                                 
الصحاح اٟمٔمر:  .، وهق ظمالف اًمتًٜمٞمؿضمٕمٚم٧م أقماله يم٤مًمًٓمح وأصؾ اًمًٓمح اًمًٌط ؾمٓمح٧م اًم٘مؼم شمًٓمٞمح٤مُمـ:  (1)

 . )س ط ح(دة:ُم٤م (1/276)املصباح املنري  .(1/375)

 (.3/437( اعمٖمٜمل )2)

 (.1/273( إم )3)

 .(3/411( اجلقهر اًمٜم٘مل )4)

 (.859( ح )13/271( اًمٌدر اعمٜمػم )5)

 .-111 -: ( اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ6)

 . (3/437اعمٖمٜمل )( 7)

 .-213 -: ( اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ8)
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 .وٓ ٓـمئ٦م ُمٌٓمقطم٦م سمٌٓمح٤مء اًمٕمرص٦م احلٛمراء، ومٙمِمٗم٧م زم قمـ صمالصم٦م ىمٌقر ٓ ُمنموم٦م  وص٤مطمٌٞمف

وًمذًمؽ ىم٤مل اسمـ اًمؽميممين. ُمًٓمح٦م: وًمٞمس ومٞمف ًمٗمٔم٦م
(1)

 .((مل أر أطمدا سح سم٠من اعمٌٓمقح هق اعمًٓمح )): 

ٟمف جيقز أن يٙمقن ُمٌٓمقطم٦م ٕ: وًمٞمس ذم هذا دًمٞمؾ قمغم شمرسمٞمع وٓ شمًٜمٞمؿ)): وىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمح٤موي

((سم٤مًمٌٓمح٤مء وهل ُمًٜمٛم٦م
(2)

. 

ورش ، ُمًٓمح٤م  ىمؼم أيب سمٙمر ُمثؾ ىمؼم اًمٜمٌل َؾ ٕمِ ضُم : طمٜمٓم٥م ىم٤مل سمـ اهلل قمٌد سمـ قمـ اعمٓمٚم٥موىمد روي 

 .قمٚمٞمف اعم٤مء

أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت
(3)

أيب  سمـ اهلل قمٌد سمـ طمدصمٜمل أسمق سمٙمر: ىم٤مل اًمقاىمدي قمٛمر سمـ حمٛمدقمـ  

 .سمف طمٜمٓم٥م سمـ اهلل قمٌد سمـ قمـ اعمٓمٚم٥م، أيب قمٛمرو ـسم قمـ قمٛمرو، ؾمؼمة

((يْمع احلدي٨م )): ىم٤مل أمحد، أيب ؾمؼمة سمـ اهلل قمٌد سمـ وؿمٞمخف أسمق سمٙمر حمٛمد، ((ُمؽموك)): ومٞمف اًمقاىمدي
(4)

 

((ُمٜمٙمر احلدي٨م)) ىم٤مل اًمٌخ٤مري
(5)

. 

 .ُمًٓمقطم٤م  ضمٕمؾ ىمؼم اًمٜمٌل: ىم٤مل، قمـ أسمٞمف، حمٛمد سمـ قمـ ضمٕمٗمروروي ُمثٚمف 

أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدٓئؾ
(6)

 .سمف حمٛمد سمـ قمـ ضمٕمٗمر، حمٛمد سمـ اًمٕمزيز قمٌدطمدصمٜم٤م : ىم٤مل، اًمقاىمديُمـ ـمريؼ  

 .وُمداره قمغم اًمقاىمدي أيْم٤م

وُم٤م ، ٓـمئ٦مسمؾ اًمث٤مسم٧م أٟمف يم٤من ُمًٜمم ٓ ُمنموم٦م وٓ ، ومل يث٧ٌم أن ىمؼمه قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم يم٤من ُمًٓمقطم٤م

 .روي أٟمف يم٤من ُمٌٓمقطم٤م ٓ يٜم٤مىمض يمقٟمف ُمًٜمم يمم ىم٤مل اًمٓمح٤موي واسمـ اًمؽميممين رمحٝمم اهلل

                                 
 (.4/3قهر اًمٜم٘مل )( اجل1)

 (.1/184( خمتٍم اظمتالف اًمٕمٚممء )2)

 (.3/219( اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى )3)

 ( 7/298( اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )4)

 (.2233( ت )2/183( اًمت٤مريخ إوؾمط )5)

 (.7/264( دٓئؾ اًمٜمٌقة ًمٚمٌٞمٝم٘مل حم٘م٘م٤م )6)
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روى ؽمػقان ايمتّمر): ومويمـه -212
(1)

ُمَسـًَّّم   رأيت ومػم ايمـبي: أكه ومال، 
(2)

(رواه ايمبخاري، 
(3)

. 

فأظمرضم
(4)

 .سمف قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمتمر، قمٞم٤مش سمـ سمٙمر أيبُمـ ـمريؼ  

ومد وومف): ومويمه -213
(5)

( قِمر فمَ  
(6)

. 

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ
(7)

أّن قمٚمٞم٤ّم يمؼّم قمغم ، ؾمٕمٞمد سمـ قمـ قمٛمػم، قمـ طمج٤مج، اًمٕمقام سمـ قمـ قم٤ٌمد 

ٌُْدك اًمٚم ُٝمؿ  )): وم٘م٤مل، اًم٘مؼم قمغم ىم٤مم صمؿ، أرسمٕم٤م ُمٙمٗمػ سمـ يزيد ـُ ، قَم ٌْدِ  َواسْم َوَأْٟم٧َم ظَمػْمُ َُمٜمُْزوٍل ، اًْمَٞمْقمَ  سمَِؽ  َٟمَزَل  كَ قَم

ْع ًَمُف ُُمْدظَمَٚمُف َواهمْ ، سمف ا َوَأْٟم٧َم َأقْمَٚمُؿ سمِفِ اًمٚم ُٝمؿ  َوؾمِّ  .((ِٗمْر ًَمُف َذْٟمٌَُف وَم٢مِٟم ٤م َٓ َٟمْٕمَٚمُؿ إِٓ  ظَمػْمً

صدوق يمثػم اخلٓم٠م )). اًم٘م٤ميض اًمٙمقذم أرـم٤مة أسمق اًمٜمخٕمل هٌػمة سمـ صمقر سمـ اسمـ أرـم٤مة: هق: وطمج٤مج

ذم اعمرشم٦ٌم اًمراسمٕم٦م ُمـ اعمدًمًلم، ذيمره احل٤مومظ ذم ((اًمتدًمٞمسو
(8)

 .وىمد قمٜمٕمـ ذم اإلؾمٜم٤مد. 

ُمـ اًمٓمٌ٘م٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ اًمقؾمٓمك ُمـ اًمت٤مسمٕملم ((صم٘م٦م)) يمقذم اًمُّمْٝم٤ٌمين اًمٜمخٕمل: هق ؾمٕمٞمد سمـ وقمٛمػم
(9)

. 

 .أرـم٤مة سمـ طمج٤مج وإصمر ومٞمف وٕمػ ًمٕمٜمٕمٜم٦م

اًمؼم قمٌدوأظمرج اسمـ 
(10)

قمـ ، طمدصمٜم٤م اسمـ اعم٤ٌمرك، اعمّمٞميص طمٌٞم٥م سمـ اعمٚمؽ قمٌدُمـ ـمريؼ أيب ُمروان  

ِػ ؾمٕمد  سمـ قمٛمرقمـ ، ُمًٚمؿ سمـ ىمٞمس ، ٓ دمٚمس ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملمأ: وم٘مٞمؾ ًمف، أن  قمٚمٞم ٤م ىم٤مم قمغم ىمؼم اسمـ اًمـُٛمَٙمٗم 

ِه  》: وم٘م٤مل ظَِمٞمٜم٤َم ىِمٞم٤َمُُمٜم٤َم قَمغَم ىَمؼْمِ ِٕ  . 《ىَمٚمِٞمٌؾ 

                                 
ؼ قمٍم اًمّمح٤مسم٦م ىم٤مل اسمـ طمجر: ُمـ يم٤ٌمر أشم٤ٌمع اًمت٤مسمٕملم وىمد حل ((صم٘م٦م)) اًمٙمقذم اًمٕمّمٗمري اًمتمر ديٜم٤مر سمـ ( ؾمٗمٞم٤من1)

 (.3/257(، وومتح اًم٤ٌمري )2439( ت )393أر ًمف رواي٦م قمـ صح٤ميب. شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص:  ومل

 (.2/223ر قمغم صح٤مح أصم٤مر )( ُمًٜمم: اًمذي ُرومع قمغم وضمف إرض وأفمٝمر ُم٠مظمقذا ُمـ اًمًٜم٤مم. ُمِم٤مرق إٟمقا2)

 (3/437( اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م )3)

 (.1391( ح )2/113) ، وأيب سمٙمر، وقمٛمر  ( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ىمؼم اًمٜمٌل4)

 قمغم اًم٘مؼم سمٕمد اًمدومـ[. يٕمٜمل( ]5)

 (3/437( اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م )6)

 (.31472( ح )11/436( ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )7)

 ( 118( رىمؿ )164ًمت٘مديس )صـ ( شمٕمريػ أهؾ ا8)

 (.5182( رىمؿ )753شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: ( 9)

 (23/269( اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد )11)
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((ُم٘مٌقل)): ىم٤مل اسمـ طمجر اعمّمٞميص ٥مطمٌٞم سمـ اعمٚمؽ قمٌدوومٞمف 
(1)

. 

اًمؼم قمٌدوًمف إؾمٜم٤مد آظمر ذيمره اسمـ 
(2)

اسمـ وو٤محُمٕمٚم٘م٤م قمـ  
(3)

 سمـ قمـ ُيٞمك، ُمقه٥م سمـ ىم٤مل طمدصمٜم٤م يزيد، 

 .قمـ قمكم ُمثٚمف، دؾمٕم سمـ قمـ قمٛمػم، ُمٖمقل سمـ قمـ ُم٤مًمؽ، أيب زائدة سمـ زيمري٤م

((صم٘م٦م قم٤مسمد)) اًمرُمكم ُمقه٥م سمـ اهلل ِ  قمٌد سمـ يزيد سمـ ظم٤مًمد سمـ يزيد: هق ُمقه٥م سمـ ويزيد
(4)

. 

 .وسم٤مىمل رضم٤مل اإلؾمٜم٤مد صم٘م٤مت ُمٕمروومقن

إذا دهمن ايمرصمل وومف   ومال ىمان ايمـبي،  ثّمنوروى أزمو داود زمنؽمـاده فمن فم): ومويمه -214

(همنكه أن يسلل، واؽمليموا يمه ايمتثبقت، اؽمتغػروا ٕطمقؽم: همؼال، فمؾقه
(5)

. 

أورده
(6)

ػمحِ سمَ  سمـ اهلل قمٌدقمـ ، يقؾمػ سمـ هِم٤ممُمـ ـمريؼ  
(7)

 سمـ قمـ قمثمن، قمثمنُمقمم ، قمـ ه٤مٟمئ، 

، وؾمٚمقا ًمف سم٤مًمتثٌٞم٧م، اؾمتٖمٗمروا ٕظمٞمٙمؿ: وم٘م٤مل، وىمػ قمٚمٞمف اعمٞم٧ّمإذا ومرغ ُمـ دومـ ،  يم٤من اًمٜمٌل: ىم٤مل، قمٗم٤من

 .سمحػم اسمـ ري٤ًمن: ىم٤مل أسمق داود، وم٢مٟمف أن ي٠ًمل

أمحد ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م سمـ اهلل قمٌدوأظمرضمف 
(8)

واًمٌـزار، 
(9)

واسمــ اًمًـٜمل ذم قمٛمـؾ اًمٞمـقم واًمٚمٞمٚمـ٦م، 
(10)

 ،

واحلـــ٤ميمؿ ذم اعمًـــتدرك
(11)

واًمٌٖمـــقي ذم ذح اًمًـــٜم٦م 
(12)

واًمالًمٙمـــ٤مئل ذم ذح أصـــقل آقمت٘مـــ٤مد 
(13)

 ،

                                 
 (4173( ت )362( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 1)

 (23/269( اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد )2)

 ."صدوق ذم ٟمٗمًف))(: 7/567. ىم٤مل اسمـ طمجر ذم ًم٤ًمن اعمٞمزان ت )ـ سَمِزيع اًم٘مرـمٌل احل٤مومظسم وو٤مح سمـ ( حمٛمد3)

 (.7718( ت )611( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 4)

 (.3/111( اعمٖمٜمل )5)

 (.3221)( ح 3/215( ذم اًمًٜمـ يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب آؾمتٖمٗم٤مر قمٜمد اًم٘مؼم ًمٚمٛمٞم٧م ذم وىم٧م آٟمٍماف )6)

وصم٘مف  ( سمٗمتح اعمقطمدة ويمن اعمٝمٛمٚم٦م اسمـ ري٤ًمن سمٗمتح اًمراء وؾمٙمقن اًمتحت٤مٟمٞم٦م سمٕمده٤م ُمٝمٛمٚم٦م أسمق وائؾ اًم٘م٤مص اًمّمٜمٕم٤مين7)

 (.3222( ت )296اسمـ ُمٕملم واوٓمرب ومٞمف يمالم اسمـ طم٤ٌمن. شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 

 (.1/475اًمّمح٤مسم٦م ) ( ومْم٤مئؾ8)

 (.445( ح )2/91( ُمًٜمد اًمٌزار )9)

 (.585( ح )537( قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م )ص: 11)

 (.1/526( اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ًمٚمح٤ميمؿ )11)

 (.1523( ح )5/418( ذح اًمًٜم٦م ًمٚمٌٖمقي )12)

 (.2123( ح )6/1211( ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلمقم٦م )13)
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واًمٌٞمٝم٘مل
(1)

واًمْمٞم٤مء ذم اعمخت٤مرة ,
(2)

 

ذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط اإلؾمٜم٤مده)): وىم٤مل احل٤ميمؿ
(3)

 .((ومل خيرضم٤مه، 

 .((يقؾمػ سمـ هِم٤مم إٓ ُمـ طمدي٨م، هذا طمدي٨م همري٥م ٓ يٕمرف)): وىم٤مل اًمٌٖمقي

((صم٘م٦م))اًمّمٜمٕم٤مين : يقؾمػ هق سمـ وهِم٤مم
(4)

. 

((صدوق))ه٤مٟمئ اًمؼمسمري أسمق ؾمٕمٞمد ُمقمم قمثمن و
(5)

. 

 .وم٤محلدي٨م طمًـ

وطمًٜمف اًمٜمقوي ذم اخلالص٦م
(6)

وإذيم٤مر، 
(7)

واسمـ طمجر ذم ٟمت٤مئ٩م إومٙم٤مر، 
(8)

. 

ايمعاص  زمن ظما ضمرضت فمؿرو: ومسؾم وايمبخاري فمن ايمرسي ومال، روى اخلالل زمنؽمـاده): ومويمه -215

(《 همنين أؽمتلكس زمؽم، ويؼسم، اصمؾسوا فمـد ومػمي ومدر ما يـحر صمزور》 :ومال، ايموهماة
(9)

. 

ويمذًمؽ ذيمره ، ومل أضمده قمٜمد اًمٌخ٤مري، وقمزاه إمم اًمّمحٞمحلم، رواي٦م اخلالل ًمٕمٚمٝم٤م ذم يمت٤مسمف اًمًٜمـ

احلٛمٞمدي
(10)

وقمزاه اعمزي، ذم أومراد ُمًٚمؿ 
(11)

 .إمم ُمًٚمؿ وم٘مط 

: ىم٤مل، قمـ اسمـ ؿممؾم٦م اعمٝمري، أيب طمٌٞم٥م سمـ طمدصمٜمل يزيد: ىم٤مل، ذيح سمـ طمٞمقةوهق قمٜمد ُمًٚمؿ ُمـ ـمريؼ 

وم٢مذا أٟم٤م ُم٧م  ومال  : وومٞمف، احلدي٨م سمٓمقًمف. . . . يٌٙمل ـمقيال، وهق ذم ؾمٞم٤مىم٦م اعمقت، اًمٕم٤مص سمـ طميٟم٤م قمٛمرو

 رٌ وْ ُز ضَم  رُ حَ ٜمْ صمؿ أىمٞمٛمقا طمقل ىمؼمي ىمدر ُم٤م شمُ ، وم٢مذا دومٜمتٛمقين ومُِمٜم قا قمكم  اًمؽماب ؿَمٜم ٤م، ٟم٤مرٌ وٓ ، شَمّْمحٌٜمل ٟم٤مئح٦مٌ 

                                 
 (.7747( ح )5/333(، و ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر )4/93( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل )1)

 (.388( ح )1/522( )2)

 ( هٙمذا ذم اعمًتدرك.3)

 (.7319( ت )573( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 4)

 (.7266( ت )571( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 5)

 (.2/1128( ظمالص٦م إطمٙم٤مم )6)

 (.288( إذيم٤مر ًمٚمٜمقوي )ص: 7)

 (.4/423( ٟمت٤مئ٩م إومٙم٤مر ٓسمـ طمجر )8)

 .3/4379اعمٖمٜمل )( 9)

 (.2924( ح )3/424( اجلٛمع سملم اًمّمحٞمحلم )11)

 (. 11737( ح )8/154( حتٗم٦م إذاف )11)
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 .(1)ريبِّ  ؾمَؾ ع سمف رُ اضمِ رَ ُم٤مذا أُ  وأٟمٔمر، سمٙمؿ طمتك أؾمت٠مٟمَس ، ٝم٤مؿ حلٛمُ ًَ ٘مْ ويُ 

همؾقؼف ، همسويتم فمؾقه ايمؼماب، إذا مات أضمدىمم: ومال  ايمـبيَّ  فمن أب أمامة ايمباهقم أنَّ ): ومويمه -216

، همالكة ايمثاكقة زمن يا همالن: شمم يمقؼل، وٓ جيقب، يسؿعهمالكة همنكه  زمن يا همالن: شمم يمقؼل، أضمدىمم فمـد رأس ومػمه

اذىمر : همقؼول. ويمؽن ٓ سمسؿعون، أرؾمدكا يرمحك اهلل: همنكه يؼول، همالكة زمن همالن يا: شمم يمقؼل، همقستوي ومافمدا

، وأكك رضقت زماهلل رزما، وأن حمؿدا فمبده ورؽمويمه، ؾمفادة أن ٓ إيمه إٓ اهلل، ما طمرصمت فمؾقه من ايمدكقا

، اكطؾق: همنن مـؽرا وكؽغما يتلطمر ىمل واضمد مـفّم همقؼول. وزمايمؼرآن إماما، كبقا  وزمؿحؿد، ـاوزماإلؽمالم دي

همنن مل يعرف ، اهلل رؽموليا : همؼال رصمل ويؽون اهلل سمعالم ضمجته دوَنّم، همّم يؼعدكا فمـد هذا وومد يمؼن ضمجته

(ؽمـادهزمن اظموت( رواه ازمن ؾماهكم دم )ىمتاب ذىمر، همؾقـسبه إلم ضمواء: ومال؟ اؽمم أمه
(2)

. 

 .ًمٕمٚمف ذم قمداد اعمٗم٘مقد

وأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم 
(3)

واًمدقم٤مء، 
(4)

 سمـ طمدصمٜم٤م حمٛمد، اخلقٓين ؾمٚمؿ سمـ أٟمسقم٘مٞمؾ  أيبقمـ  

 :اًمٕمالء احلٛميص سمـ إسمراهٞمؿ

واسمـ زسمر اًمرسمٕمل ذم وص٤مي٤م اًمٕمٚممء
(5)

 :ٟمجدة سمـ اًمقه٤مب قمٌدقمـ ، ٕم٦مرسمٞم سمـ أمحد سمـ اهلل قمٌدقمـ أسمٞمف  

 حمٛمد سمـ اهلل قمٌدطمدصمٜم٤م ، قمٞم٤مش سمـ أمحد( قمـ إؾممقمٞمؾ سمـ اهلل قمٌدو، إسمراهٞمؿ احلٛميص سمـ يمالمه٤م )حمٛمد

إذا : وم٘م٤مل ،ؿمٝمدت أسم٤م أُم٤مُم٦م وهق ذم اًمٜمزع: ىم٤مل، اهلل إودي قمٌد سمـ قمـ ؾمٕمٞمد، أيب يمثػم سمـ قمـ ُيٞمك، اًم٘مرر

إذا ُم٤مت أطمد ُمـ : وم٘م٤مل  اهلل رؾمقلأُمرٟم٤م ، أن ٟمّمٜمع سمٛمقشم٤مٟم٤م  اهلل رؾمقلوم٤مصٜمٕمقا يب يمم أُمرٟم٤م ، أٟم٤م ُم٧م

 .ومذيمر ٟمحقه. . . إظمقاٟمٙمؿ

((وذم إؾمٜم٤مده مج٤مقم٦م مل أقمرومٝمؿ، رواه اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم)): وىم٤مل اهلٞمثٛمل
(6)

. 

                                 
طمتك أؾمت٠مٟمس سمٙمؿ. وىمد ؾمٌؼ ))(: 2316( ح )4/111( ىم٤مل اسمـ اجلقزي يمِمػ اعمِمٙمؾ ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم )1)

ـ أن ي٘مقل: طمتك أؾمت٠مٟمس سمٙمؿ. ذم ُمًٜمد أٟمس وهمػمه أن اعمٞم٧م يًٛمع ظمٗمؼ اًمٜمٕم٤مل إذا وًمقا، وإذا يم٤من يمذًمؽ  ًُ طَم

 ."واعمراد سم٤مًمرؾمؾ هٜم٤م ُمٜمٙمر وٟمٙمػم

 (.3/438اعمٖمٜمل )( 2)

 (.7979( ح ) 8/298( اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين )3)

 (.1214( ح )364( اًمدقم٤مء ًمٚمٓمؼماين )ص: 4)

 (.47( وص٤مي٤م اًمٕمٚممء قمٜمد طمْمقر اعمقت )ص: 5)

 (.3/45( جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )6)
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((مل أقمرومف)): ىم٤مل اهلٞمثٛمل، اخلقٓين ؾمٚمؿ سمـ أٟمس: ذم إؾمٜم٤مد اًمٓمؼماين ؿمٞمخف
(1)

وشمرضمؿ ًمف احل٤مومظ اسمـ . 

((شم٤مرخيف)) قم٤ًميمر ذم
(2)

ومل يقردا ومٞمف ضمرطم٤م وٓ شمٕمديال ((اًمًػم))واًمذهٌل ذم  
(3)

. 

 .احلٛميص اًمٕمالء سمـ إسمراهٞمؿ سمـ وحمٛمد

((يَم٤مَن ينق إطم٤مدي٨م)): قمقف سمـ حمٛمد ىم٤مل
(4)

: وىم٤مل اسمـ قمدي سمٕمد أن ذيمر سمٕمْم٤م ُمـ ُمٜم٤ميمػمه. 

((اًمٌقاـمٞمؾ هَمػْمَ َُم٤م َذيَمْرُت  ُمـ وًمف))
(5)

 

لوٕمٗمف اًمدارىمٓمٜم اًمرسمٕمل رسمٞمٕم٦م سمـ أمحد سمـ اهلل قمٌدوذم ؾمٜمد اسمـ َزسْمر اًمرسمٕمل أسمقه 
(6)

 سمـ وىم٤مل ُمًٚمٛم٦م. 

((يم٤من يمذاسم٤م: وؾمٛمٕم٧م سمٕمض أصح٤مب احلدي٨م ي٘مقل، يم٤من وٕمٞمٗم٤م يزن سمٙمذب )): ىم٤مؾمؿ
(7)

: وىم٤مل اخلٓمٞم٥م، 

((همػم صم٘م٦م))
(8)

. 

وًمف إؾمٜم٤مدان آظمران قمٜمد اًمديٚمٛمل ذم ُمًٜمده يمم ذم اًمٖمرائ٥م اعمٚمت٘مٓم٦م
(9)

 سمـ يقؾمػ سمـ اهلل قمٌدُمـ ـمريؼ  

 سمـ طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ، اعمٚمؽ قمٌد سمـ طمدصمٜم٤م أسمق اًمت٘مل هِم٤مم، اًمٌٍمياحلٛمٞمد  قمٌد سمـ طمدصمٜم٤م ؾمٝمؾ، أمحد اسمـ ُم٤مًمؽ

 ،سمف قمٞم٤مش سمـ طمدصمٜم٤م إؾممقمٞمؾ، اًمٕمالء

 .سمف اًم٘مرر حمٛمد سمـ اهلل قمٌدطمدصمٜم٤م ، قمٌٞمد اًم٘مرر سمـ طمدصمٜم٤م وه٥م، قمٛمرأيب  سمـ ُمٝمران وُمـ ـمريؼ

 ًمف أوه٤مم صدوق)) قمٛمرأيب  سمـ وذم اًمٓمريؼ إًمٞمف ُمٝمران، شمرمجتف  أضمدملو ذم قمداد اعمجٝمقًملمووه٥م هذا  

((دء احلٗمظ
(10)

 .هلؿ شمراضمؿ ٤مده أيْم٤م مج٤مقم٦م مل أضمدوذم إؾمٜم ،

                                 
 (.9/272ع اًمزوائد )( جمٛم1)

(2( )3/141.) 

(3( )13/454.) 

 (.1772( ت )7/547( اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل )4)

 (.1772( ت )7/547( اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل )5)

 (.4146( ت )4/426(. وٟم٘مٚمف اسمـ طمجر ذم اًمٚم٤ًمن ًم٤ًمن )88( ح )24( )همرائ٥م ُم٤مًمؽ( ًمٚمدارىمٓمٜمل )ص: 6)

 (.4146( ت )4/426( ًم٤ًمن اعمٞمزان )7)

 (.4927( ت )11/29( شم٤مريخ سمٖمداد ت سمِم٤مر )8)

 (.475( ح )457( اًمٖمرائ٥م اعمٚمت٘مٓم٦م ُمـ ُمًٜمد اًمٗمردوس ٓسمـ طمجر )ص: 9)

 (.6933( ت )976( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 11)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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اعم٘مدد ذم اعمٜمت٘مكاًمْمٞم٤مء  ورواه
(1)

 حمٛمد سمـ اهلل قمٌدقمـ ، قمٛمرو سمـ قمـ مح٤مد، طمجر سمـ ُمـ ـمريؼ قمكم 

 .سمف اًم٘مرر

((ُمٜمٙمر احلدي٨م)): ىم٤مل اًمٌخ٤مري، اًمٜمّمٞمٌل :هق قمٛمرو سمـ ومح٤مد
(2)

. 

 :اًم٘مرر حمٛمد سمـ اهلل قمٌدوُمدار احلدي٨م قمغم 

((أٟمف أطمد اجلمقم٦م اًمذيـ مل يٕمرومٝمؿ اهلٞمثٛمكواًمٔم٤مهر ، اهلل هذا مل أقمرومف قمٌدو)): ٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمينىم
(3)

. 

ذيمره اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اجلرح واًمتٕمديؾ، إودي اهلل قمٌد سمـ وؾمٕمٞمد
(4)

 واًمذهٌل ذم اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء، 

((مل أر ًمف ذيمر ذم اًمْمٕمٗم٤مء وٓ همػمهؿ)): وىم٤مل
(5)

. 

((٤مده ٓ أقمٚمؿ سمف سم٠مؾم٤مإؾمٜم)): وىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ
(6)

 

((وإؾمٜم٤مده ص٤مًمح وىمد ىمقاه اًمْمٞم٤مء ذم أطمٙم٤مُمف)): وىم٤مل اسمـ طمجر
(7)

 . وىمد وٕمٗمف ذم اًمٗمتح.

 : ورم يمالم احل٤مومظ هذا ُمالطمٔم٤مت: وشمٕم٘مٌف اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين قمغم هذا احلٙمؿ وم٘م٤مل 

 . ومل يقصم٘مف، وومٞمف ذًمؽ إزدى أو إودى، يمٞمػ يٙمقن إؾمٜم٤مده ص٤محل٤م :أوٓ

 .ويمالم ؿمٞمخف اهلٞمثٛمك سيح سم٠من ومٞمف مج٤مقم٦م ٓ يٕمرومقن، يقهؿ أن ًمٞمس ومٞمف همػم ذًمؽ إزدى إٟمف :شماكقا

هن٤م يمٚمٝم٤م ًمٞمس ٕ :ُم٤م ذيمره ُمـ ذًمؽ ٓ يّمٚمح ؿم٤مهدا وم٢من يمؾ! ومٞمف شم٤ًمُمح يمثػم ((ًمف ؿمقاهد)): ىمقًمف أنّ  :شمايمثا

((إـمالىم٤م إذ يمٚمٝم٤م شمدور طمقل اًمدقم٤مء ًمٚمٛمٞم٧م رءومٞمٝم٤م ُمـ ُمٕمٜمك اًمتٚم٘ملم 
(8)

 .ّم٤ماٟمتٝمك ُمٚمخ 

ىم٤مل اًمٜمقوي ذم اعمجٛمقع: هؾ اًمٕمٚمؿوىمد وٕمٗمف مج٤مقم٦م ُمـ أ
(9)

: وىم٤مل اسمـ اًمّمالح. ((إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ)): 

                                 
 (.21ح ) (17( اعمٜمت٘مك ُمـ ُمًٛمققم٤مت ُمرو ًمٚمْمٞم٤مء اعم٘مدد )ص: 1)

 (.117( ت )3/28( اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم )2)

 (.753( ح )3/213ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ ) ( إرواء اًمٖمٚمٞمؾ3)

 (.323( ت )4/76( اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )4)

 (.13/296( مل أضمده ذم اعمٖمٜمل، وٟم٘مؾ قمٜمف اسمـ اعمٚم٘مـ ذم اًمٌدر اعمٜمػم )5)

 (.13/296( اًمٌدر اعمٜمػم )6)

 (2/311( اًمتٚمخٞمص احلٌػم ط اًمٕمٚمٛمٞم٦م )7)

 (.3/214( إرواء اًمٖمٚمٞمؾ )8)

 (257/5( اعمجٛمقع 9)
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((ًمٞمس إؾمٜم٤مده سم٤مًم٘م٤مئؿ))
(1)

أَنم أمروا زمه : هذا ايمتؾؼكم اظمذىمور ومد كؼل فمن ؿمائػة من ايمصحازمة)): وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، 

((مما ٓ حيؽم زمصحتهيمؽـه   وروي همقه ضمديث فمن ايمـبي. ىملب أمامة ايمباهقم ونمغمه
(2)

وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم  

((ومال شم٘مقم سمف طمج٦م، هذا احلدي٨م ُمتٗمؼ قمغم وٕمٗمف)): هتذي٥م اًمًٜمـ
(3)

ؾمٜمده وٕمٞمػ )): وىم٤مل اسمـ طمجر. 

((ضمدا
(4)

 :واًمٕمٛمؾ سمف سمدقم٦م، ويتحّمؾ ُمـ يمالم أئٛم٦م اًمتح٘مٞمؼ أٟمف طمدي٨م وٕمٞمػ)): وىم٤مل اًمّمٜمٕم٤مين. 

((سمٙمثرة ُمـ يٗمٕمٚمف يٖمؽم وٓ
(5)

((وٕمٞمػ)): إًم٤ٌمين وىم٤مل اًمِمٞمخ. 
(6)

. 

فمؿرزمن  أّكه ىمان يتعاهد ومػم فماصم فمؿرفمن ازمن ، وروى أمحد زمنؽمـاده فمن كاهمع): ومويمه  -217
(7)

)
(8)

. 

همػم أن اًمٗمًقي. يتٕم٤مهد ىمؼم قم٤مصؿ قمٛمرمل أضمد ُم٤م يدل قمغم أّن اسمـ 
(9)

طمدصمٜم٤م : ىم٤ملؾمٚمٞممن سمـ طمرب روى قمـ  

 .《وم٠مشمك ىمؼمه ومّمغم قمٚمٞمف، صمالصم٤م قمٛمرسمٕمد ووم٤مة قم٤مصؿ سمـ  قمٛمرىمدم اسمـ  》: مح٤مد سمـ زيد قمـ أيقب قمـ ٟم٤مومع ىم٤مل

 .وإؾمٜم٤مده صحٞمح

همؽان يتعاهد ايمؼػم ، همديمؾـاه فمؾقه، همؼدم همسليمـا فمـه، وسمودم ازمن يمه وهو نمائب: ومال كاهمع): ومويمه -218

(ويلمر زمنصالضمه
(10)

. 

اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ قمٌدوىمد روى ، مل أضمده هبذا اًمٚمٗمظ
(11)

وُمـ ـمري٘مف اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط– 
(12)

ُمٕمٛمر قمـ  -

                                 
 174إذيم٤مر ًمٚمٜمقوي ص( 1)

 (.24/296( جمٛمقع اًمٗمت٤موى )2)

(3( )454/2) 

 (.11/563( اًمٗمتح )4)

 (.2/157( ؾمٌؾ اًمًالم )5)

 (.753( ح )3/213( إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ )6)

سمًٜمتلم، وُم٤مت   ووم٤مة رؾمقل اهلل وًمد قم٤مصؿ سمـ قمٛمر ىمٌؾ، ( قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب سمـ ٟمٗمٞمؾ اًم٘مرر اًمٕمدوي7)

ُمـ قم٘مالء ىمريش وقم٤ٌمد ))، وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمت٤مسمٕملم وم٘م٤مل: ؾمٜم٦م ؾمٌٕملم ىمٌؾ ُمقت أظمٞمف قمٌد اهلل سمٜمحق أرسمع ؾمٜملم

 (.1311ت ) (782/ 2ٓؾمتٞمٕم٤مب )، ا(118ُمِم٤مهػم قمٚممء إُمّم٤مر )ص: . ((اًمت٤مسمٕمل

 (.3/439اعمٖمٜمل )( 8)

 .(221/ 1( اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ )9)

 (.3/439اعمٖمٜمل )( 11)

 (.6546( ح )3/519اًمرزاق ) ( ُمّمٜمػ قمٌد11)

 (.3114( ح )5/412( إوؾمط ذم اًمًٜمـ واإلمج٤مع وآظمتالف )12)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ومدًمقه قمٚمٞمف وم٠مشم٤مه ؟ أيـ ىمؼم أظمل: قم٤مصؿ أظمقه وم٠ًمل قمٜمف وم٘م٤مل ىمدم سمٕمد ُم٤م شمقذم قمٛمرسمـ اأن  》: قمـ ٟم٤مومع، قمـ أيقب

 .وسمف ٟم٠مظمذ: اًمرزاق قمٌدوىم٤مل ، 《ومدقم٤م ًمف

 .وهذا أصمر صحٞمح اإلؾمٜم٤مد

 .واهلل أقمٚمؿ. وهذا إصمر ٓ يدل قمغم اًمتٕم٤مهد

 اظمّقتيزال ٓ   اهلل رؽمولومال ، مسعود ومال زمن اهلل فمبدفمن ، احلسنوي فمن ورُ ): ومويمه  -219

(ما مل يطو ومػمه: أو ومال. يسؿع إذان ما مل يطكم ومػمه
(1)

. 

أظمرضمف اًمديٚمٛمل ذم ُمًٜمد اًمٗمردوس
(2)

ووصٚمف اسمـ اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت، ُمٕمٚم٘م٤م قمـ احل٤ميمؿ 
(3)

سم٢مؾمٜم٤مده قمـ  

 صم٤مسم٧م سمـ حمٛمدطمدصمٜم٤م ، طمدصمٜم٤م أسمق ُم٘م٤مشمؾ اًمًٛمرىمٜمدي، ٙم٤مينيجمٛمع اًمٓم٤م سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ٛمدحمُمـ ـمري٘مف قمـ احل٤ميمؿ 

 اعمٞم٧ّمٓ يزال :  اهلل رؾمقلىم٤مل ىم٤مل ُمًٕمقد  سمـ اهلل قمٌدقمـ ، احلًـقمـ ، ؿمٜمٔمػم سمـ يمثػمقمـ ، إٟمّم٤مري

 .يًٛمع أذان ُم٤م مل يٓملم ىمؼمه

 .((ومٞمف حمـ  اهلل رؾمقلهذا طمدي٨م ُمقوقع قمغم )): وىم٤مل اسمـ اجلقزي

 .وم٢مٟمف مل يًٛمع ُمـ اسمـ ُمًٕمقد احلًـأُم٤م 

، ((واهلل ُم٤م حتؾ اًمرواي٦م قمٜمف)): وأُم٤م أسمق ُم٘م٤مشمؾ وم٘م٤مل اسمـ ُمٝمدى، ((ءًمٞمس سمٌم)) :وم٘م٤مل ُيٞمك ؿمٜمٔمػم سمـ يمثػموأُم٤م 

: اهلل احل٤ميمؿ قمٌدىم٤مل أسمق ، م ذم اًمٙمذاسملم اًمقو٤مقملمٚمَ اًم٘م٤مؾمؿ وم٢مٟمف يم٤من قمَ  سمـ هذا احلدي٨م حمٛمد همػم أن اعمتٝمؿ سمقوع

 .اىـ ((يم٤من يْمع احلدي٨م

((وىمد رُمقه سم٤مًمقوع، اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓم٤ميٙم٤مين سمـ وم٢مٟمف ُمـ رواي٦م حمٛمد، إؾمٜم٤مده سم٤مـمؾ)): وىم٤مل اسمـ طمجر
(4)

. 

ع سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد  .اًمٌٚمخل اًمٓم٤مْيٙم٤مين جمّٛمِّ

٤م وي٠ميت ُمـ ومٙمٞمػ آؿمتٖم٤مل سمروايتٝم، روى قمٜمف أهؾ ظمراؾم٤من أؿمٞم٤مء ٓ ُيؾ ذيمره٤م ذم اًمٙمت٥م)): ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن

م يمت٥م قمٜمف أصح٤مب اًمرأي إظم٤ٌمر ُم٤م شمِمٝمد إُم٦م قمغم سمٓمالهن٤م وقمدم اًمّمح٦م ذم صمٌقهت٤م ًمٞمس يٕمرومف أصح٤مسمٜم٤م وإٟمّ 

((ًمٙمٜمل ذيمرشمف ًمئال يٖمؽم سمف قمقام أصح٤مسمٜم٤م سمم يرويف
(5)

. 

                                 
 . (3/439اعمٖمٜمل )( 1)

 (.2966( ح )2825( اًمٖمرائ٥م اعمٚمت٘مٓم٦م ُمـ ُمًٜمد اًمٗمردوس )ص: 2)

 (.3/238( اعمقوققم٤مت ٓسمـ اجلقزي )3)

 (.3/1239( اًمتٚمخٞمص احلٌػم )4)

 (. 1118( ت )2/331( اعمجروطملم ٓسمـ طم٤ٌمن )5)
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((يم٤من يْمع احلدي٨م ويٙمذب)): وىم٤مل اجلقزىم٤مين
(1)

. 

،. . . ُمٝمـدي يٙمذسمـف سمــ يمـ٤من قمٌـداًمرمحـ)): ىم٤مل اسمـ طمٌـ٤من اًمًٛمرىمٜمدي اًمٗمزاري ؾَمْٚمؿ سمـ وأسمق ُم٘م٤مشمؾ طمٗمص

سم٤مٕؿمـٞم٤مء اعمٜمٙمـرة يمـ٤من صـ٤مطم٥م شم٘مِمـػ وقمٌـ٤مدة وًمٙمٜمـف يـ٠ميت : وىمـ٤مل. اجلـراح يمـ٤من يٙمذسمـف سمــ ويمذًمؽ ويمٞمـع

ــل ـْ  يٕمٚمــؿ اًمت ــ ــف َُم ــٞمس هلــ٤م أصــؾ يرضمــع إًمٞم ــف ًم ــ٥َم احلــدي٨م أٟم (2)اىـــ. ((يمَت
ــذهٌل.  ــ٤مل اًم ((واه سمٛمــرة)): وىم

(3)
 .

ُم٘مٌقل :احل٤مومظ وىم٤مل
(4)

 .((ُمؽموك)): وشمٕم٘مٌف ُم١مًمٗمق اًمتحرير وم٘م٤مًمقا .

أظمٓم٥م  سمـ قمٛمرو سمـ صم٤مسم٧م سمـ حمٛمد: اًمٔم٤مهر أٟمف)): ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين، إٟمّم٤مري صم٤مسم٧م سمـ حمٛمدوؿمٞمخف 

ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ،  وقمزرة اسمٜمل صم٤مسم٧مأظمق قمكم، إٟمّم٤مري أسمق اًمٜمي
(5)

(6)اىـ((ٓ أقمرومف)): 
. 

 ؿمٜمٔمػم سمـ ٙمثػموأُم٤م إقمالًمف سم)): ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين، ومٚمٞمس سمّم٤مئ٥م ؿمٜمٔمػم سمـ ٙمثػموأُم٤م إقمالل اسمـ اجلقزي سم

((وإن يم٤من ذم طمٗمٔمف وٕمػ، وم٢مٟمف ُمـ رضم٤مل اًمِمٞمخلم، ومال وضمف ًمف
(7)

. 

ٞمف اًمًٞمقـمل ذم اًممزم اعمّمٜمققم٦ميمم ىم٤مل اسمـ اجلقزي وووم٘مف قمٚم، واحلدي٨م ُمقوقع
(8)

واسمـ قمراق ذم شمٜمزيف ، 

اًمنميٕم٦م
(9)

وإًم٤ٌمين ذم اًمْمٕمٞمٗم٦م، 
(10)

. 

، فمؾقه يبـى وأن، ايمؼػم جيصص أن  اهلل َنى رؽمول: ومال ((صحقحه))روى مسؾم دم ): ومويمه -221

(11)(((هذا ضمديث ضمسن صحقح)): وومال. وأن يؽتب فمؾقه: زاد ايمؼممذي، فمؾقه يؼعد وأن
. 

رواي٦م ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف
(12)

 .ومذيمره:. . . ىم٤مل، قمـ ضم٤مسمر، قمـ أيب اًمزسمػم، اسمـ ضمري٩مُمـ ـمريؼ  

                                 
 (.7314( ت )4/444( اٟمٔمر: ًم٤ًمن اعمٞمزان )1)

 (255( رىمؿ )1/313) ((اعمجروطملم))( 2)

 (85)صـ  ((اعمٖمٜمل))( 3)

 (.8455( رىمؿ )1219( اًمت٘مري٥م )4)

 (.1199( ت )7/216( اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )5)

 (. 6523( ح )14/57( اًمْمٕمٞمٗم٦م )6)

 (.6523( ح )14/56( اًمْمٕمٞمٗم٦م )7)

(8( )2/439.) 

(9( )2/363.) 

 (. 6523( ح )14/56( اًمْمٕمٞمٗم٦م )11)

 (3/439( اعمٖمٜمل )11)

 (. 971( ح )2/667( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ دمّمٞمص اًم٘مؼم واًمٌٜم٤مء قمٚمٞمف، )12)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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وم٠مظمرضمٝم٤م اًمؽمُمذي وأن يٙمت٥م قمٚمٞمف: وأُم٤م زي٤مدة
(1)

ٕؾمقد ا سمـ اًمرمحـ قمٌدقمـ  -يمم ىم٤مل اعمّمٜمػ–

  : رسمٞمٕم٦م سمـ قمـ حمٛمد، اًمٌٍمي

واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك  
(2)

 :همٞم٤مث سمـ قمـ طمٗمص، ؾمٚمؿ اًم٘مرر سمـ ضمٜم٤مدة سمـ ُمـ ـمريؼ ؾمٚمؿ 

 :قمـ أيب ُمٕم٤موي٦م، ُمٜمّمقر سمـ وُمـ ـمريؼ ؾمٕمٞمد

: قمـ ضم٤مسمر ىم٤مل، قمـ أيب اًمزسمػم، وأسمق ُمٕم٤موي٦م( قمـ اسمـ ضمري٩م، همٞم٤مث سمـ وطمٗمص، رسمٞمٕم٦م سمـ صمالصمتٝمؿ )حمٛمد

ص اًم٘مٌقر  اهلل رؾمقلهنك   .وأن شمقـم٠م، وأن يٌٜمك قمٚمٞمٝم٤م، وأن يٙمت٥م قمٚمٞمٝم٤م، أن دُمَّم 

، قمٚمٞمٝم٤م واًمٌٜم٤مء، ومٞمٝم٤م واًمٙمت٤مب، اًم٘مٌقر دمّمٞمص قمـ  اهلل هنك رؾمقل: وًمٗمظ احل٤ميمؿ ذم اعمقوع اًمث٤مين

 .قمٚمٞمٝم٤م واجلٚمقس

 .((وىمد روي ُمـ همػم وضمف قمـ ضم٤مسمر، هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح)): ىم٤مل أسمق قمٞمًك

هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ وىمد ظمرج سم٢مؾمٜم٤مده همػم اًمٙمت٤مسم٦م )): وىم٤مل احل٤ميمؿ قمـ اإلؾمٜم٤مد إول

 ((وم٢مهن٤م ًمٗمٔم٦م صحٞمح٦م همري٦ٌم

٢من أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ُمـ اًمنمق إمم اًمٖمرب ُمٙمتقب وم، وًمٞمس اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م، ذه إؾم٤مٟمٞمد صحٞمح٦مه)): وىم٤مل

 .اىـ((وهق قمٛمؾ أظمذ سمف اخلٚمػ قمـ اًمًٚمػ، قمغم ىمٌقرهؿ

أطمدصمف سمٕمض  رءوإٟمم هق ، وٓ ٟمٕمٚمؿ صح٤مسمٞم٤م ومٕمؾ ذًمؽ، ُم٤م ىمٚم٧م ـم٤مئال: ىمٚم٧م)): ومتٕم٘مٌف اًمذهٌل سم٘مقًمف

 .((ومل يٌٚمٖمٝمؿ اًمٜمٝمك، اًمت٤مسمٕملم ومٛمـ سمٕمدهؿ

((ُم٘مٌقل))ؾمقد أسمق قمٛمرو اًمٌٍمي إ سمـ اًمرمحـ قمٌد: وذم إؾمٜم٤مد اًمؽمُمذي
(3)

. 

((صدوق)) اًمٙمقذم اهلل قمٌد أسمق، اًمرؤاد اًمٙماليب رسمٞمٕم٦م سمـ وحمٛمد
(4)

. 

 :وذم هذه اًمزي٤مدة قمٚمت٤من 

وأيب اًمزسمػم، قمٜمٕمٜم٦م اسمـ ضمري٩م :إولم
(5)

 .ومل يٍمطم٤م سم٤مًمتحدي٨م، 

                                 
 (. 1152( ح )3/499( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم يمراهٞم٦م دمّمٞمص اًم٘مٌقر، واًمٙمت٤مسم٦م قمٚمٞمٝم٤م، )1)

 (. 1/369اهلٜمدي٦م ) -( اعمًتدرك 2)

 (.3812( ت )571( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 3)

 (.5877( ت )844( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 4)

 =(. شمٕمريػ أهؾ 42( )ت: 27(، واًمتٌٞملم ًمًٌط اسمـ اًمٕمجٛمل )ص/28( )ت: 117( اٟمٔمر: ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ )ص/5)
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ىم٤مل أيب: أسمق ُمٕم٤موي٦م ذم همػم طمدي٨م إقمٛمش ُمْمٓمرب، ٓ ))أسمق ُمٕم٤موي٦م اًميير ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ أمحد: و

((ُيٗمٔمٝم٤م طمٗمٔم٤م ضمٞمد
(1)

. 

حمٛمد سـم ومرواه طمج٤مج، وىمد ظم٤مًمٗمٝمؿ ُمـ هق أصم٧ٌم ذم اسـم ضمري٩م اعمخ٤مًمٗم٦م :ايمثاكقة
(2)

اًمرزاق قمٌدو، 
(3)

قمٜمف  

ومل يذيمر هذه ، ومذيمره  ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل: ي٘مقل، اهلل قمٌد سـم أٟمف ؾمٛمع ضم٤مسمر، أظمؼمين أسمق اًمزسمػم: ىم٤ملضمري٩م(  )اسـم

 .اًمزي٤مدة

ُمـ أصم٧ٌم اًمٜم٤مس ذم اسمـ ضمري٩م إقمقر حمٛمد أسمق اعمّمٞمَم حمٛمد سمـ وطمج٤مج
(4)

. 

اًمرزاق دون زي٤مدة  قمٌدو، هق رواي٦م طمج٤مج، قمـ أيب اًمزسمػم، واًمذي ئمٝمر أن اًمراضمح قمـ اسمـ ضمري٩م

 .واهلل أقمٚمؿ. اًمٙمت٤مسم٦م

ـ ضم٤مسمر اًمٙمت٤مسم٦موضم٤مء ذيمر  ـ همػم رواي٦م أيب اًمزسمػم، قم ـ ضمري٩م، ُم ـ ؾمٚمٞممن، ومرواه اسم ـ ضم٤مسمر، ُمقؾمك سـم قم  .قم

أظمرضمف أسمق داود ذم اًمًٜمـ
(5)

واًمٜم٤ًمئل ذم اًمًٜمـ 
(6)

واسمـ ُم٤مضمف ذم اًمًٜمـ، 
(7)

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى 
(8)

يمٚمٝمؿ  

أن   اهلل رؾمقلهنك ىم٤مل  قمـ ضم٤مسمر، ُمقؾمك سمـ قمـ ؾمٚمٞممن، قمـ اسمـ ضمري٩م، همٞم٤مث سمـ ُمـ ـمريؼ طمٗمص

 .رء يٙمت٥م قمغم اًم٘مؼم

                                 
 (.111( ت/45اًمت٘مديس )صـ  =

 (.2667، 726ضم٤مل رىمؿ )اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمر( 1)

(. 971( ح )2/667( روايتف قمٜمد ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ دمّمٞمص اًم٘مؼم واًمٌٜم٤مء قمٚمٞمف )2)

 (.3165( ح )7/435وقمٜمد اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف )

ـ (، وُمـ ـمري٘مف أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمٜمٝمل قم6488( ح )3/514( روايتف ذم اعمّمٜمػ )3)

 (.971( ح )2/667دمّمٞمص اًم٘مؼم واًمٌٜم٤مء قمٚمٞمف )

 سمـ ( ىم٤مل اسمـ ُمٕملم: ىم٤مل زم اعمٕمغم اًمرازي: ىمد رأي٧م أصح٤مب اسمـ ضمري٩م سم٤مًمٌٍمة، ُم٤م رأي٧م ومٞمٝمؿ أصم٧ٌم ُمـ طمج٤مج4)

. ذح قمٚمؾ "حمٛمد. ىم٤مل ُيٞمك: ويمٜم٧م أشمٕمج٥م ُمٜمف، ومٚمم شمٌٞمٜم٧م ذًمؽ إذا هق يمم ىم٤مل: يم٤من أصمٌتٝمؿ ذم اسمـ ضمري٩م

 .(2/682اًمؽمُمذي )

 (.3224( ح )6/135( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمٌٜم٤مء قمغم اًم٘مٌقر )5)

 (.2126( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمزي٤مدة قمغم اًم٘مؼم ح )6)

 (.1563( ح )2/247( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٜمٝمل قمـ اًمٌٜم٤مء قمغم اًم٘مٌقر ودمّمٞمّمٝم٤م واًمٙمت٤مسم٦م قمٚمٞمٝم٤م، )7)

(8( )4/4.) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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يمم ٟمٌف اعمٜمذري قمٚمٞمف ذم ، وم٢من ؾمٚمٞممن هذا مل يًٛمع ُمـ ضم٤مسمر ؿمٞمئ٤م، وهذه اًمٓمريؼ ُمٜم٘مٓمٕم٦م)): ىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ

قمـ ضم٤مسمر يمم هق ، واًمّمقاب قمـ أيب اًمزسمػم، وًمذًمؽ أضب ُمًٚمؿ قمـ ذيمره٤م، يمالُمف قمغم أطم٤مدي٨م اعمٝمذب

(1)اىـ ((رواي٦م اًم٤ٌمىملم
. 

وقمـ أيب . ُمرؾمالً   قمـ اًمٜمٌلِّ ، ومٚمٕمؾ  اسمـ ضمري٩م رواه قمـ ؾمٚمٞممن، ؾمٚمٞممن مل يًٛمع ُمـ ضم٤مسمر)): وىم٤مل اعمزي

(2)اىـ ((قمـ ضم٤مسمر ُمًٜمداً ، اًمزسمػم
. 

أن ٓ سمرضزموا فمقمَّ هُمْسطاؿًما: ريرة ضمكم ضمرضه اظموُت )وأوىص أزمو هُ : ومويمه  -221
(3)

)
(4)

. 

اًمثقري ذم ضمزء طمديثف فأظمرضم
(5)

اًمٓمٞم٤مًمزو 
(6)

وُمـ ـمري٘مف اعمزي– 
(7)

واسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت -
(8)

واسمـ ، 

أيب ؿمٞم٦ٌم
(9)

وأمحد، 
(10)

واًمٌٞمٝم٘مل، 
(11)

وُمـ ـمري٘مف اسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مرخيف- 
(12)

سمـ أيب  ؾمٕمٞمديمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ  -

ومال شميسمقا قمكم ، إذا أٟم٤م ُم٧م: أوص أسمق هريرة 》: ُمقمم أيب هريرة ىم٤مل سمـ ُمٝمران قمـ قمٌد اًمرمحـ، ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي

 .《وأهقمقا يب، وٓ شمتٌٕمقين سمٜم٤مر، ومًٓم٤مـم٤م

 .هريرةأيب ُمقمم : وي٘م٤مل، ُمقمم إزد، أسمق حمٛمد، وقمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمران اعمدٟمك

((ص٤مًمح)): ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ
(13)

وذيمره اسمـ ظمٚمٗمقن ذم يمت٤مسمف اًمث٘م٤مت، 
(14)

وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت، 
(15)

 ،

                                 
 (.13/268( اًمٌدر اعمٜمػم )1)

 (.2274( ح )2/186ٗم٦م إذاف سمٛمٕمروم٦م إـمراف )( حت2)

 ُم٤مدة: )رومػ(. (245/ 2اًمٜمٝم٤مي٦م )اًمٗمًٓم٤مط: اخلٞمٛم٦م. ( 3)

 .(3/439( اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م )4)

 (.233)ح  (138( طمدي٨م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري )ص: 5)

 (.2457ح ) (98/ 4( ُمًٜمد اًمٓمٞم٤مًمز )6)

 ..(444/ 17هتذي٥م اًمٙممل ذم أؾممء اًمرضم٤مل ) (7)

 .(252/ ٤4مت اًمٙمؼمى )( اًمٓمٌ٘م8)

 (.11871( ح )7/345اعمّمٜمػ )( 9)

 (.11137ح ) (128/ 16)(، 7914ح ) (293/ 13( ُمًٜمد أمحد )11)

 .(21/ 4( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )11)

 .(381/ 67( شم٤مريخ دُمِمؼ )12)

 (.1355ت ) (284/ 5( اجلرح واًمتٕمديؾ )13)

 (.3256ت ) (238/ 8) ( إيممل هتذي٥م اًمٙممل14)

 (.4175ت ) (116/ 5ن )اًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌم (15)
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((يٕمتؼم سمف، ؿمٞمخ ُمدين)): وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل
(1)

. 

((جمٝمقل)): ىمقًمفوٟم٘مؾ اسمـ طمجر قمـ أيب اًمٗمتح إزدي 
(2)

وىمد ، وُمـ قمرف طم٤مًمف طمج٦م قمغم ُمـ مل يٕمرومف، 

 .واًمدارىمٓمٜمل، قمرومف أسمق طم٤مشمؿ

((صدوق)): وىم٤مل اًمذهٌل
(3)

((ُم٘مٌقل)): وىم٤مل اسمـ طمجر، 
(4)

وىمد ايمت٥ًم شمقصمٞم٘م٤م ، وُم٤م ىم٤مًمف اًمذهٌل أىمرب، 

ذم صحٞمحف طمديث٤م واطمداوٛمٜمٞم٤م إلظمراج ُمًٚمؿ ًمف 
(5)

د صحح طمديثف ذم وم٘م ،وازمن ضمجر مع ومويمه همقه )مؼبول(، 

اإلص٤مسم٦م
(6)

. 

 .واهلل أقمٚمؿ، وم٤مٕصمر طمًـ

وايمتغوط ، واظمًم فمؾقه، وآؽمتـاد إيمقه، وآسمؽاء فمؾقه، ويؽره اجلؾوس فمعم ايمؼػم): ومول اظمصـف -[ م]

(ظما سمؼدم من ضمديث صمازمر: زمكم ايمؼبور
(7)

. 

ؾمٌؼ ىمٌؾ طمدي٨م
(8)

. 

(صحقح، وٓ سمصّؾوا إيمقفا، رٓ َتؾسوا فمعم ايمؼبو: ودم ضمديث أب مرشمد ايمغـوي): ومويمه  -222
(9)

. 

أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف
(10)

 .ومذيمر ُمثٚمف. . .  اهلل رؾمقلىم٤مل : ىم٤مل، قمـ أيب ُمرصمد اًمٖمٜمقي، قمـ واصمٚم٦م 

أو ، عم مجرةٍ ْٕن أؿمل فم  اهلل رؽمولومال : فمامر ومال زمن وروى اخلالل زمنؽمـاده فمن فمؼبة): ومويمه -223

رواه ، ايمسوق طَ أو وؽْم ، ايمؼبور ومضقت ضماصمتي طَ ؽْم وَ وٓ أزمارم أَ ، أضمّب إرمَّ ِمْن أن أؿمل فمعم ومػِم مسؾمٍ ، ؽمقٍف 

(ازمن ماصمه
(11)

. 

                                 
 .(111) ؾم١مآت اًمؼمىم٤مين رىمؿ( 1)
 (.553ت ) (282/ 6( هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )2)

 (.3324ت ) (646/ 1( اًمٙم٤مؿمػ )3)

 (.4119ت ) (611( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 4)

 (.671ح ) (464/ 1سم٤مب أطم٥م اًمٌالد إمم اهلل ُم٤ًمضمده٤م )، يمت٤مب اعم٤ًمضمد، ( صحٞمح ُمًٚمؿ5)

 .(361/ 7ًمّمح٤مسم٦م )( اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز ا6)

 (.3/441( اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م )7)

 .-221  -اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ: ( 8)

 (.3/441( اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م )9)

 (.972( ح )2/668( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اجلٚمقس قمغم اًم٘مؼم واًمّمالة قمٚمٞمف، صحٞمح ُمًٚمؿ )11)

 .(3/441( اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م )11)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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قمـ أيب اخلػم ، أيب طمٞم٥م سـم قمـ يزيد، ؾمٕمد سـم قمـ اًمٚمٞم٨م، ريبصمٜم٤م اعمح٤م، ؾمٛمرة سـم إؾممقمٞمؾ سـم قمـ حمٛمد

ـ قم٘م٦ٌم، اهلل اًمٞمزين قمٌد سـم ُمرصمد  .ومذيمر ٟمحقه، . . . . أُمٌم قمغم مجرة ٕنْ :  اهلل رؾمقلىم٤مل : ىم٤مل، قم٤مُمر سـم قم

((ُمّم٤ٌمح اًمزضم٤مضم٦م))يمم ذم –ورواه أسمق يٕمغم اعمقصكم 
(1)

واًمروي٤مين ذم ُمًٜمده -
(2)

 ـسم اًمرمحـ قمٌدُمـ ـمريؼ  

 .ؾمٕمد سمف ٟمحقه سمـ قمـ اًمٚمٞم٨م، حمٛمد اعمح٤مريب

((إؾمٜم٤مده ضمٞمد)): ىم٤مل اعمٜمذري
(3)

. 

((إؾمٜم٤مد صحٞمح رضم٤مًمف صم٘م٤مت)): وىم٤مل اًمٌقصػمي
(4)

. 

حمٛمد واسمٜمف  سمـ اًمرمحـ قمٌد: اصمٜم٤من واعمح٤مرسمك، هذا ؾمٜمد صحٞمح رضم٤مًمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت)): وىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين

((ويمالمه٤م صم٘م٦م إٓ أن إب وصٗمف أمحد سم٤مًمتدًمٞمس، وهق اعمراد هٜم٤م، اًمرطمٞمؿ قمٌد
(5)

. 

يمم ضم٤مء ُمٍمطم٤م قمٜمد أيب يٕمغم ، وًمٞمس اسمٜمف، اًمرمحـ اعمح٤مريب قمٌدواًمّمقاب أٟمف ، هٙمذا ىم٤مل رمحف اهلل

 .واًمروي٤مين

وصٗمف اًمٕم٘مٞمكم : وىم٤مل، ذم اعمرشم٦ٌم اًمث٤مًمث٦م ُمـ اعمدًمًلم ذيمره احل٤مومظ اعمح٤مريب حمٛمد سمـ اًمرمحـ وقمٌد

((سم٤مًمتدًمٞمس
(6)

وىم٤مل ذم اًمت٘مري٥م، 
(7)

 .((ٓ سم٠مس سمف ويم٤من يدًمس ىم٤مًمف أمحد)): 

ـ ؾمٕمد سمٙمثػم اًمٖمٚمط ٦م سم٤معمْمٓمرب سـم وقمثمن، ووصٗمف اسم واًم٤ًمضمل سم٤مًمقهؿ، أيب ؿمٌٞم
(8)

، وىمد ظمقًمػ ذم اإلؾمٜم٤مد، 

أو قمغم ، ٕن أـم٠م قمغم مجرة: قم٤مُمر ىم٤مل سـم أن قم٘م٦ٌم، قمـ أيب اخلػم، يزيد قمـ، ؾمقار ومرواه قمـ اًمٚمٞم٨م سـم ظم٤مًمٗمف ؿم٤ٌمسم٦م

ـ أن أُمٌم قمغم ىمؼم رضمؾ ُمًٚمؿ طمد ؾمٞمػ طمتك وُم٤م أسم٤مزم أذم اًم٘مٌقر ىمْمٞم٧م طم٤مضمتل أم ذم ، خَيْٓمَِػ ِرضْمكَم  أطم٥م إزم ُم

ـ ىمقًمف. واًمٜم٤مس يٜمٔمرون، اًمًقق سملم فمٝمراٟمٞمف ـ قم٘م٦ٌم ُم ٦م ذم. هٙمذا رواه قم ـ أيب ؿمٌٞم اعمّمٜمػ أظمرضمف اسم
(9)

. 

                                 
(1( )2/42.) 

 .(171( ح )1/154( )2)

 (.4/374( اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م )3)

 (.2/41( ُمّم٤ٌمح اًمزضم٤مضم٦م ذم زوائد اسمـ ُم٤مضمف )4)

 (.63( ح )1/112( إرواء اًمٖمٚمٞمؾ )5)

 (.81( ت )41( شمٕمريػ أهؾ اًمت٘مديس سمٛمراشم٥م اعمقصقوملم سم٤مًمتدًمٞمس )ص: 6)

 (.3999( ت )598( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 7)

 (.4671( ت )396-3/395ٝمذي٥م )( هتذي٥م اًمت8)

 (.11912( و)11896( ح ) 354، 7/352( )9)
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((صم٘م٦م طم٤مومظ)) ؾمقار اًمٗمزاري ُمقٓهؿ سمـ وؿم٤ٌمسم٦م
(1)

. 

٦م ل،    ر قم٤مُم سـم واًمذي ئمٝمر واهلل أقمٚمؿ أن احلدي٨م ُمقىمقف قمغم قم٘م ٓ يّمح رومٕمف إمم اًمٌٜم واهلل أقمٚمؿ . و
(2)

. 

، وايمرسج اظمتخذات فمؾقفن اظمساصمد، يمعن اهلل زّوارات ايمؼبور : ومول ايمـبي): ومويمه اظمصـف  -224

( اهلل رؽموليمعن : ويمػظه، وايمـسائي، رواه أزمو داود
(3)

. 

 .وأيب هريرة ، صم٤مسم٧م سمـ وطم٤ًمن، اسمـ قم٤ٌمسُمٜمٝمؿ ، احلدي٨م قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦مهذا ورد 

داود وم٠مظمرضمف أسمق  أُم٤م طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس
(4)

واًمٜم٤ًمئل، 
(5)

واًمؽمُمذي، 
(6)

واسمـ ُم٤مضمف، 
(7)

 ،

واًمٓمٞم٤مًمز ذم ُمًٜمده
(8)

واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ، 
(9)

وأمحد ذم اعمًٜمد، 
(10)

واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف، 
(11)

 ،

واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك
(12)

واسمـ ؿم٤مهلم ذم ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف، 
(13)

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى، 
(14)

واًمٌٖمقي ، 

ذم ذح اًمًٜم٦م
(15)

ًمٕمـ : ىم٤مل قمـ اسمـ قم٤ٌمس، قمـ أيب ص٤مًمح، ضمح٤مدة سمـ ؿ ُمـ ـمريؼ حمٛمديمٚمٝم 

 .واًمنج واعمتخذيـ قمٚمٞمٝم٤م اعم٤ًمضمد، زائرات اًم٘مٌقر  اهلل رؾمقل

 .زائرات: وقمٜمد أظمريـ زواراتوًمٗمظ اسمـ ُم٤مضمف واًمٓمٞم٤مًمز  

                                 
 (.2733( ت )429( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 1)

( ح 2/116) ((شمٌٞمض اًمّمحٞمٗم٦م سم٠مصقل إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م))اعمٜمٕمؿ رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف  ( وىمد شمقؾمع اًمِمٞمخ قمٛمرو قمٌد2)

 ٞمف.ختري٩م هذا احلدي٨م ومٛمـ أراد اعمزيد ومٚمػمضمع إًم ذم (79)

 (.3/441( اعمٖمٜمل )3)

 (.3234( ح )6/142( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ذم زي٤مرة اًمٜم٤ًمء اًم٘مٌقر )4)

 (.2143( ح )4/95( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمتٖمٚمٞمظ ذم اخت٤مذ اًمنج قمغم اًم٘مٌقر )5)

 (.321( ح )2/136( يمت٤مب اًمّمالة، ٓب ُم٤م ضم٤مء ذم يمراهٞم٦م أن يتخذ قمغم اًم٘مؼم ُمًجدا )6)

 (.1575( ح )255-2/254اًم٘مٌقر ) لسم٤مب: ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٜمٝمل قمـ زي٤مرة اًمٜم٤ًمئ ( يمت٤مب اجلٜم٤مئز،7)

 (.2856( ح )4/454( )8)

  (.11936( ح )7/371( )9)

 (.2131( ح )3/471( )11)

 (.3179( ح )7/452( )11)

(12( )1/374.) 

 (.317( ح )273( )صـ13)

(14( )4/78.) 

 (.511( ح )2/416( ذح اًمًٜم٦م ًمٚمٌٖمقي )15)
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أو ذيمقان اًمًمن اًمراوي ، ُمقمم أم ه٤مٟمئ اًمْمٕمٞمػوىمد اظمتٚمػ يمالم احلٗم٤مظ ذم أيب ص٤مًمح هذا هؾ هق سم٤مذام 

 ؟قمـ أيب هريرة اًمث٘م٦م اعمحت٩م سمف ذم اًمّمحٞمحلم

وًمٞمس سمّم٤مطم٥م اًمٙمٚمٌل ذاك ، ُمٞمزان سمٍمي صم٘م٦م: وم٘م٤مل أسمق طم٤مشمؿ اسمـ طم٤ٌمن اًمًٌتل أسمق ص٤مًمح هذا اؾمٛمف

اؾمٛمف سم٤مذام
(1)

. 

، دطمٞم٦م سمٙمقٟمف ُمقمم أم ه٤مٟمئ واسمـ، واًمٜمقوي، واعمٜمذري، احلؼ اإلؿمٌٞمكم قمٌدو، واسمـ قم٤ًميمر، وضمزم احل٤ميمؿ

ذيمره اسمـ اعمٚم٘مـ ذم اًمٌدر اعمٜمػم، وًمٞمس ذيمقان اًمًمن
(2)

. 

وًمٞمس ، أسمق ص٤مًمح راوي هذا احلدي٨م اؾمٛمف ُمٞمزان: وأهمرب اسمـ طم٤ٌمن وم٘م٤مل)): وىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمتٚمخٞمص

((هق ُمقمم أم ه٤مٟمئ
(3)

. 

((ٕمٞمػ يرؾمؾو)): وهق، قمغم أيب ص٤مًمح سم٤مذام ُمقمم أم ه٤مٟمئ  وُمدار طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس
(4)

 .

 :ًمٙمـ ًمف ؿمقاهد، واإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ   شمازمت زمن ا ضمديث ضمسانمـف
(5)

اسمـ ُم٤مضمف ذم اًمًٜمـ وقمٜمف -
(6)

 

واسمـ أيب قم٤مصؿ ذم أطم٤مد واعمث٤مين
(7)

وأمحد ذم اعمًٜمد -
(8)

واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم، 
(9)

واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك، 
(10)

 ،

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى
(11)

واسمـ ؿم٤مهلم ذم ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف 
(12)

، هبمن سمـ اًمرمحـ قمٌديمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ  

                                 
 (.3179( ح )٤ٌ7/452من )( صحٞمح اسمـ طم1)

(2( )13/324- 329.) 

 (.972( ح )31251( )3)

 (.634( ت )163( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 4)

 (.11945( ح )7/373( )5)

 (.1574( ح )255-2/254( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب: ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٜمٝمل قمـ زي٤مرة اًمٜم٤ًمئ اًم٘مٌقر )6)

 (.2171( ح )4/111( )7)

 (.15657( ح )24/424( )8)

 (.3591( ح )4/42( )9)

(11( )1/373.) 

(11( )4/78.) 

 (.318( ح )274( )ص: 12)
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: وًمٗمظ اسمـ ُم٤مضمف. زائرات اًم٘مٌقر  اهلل رؾمقلًمٕمـ : قمـ أسمٞمف ىم٤مل، صم٤مسم٧م سمـ طم٤ًمن سمـ اًمرمحـ قمٌدقمـ 

 .زوارات اًم٘مٌقر

((إؾمٜم٤مده صحٞمح ورضم٤مًمف صم٘م٤مت)): ىم٤مل اًمٌقصػمي
(1)

. 

ذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت، اعمدين احلج٤مزي هَبْمن سمـ اًمرمحـ وقمٌد
(2)

ووصم٘مف اًمٕمجكم، 
(3)

: وىم٤مل اسمـ اعمديٜمل. 

((ٓ ٟمٕمرومف))
(4)

((وصمؼ)): وىم٤مل اًمذهٌل ذم اًمٙم٤مؿمػ، 
(5)

((شم٤مسمٕمل جمٝمقل)): وذم ديقان اًمْمٕمٗم٤مء، 
(6)

وىم٤مل احل٤مومظ ، 

((ُم٘مٌقل)): اسمـ طمجر
(7)

. 

 .قمٚمؿأواهلل . هبمن سمـ اًمرمحـ قمٌدواًمذي ئمٝمر أن احلدي٨م ومٞمف وٕمػ حل٤مل 

أظمرضمف اًمؽمُمذي  ضمديث أب هريرة ومـفا
(8)

واسمـ ُم٤مضمف، 
(9)

واًمٓمٞم٤مًمز، 
(10)

وأمحد، 
(11)

 ،

واًمٌزار
(12)

واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف، 
(13)

واسمـ سمنمان ذم أُم٤مًمٞمف، 
(14)

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى 
(15)

واسمـ ؿم٤مهلم ذم ، 

ٜمًقظمفٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُم
(16)

قمـ أسمٞمف، قمـ ، أيب ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٛمرقمـ ، يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ أيب قمقاٟم٦م اًمقو٤مح 

 .ًمٕمـ زوارات اًم٘مٌقر  اهلل رؾمقل أنّ  : هريرة أيب

                                 
 (.1/516( ُمّم٤ٌمح اًمزضم٤مضم٦م )1)

(2( )7/68.) 

 .149/ 6( ذيمره احل٤مومظ ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م 3)

 (.4826( ت )2/551( ُمٞمزان آقمتدال )4)

 (.3155( ت )1/622( اًمٙم٤مؿمػ )5)

 (.2425( ت )241( ديقان اًمْمٕمٗم٤مء )ص: 6)

 (.3817( ت )572اًمتٝمذي٥م )ص: ( شم٘مري٥م 7)

 (.1156( ح )3/514( اًمًٜمـ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم يمراهٞم٦م زي٤مرة اًم٘مٌقر ًمٚمٜم٤ًمء )8)

 (.15576( ح )2/254( اًمًٜمـ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٜمٝمل قمـ زي٤مرة اًمٜم٤ًمء اًم٘مٌقر )9)

 (.2478( ح )4/113( )11)

 (.8449( ح )14/164( اعمًٜمد )11)

 (.8666( ح )15/233ٜمد اًمٌزاراًمٌحر اًمزظم٤مر )( ُم12ً)

 (.3178( ح )7/452( )13)

 (.911( ح )395( أُم٤مزم اسمـ سمنمان )ص: 14)

(15( )4/78.) 

 (.316(. ح )273( )ص: 16)
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 .((هذ طمدي٨م طمًـ صحٞمح)): وىم٤مل اًمؽمُمذي

 .وصححف اسمـ طم٤ٌمن

 .خمتٚمػ ومٞمف، ياًمزهر قمقف اًم٘مرر سمـ محـاًمر قمٌد سمـ ؾمٚمٛم٦مأيب  سمـ قمٛمر: وومٞمف

وٕمٗمف مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ اسمـ ؾمٕمد
(1)

ُمٝمدي سمـ اًمرمحـ قمٌدو، 
(2)

واسمـ ُمٕملم ذم رواي٦م، 
(3)

وأسمق طم٤مشمؿ، 
(4)

 ،

واًمٜم٤ًمئل
(5)

واسمـ ظمزيٛم٦م، 
(6)

. 

اسمـ ُمٕملم ذم رواي٦م: ُمٜمٝمؿ، ووصم٘مف مج٤مقم٦م
(7)

واًمٕمجكم، 
(8)

((اًمث٘م٤مت)) فوذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم يمت٤مسم، 
(9)

وأظمرضمف ، 

((اًمّمحٞمح)) اؾمتِمٝمد سمف اًمٌخ٤مري ذم. ذم صحٞمحفًمف 
(10)

 ،  ً  .ـ ًمف اًمؽمُمذيوطم

((صدوق خيٓمئ)): وىم٤مل اسمـ طمجر
(11)

. 

، احلًـوًمٙمـ احلدي٨م سمِم٤مهديف يرشم٘مل إمم درضم٦م ، اإلؾمٜم٤مد ومٞمف وٕمػ واًمذي ئمٝمر واهلل أقمٚمؿ أنّ 

وصححف ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م
(12)

اءوإًم٤ٌمين ذم اإلرو، 
(13)

. 

حيذر  اُتذوا ومبور أكبقائفم مساصمد، يمعن اهلل ايمقفود: ومال  أن ايمـبي: ومويمه): ومول اظمصـف -225

                                 
 (.1118( ت )5/377اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ) ((يم٤من يمثػم احلدي٨م وًمٞمس ُيت٩م سمحديثف))( ىم٤مل: 1)

 (.4247( ت )21/376هتذي٥م اًمٙممل )ذيمره اعمزي ذم  ((أطم٤مديثف واهٞم٦م))( ىم٤مل: 2)

 (.635( ت )6/117اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ ) "وٕمٞمػ احلدي٨م))( ذيمر اسمـ أيب طم٤مشمؿ قمٜمف ىمقًمف: 3)

اجلرح  "ص٤مًمح صدوق ذم آصؾ ًمٞمس سمذًمؽ اًم٘مقى يٙمت٥م طمديثف وٓ ُيت٩م سمف خي٤مًمػ ذم سمٕمض اًمِمئ))( ىم٤مل: 4)

 (.635( ت )6/117واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )

 (.467( ت )222( اًمْمٕمٗم٤مء )صـ5)

 (.4247( ت )21/376ذيمره اعمزي ذم هتذي٥م اًمٙممل ) "ٓ ُيت٩م سمحديثف))( ىم٤مل: 6)

 (.4247( ت ) 21/377هتذي٥م اًمٙممل ذم أؾممء اًمرضم٤مل ) "ًمٞمس سمف سم٠مس))( ىم٤مل ذم رواي٦م اسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م قمٜمف: 7)

 (.1236( ت )359. اًمث٘م٤مت )ص: "ٓ سم٠مس سمف))( ىم٤مل: 8)

(9( ) 7 /164.) 

 (.4247( ت )21/379( هتذي٥م اًمٙممل ذم أؾممء اًمرضم٤مل )11)

 (.4911( ت )721( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 11)

 (.24/361( جمٛمقع اًمٗمت٤موى )12)

 (.774( ح )3/232( )13)
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(متػق فمؾقه(مثل ما صـعوا
(1)

. 

٘م٤مرواه اًمٌخ٤مري شمٕمٚمٞم اًمٜمّم٤مرى: اًمٚمٗمظ اًمذي ؾم٤مىمف اعم١مًمػ رمحف اهلل سمدون ًمٗمٔم٦م
(2)

. 

وأظمرضم٤مه
(3)

، قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌدو، أن قم٤مئِم٦م، قمت٦ٌم سمـ اهلل قمٌد سمـ قمٌٞمد اهللُمـ ـمريؼ  اًمٜمّم٤مرى: سمٚمٗمٔم٦م 

وم٘م٤مل وهق ، وم٢مذا اهمتؿ هب٤م يمِمٗمٝم٤م قمـ وضمٝمف، ـمٗمؼ يٓمرح مخٞمّم٦م ًمف قمغم وضمٝمف  اهلل رؾمقلعم٤م ٟمزل سم: ىم٤مٓ

 .ُيذر ُم٤م صٜمٕمقا ٤ًمضمداختذوا ىمٌقر أٟمٌٞم٤مئٝمؿ ُم، ًمٕمٜم٦م اهلل قمغم اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى: يمذًمؽ

وروي٤مه
(4)

 سمـ قمـ ؾمٕمٞمد، اسمـ ؿمٝم٤مبُمـ ـمريؼ  اختذوا ىمٌقر أٟمٌٞم٤مئٝمؿ ُم٤ًمضمد، ىم٤مشمؾ اهلل اًمٞمٝمقد: سمٚمٗمظ 

 .ُمرومققم٤م قمـ أيب هريرة، اعمًٞم٥م

ْز وَمػْمُ رؽمول》: وومايمت فمائشة): ومويمه -226 (《مسجدا ُيتََّخذ يمئال  اهلل إكّم مَل ُيػْمَ
(5)

. 

وهق ذم اًمّمحٞمحلم، ًمٕمؾ اعم١مًمػ رمحف اهلل ذيمره سم٤معمٕمٜمك
(6)

اختذوا ىمٌقر ، ًمٕمـ اهلل اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى: سمٚمٗمظ 

 .يموٓ ذيمك ٕزمرزوا ومػمه نمغم أين أطمشى أن يتخذ مسجدا: ىم٤مًم٧م أٟمٌٞم٤مئٝمؿ ُمًجدا

                                 
 (.3/441( اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م )1)

 (.1/93( يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب: هؾ شمٜمٌش ىمٌقر ُمنميمل اجل٤مهٚمٞم٦م، ويتخذ ُمٙم٤مهن٤م ُم٤ًمضمد )2)

(. ويمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمٌٞم٤مء، سم٤مب ُم٤م ذيمر قمـ 435( ح )1/95( اًمٌخ٤مري: يمت٤مب اًمّمالة سم٤مب اًمّمالة ذم اًمٌٞمٕم٦م، )3)

(. 4443( ح )6/11وووم٤مشمف )  (. ويمت٤مب اعمٖم٤مزي، سم٤مب ُمرض اًمٜمٌل3453( ح )4/169سمٜمل إهائٞمؾ )

ضمد، سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ سمٜم٤مء (. وُمًٚمؿ، يمت٤مب اعم٤ًم5815( ح )7/147ويمت٤مب اًمٚم٤ٌمس، سم٤مب إيمًٞم٦م واخلمئص )

 (.531( ح )1/377اعم٤ًمضمد، قمغم اًم٘مٌقر واخت٤مذ اًمّمقر ومٞمٝم٤م واًمٜمٝمل قمـ اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُم٤ًمضمد )

(، وُمًٚمؿ، يمت٤مب اعم٤ًمضمد، سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ سمٜم٤مء 437( ح )1/95( اًمٌخ٤مري: يمت٤مب اًمّمالة سم٤مب اًمّمالة ذم اًمٌٞمٕم٦م، )4)

 (.531( ح )1/376اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُم٤ًمضمد )اعم٤ًمضمد، قمغم اًم٘مٌقر واخت٤مذ اًمّمقر ومٞمٝم٤م واًمٜمٝمل قمـ 

 (.3/441( اعمٖمٜمل )5)

(. وسم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ىمؼم 1331( ح )2/88( اًمٌخ٤مري يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م يٙمره ُمـ اخت٤مذ اعم٤ًمضمد قمغم اًم٘مٌقر )6)

( ح 6/11وووم٤مشمف )  (.ويمت٤مب اعمٖم٤مزي، سم٤مب ُمرض اًمٜمٌل1391( ح )2/112) ، وأيب سمٙمر، وقمٛمر  اًمٜمٌل

وُمًٚمؿ، يمت٤مب اعم٤ًمضمد، سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ سمٜم٤مء اعم٤ًمضمد، قمغم اًم٘مٌقر واخت٤مذ اًمّمقر ومٞمٝم٤م واًمٜمٝمل قمـ اخت٤مذ (. 4441)

 (.529( ح )1/377اًم٘مٌقر ُم٤ًمضمد )
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(صاضمباه معه ػِمَ وومُ ، وُمػِمَ دم زمقته  ايمـبيهم): ومويمه -227
(1)

. 

 :أطم٤مدي٨م، ويدل قمٚمٞمف، ٕمٜمكذيمره اعم١مًمػ سم٤معم

ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري -1
(2)

: ُمروف ذم ًمٞمتٕمذر  اهلل إن يم٤من رؾمقل: ىم٤مًم٧م، قمـ قم٤مئِم٦م، ةقمرو ُمـ ـمريؼ 

ؾمحري وٟمحري ودومـ ذم ىمٌْمف اهلل سملم ، ومٚمم يم٤من يقُمل، قم٤مئِم٦م ًمٞمقم اؾمتٌٓم٤مء همدا أٟم٤م أيـ ؟اًمٞمقم أٟم٤م أيـ

 .سمٞمتل

ُم٤م أظمرضمف -2
(3)

، ىم٤مل: اخلٓم٤مب  سمـ ُمٞمٛمقن إودي، ىم٤مل: رأي٧م قمٛمر سمـ قمٛمروأيْم٤م ُمـ ـمريؼ  

 ؾمٚمٝم٤م، أن اًمًالم، صمؿ قمٚمٞمؽ اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ، وم٘مؾ: ي٘مرأ قم٤مئِم٦م اعم١مُمٜملم أم إمم قمٛمر، اذه٥م سمـ اهلل ي٤م قمٌد

، ىم٤مًم٧م: يمٜم٧م أريده ًمٜمٗمز ومألوصمرٟمف اًمٞمقم قمغم ٟمٗمز، ومٚمم أىمٌؾ، ىم٤مل: ًمف ُم٤م ًمديؽ؟ ىم٤مل: ص٤مطمٌل ُمع أدومـ

ُمـ ذًمؽ اعمْمجع، وم٢مذا ىمٌْم٧م وم٤ممحٚمقين، صمؿ ؾمٚمٛمقا، صمؿ  ُم٤م يم٤من رء أهؿ إزم ))أذٟم٧م ًمؽ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، ىم٤مل: 

اخلٓم٤مب، وم٢من أذٟم٧م زم، وم٤مدومٜمقين، وإٓ ومردوين إمم ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملم، إين ٓ أقمٚمؿ أطمدا أطمؼ  سمـ ىمؾ: يًت٠مذن قمٛمر

وهق قمٜمٝمؿ راض، ومٛمـ اؾمتخٚمٗمقا سمٕمدي ومٝمق اخلٚمٞمٗم٦م   اهلل هبذا إُمر ُمـ ه١مٓء اًمٜمٗمر اًمذيـ شمقذم رؾمقل

أيب وىم٤مص،  سمـ قمقف، وؾمٕمد سمـ اًمرمحـ أـمٞمٕمقا، ومًٛمك قمثمن، وقمٚمٞم٤م، وـمٚمح٦م، واًمزسمػم، وقمٌدوم٤مؾمٛمٕمقا ًمف و

ووًم٩م قمٚمٞمف ؿم٤مب ُمـ إٟمّم٤مر، وم٘م٤مل: أسمنم ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم سمٌنمى اهلل، يم٤من ًمؽ ُمـ اًم٘مدم ذم اإلؾمالم ُم٤م ىمد 

يمٗم٤موم٤م ٓ قمكم وٓ زم، قمٚمٛم٧م، صمؿ اؾمتخٚمٗم٧م ومٕمدًم٧م، صمؿ اًمِمٝم٤مدة سمٕمد هذا يمٚمف، وم٘م٤مل: ًمٞمتٜمل ي٤م اسمـ أظمل وذًمؽ 

أويص اخلٚمٞمٗم٦م ُمـ سمٕمدي سم٤معمٝم٤مضمريـ إوًملم ظمػما، أن يٕمرف هلؿ طم٘مٝمؿ، وأن ُيٗمظ هلؿ طمرُمتٝمؿ، وأوصٞمف 

سم٤مٕٟمّم٤مر ظمػما اًمذيـ شمٌقءوا اًمدار واإليمن أن ي٘مٌؾ ُمـ حمًٜمٝمؿ، ويٕمٗمك قمـ ُمًٞمئٝمؿ، وأوصٞمف سمذُم٦م اهلل، وذُم٦م 

 ((رائٝمؿ وأن ٓ يٙمٚمٗمقا ومقق ـم٤مىمتٝمؿأن يقرم هلؿ سمٕمٝمدهؿ، وأن ي٘م٤مشمؾ ُمـ و  رؾمقًمف

ُم٤م أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد -3
(4)

واحل٤ميمؿ، 
(5)

يمٜم٧م قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م ، قمـ أسمٞمف، ُمـ ـمريؼ هِم٤مم سمـ قمروة 

                                 
 (.3/441( اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م )1)

 (.1389( ح )2/112، )، وأيب سمٙمر، وقمٛمر  ( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ىمؼم اًمٜمٌل2)

 (2/113( )1392)، وأيب سمٙمر، وقمٛمر  ُم٤م ضم٤مء ذم ىمؼم اًمٜمٌل يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب( 3)

 (.25661ح ) (441/ 42) اعمًٜمد (4)

 (.4/7( )3/61اعمًتدرك )( 5)
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ُمٕمٝمؿ  قمٛمرومٚمم دومـ ، إٟمم هق زوضمل وأيب، وأىمقل، وأيب وم٠موع صمقيب،  أدظمؾ سمٞمتل اًمذي دومـ ومٞمف رؾمقل اهلل

 .قمٛمرطمٞم٤مء ُمـ ، ف إٓ وأٟم٤م ُمِمدودة قمكم صمٞم٤ميبومقاهلل ُم٤م دظمٚمت

 .((صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم)): وىم٤مل احل٤ميمؿ

((ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح، رواه أمحد)): وىم٤مل اهلٞمثٛمل
(1)

 .وهق يمذًمؽ، 

(رواه ايمبخاري، 《 إّكّم همعل ذيمك يمئال يتخذ ومػمه مسجدا 》: ومايمت فمائشة): ومويمه -[ م] 
(2)

. 

ؾمٌؼ خترجيف
(3)

. 

(ىمان يدهمن أصحازمه دم ايمبؼقع  أنَّ ايمـَّبي): ومويمه -228
(4)

. 

 أطم٤مدي٨م ُمٜمٝم٤م:يدل قمٚمٞمف 

 أُمر، ومدومـ، سمجٜم٤مزشمف أظمرج ُمٔمٕمقن سمـ عم٤م ُم٤مت قمثمنسم٢مؾمٜم٤مده قمـ اعمٓمٚم٥م ىم٤مل   ضمديث اظمطؾب -

ومقوٕمٝم٤م ، صمؿ محٚمٝم٤م، ومحن قمـ ذراقمٞمف  اهلل رؾمقلوم٘م٤مم ، محٚمف يًتٓمع ومٚمؿ سمحجر ي٠مشمٞمف أن رضمال  اًمٜمٌل

 .ُمـ أهٚمفوأدومـ إًمٞمف ُمـ ُم٤مت ، ؿ هب٤م ىمؼم أظملٚمِّ قمَ أُ : وىم٤مل، قمٜمد رأؾمف

ذم اًمًٜمـ أسمق داودرواه 
(5)

وىمد شم٘مدم
(6)

. 

ادومٜمقه  وم٘م٤مل، اسمـ ؾمت٦م قمنم ؿمٝمرا،  شمقذم إسمراهٞمؿ اسمـ اًمٜمٌل: ىم٤مل  قم٤مزب سمـ طمدي٨م اًمؼماء  -

 .ٜم٦موم٢من ًمف ُمروٕم٤م يتؿ رو٤مقمف ذم اجل، سم٤مًمٌ٘مٞمع

اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ قمٌدأظمرضمف 
(7)

وقمٜمف اإلُم٤مم أمحد ذم اعمًٜمد– 
(8)

، قمـ إقمٛمش، اًمثقري ؾمٗمٞم٤منقمـ  -

                                 
 .(26/ 8جمٛمع اًمزوائد )( 1)

 (.3/441( اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م )2)

  .-226 -: ( اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ3)

 (.3/441( اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م )4)

 (.3214( ح )6/121( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ذم مجع اعمقيت ذم ىمؼم، واًم٘مؼم يٕمٚم ؿ )5)

 .-219 -: ( اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ6)

 (.14113( ح )7/494( )7)

 (.18624( ح )31/587( ُمًٜمد أمحد )8)
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 .سمف قم٤مزب سمـ قمـ اًمؼماء، صٌٞمح سمـ ُمًٚمؿ قمـ أيب اًمْمحك

 .رضم٤مًمف رضم٤مل اًمِمٞمخلم، وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح

(يدهمن إكبقاء ضمقث يؿوسمون: روي): ومويمه -229
(1)

. 

 :وُمقىمقوم٤م، ُمرومققم٤م  وىمد روي ُمٕمٜم٤مه قمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ، مل أضمده هبذا اًمًٞم٤مق ُمثٚمف

 .وقمـ اسمـ ضمري٩م ُمرؾمال، واسمـ قم٤ٌمس ، قمٜمف أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م أُم٤م اعمرومقع ومروشمف

ًمؽمُمذيوم٠مظمرضمف ا ضمديث فمائشةأُم٤م 
(2)

ٜمده،  زار ذم ُم واًٌم
(3)

وأسمق يٕمغم، 
(4)

ٜمد أيب سمٙمر  واعمروزي ذم ُم
(5)

 ،

ضمري ذم اًمنميٕم٦م ؤا
(6)

اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد قمٌدواسـم ، 
(7)

ـ ، أيب سمٙمر سـم اًمرمحـ قمٌدقمـ ، يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ أيب ُمٕم٤موي٦م  قم

  اهلل رؾمقلؾمٛمٕم٧م ُمـ : سمٙمرأسمق : وم٘م٤مل، اظمتٚمٗمقا ذم دومٜمف  اهلل رؾمقلعم٤م ىمٌض : قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م، اسـم أيب ُمٚمٞمٙم٦م

ٞمتف ـ ومٞمف: ىم٤مل: ؿمٞمئ٤م ُم٤م ٟم ٓ ذم اعمقوع اًمذي ُي٥م أن يدوم ٞم ٤م إ  .ادومٜمقه ذم ُمقوع ومراؿمف ُم٤م ىمٌض اهلل ٟم

 .((ٙمّل يْمٕم ػ ُمـ ىمٌؾ طمٗمٔمفأيب سمٙمر اًمـُٛمٚمٞم سمـ اًمرمحـ قمٌدو، هذا طمدي٨م همري٥م: وىم٤مل اًمؽمُمذي

، إٓ أسمق سمٙمر ورواه قمـ أيب سمٙمر اسمـ قم٤ٌمس  وهذا اًمٙمالم ٓ ٟمٕمٚمؿ رواه قمـ اًمٜمٌل)): وىم٤مل اًمٌزار

 .((وقم٤مئِم٦م

((وٕمٞمػ))هق و، ُمٚمٞمٙم٦م أيب سمـ قمٌٞمداهلل اسمـ: هق سمٙمر أيب سمـ اًمرمحـ قمٌدومٞمف 
(8)

. 

اًمرزاق قمٌدوم٠مظمرضمف  مرؽمل ازمن صمريجوأُم٤م 
(9)

أمحد وقمٜمف -
(10)

أظمؼمين أيب أن : قمـ اسمـ ضمري٩م ىم٤مل -، 

                                 
 (.3/441اعمٖمٜمل )( 1)

 (.372( ح )182(. وذم اًمِممئؾ )صـ1118ح ) –( 3/453( )33( اًمًٜمـ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب )2)

 (61-61( ح )1/131( )3)

 (.45( ح )1/46( ُمًٜمد أيب يٕمغم اعمقصكم )4)

 (.43( ح )95قمكم اعمروزي )ص:  سمـ ( ُمًٜمد أيب سمٙمر اًمّمديؼ ٕمحد5)

 (1844( ح )5/2364( اًمنميٕم٦م ًممضمري )6)

(7( )24/399.) 

 (. 3813( ت )571( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 8)

 (.6534( ح )3/516اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين ) ( ُمّمٜمػ قمٌد9)

 (.27( ح )1/216( ُمًٜمد أمحد )11)
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مل ي٘مؼم ٟمٌل : ي٘مقل  اهلل رؾمقلؾمٛمٕم٧م : طمتك ىم٤مل أسمق سمٙمر!  مل يدروا أيـ ي٘مؼم اًمٜمٌل  أصح٤مب اًمٜمٌل

 .ومحٗمروا ًمف حت٧م ومراؿمف، وم٠مظمروا ومراؿمف: ىم٤مل إٓ طمٞم٨م يٛمقت

وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ
(1)

واعمروزي ذم ُمًٜمد أيب سمٙمر، 
(2)

قمـ اسمـ ، يقٟمس سمـ ُمـ ـمريؼ قمٞمًك 

 .ضمري٩م سمف ٟمحقه

 .هؿُمقٓ إُمقى سمـ ضمري٩م اًم٘مرؿمك اًمٕمزيز قمٌد سمـ اعمٚمؽ قمٌد: اسمـ ضمري٩م هق

ويمؾ ُم٤م روى قمـ ، ًمٞمس ًمف قمـ صح٤ميب ؾممع)): ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن. اًم٘مرؿمك ضمري٩م سمـ يزاًمٕمز قمٌد: وأسمقه

((قم٤مئِم٦م ُمدًمس مل يًٛمع ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤م
(3)

. 

((ُمرؾمؾ ضمري٩م قمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ سمـ اًمٕمزيز قمٌد)): وىم٤مل أسمق زرقم٦م
(4)

. 

ومرواه اسمـ ُم٤مضمف ضمديث ازمن فمباسوأُم٤م  
(5)

واًمٌزار، 
(6)

واسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ، 
(7)

واعمروزي ذم ُمًٜمد  

سمٙمر أيب
(8)

وأسمق يٕمغم 
(9)

وأضمري ذم اًمنميٕم٦م، 
(10)

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى، 
(11)

وذم اًمدٓئؾ 
(12)

 اًمؼم قمٌدواسمـ  

ذم اًمتٛمٝمٞمد
(13)

  اهلل رؾمقلعم٤م ىمٌض : ىم٤ملقمـ اسمـ قم٤ٌمس ، قمـ قمٙمرُم٦م، اهلل قمٌد سمـ يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ طمًلم 

 .ُم٤م ىمٌض ٟمٌل إٓ دومـ طمٞم٨م ي٘مٌض: ي٘مقل  اهلل رؾمقلؾمٛمٕم٧م : وم٘م٤مل أسمق سمٙمر، اظمتٚمٗمقا ذم دومٜمف

 سمـ قم٤ٌمس اهل٤مؿمٛمل شمريمف اإلُم٤مم أمحد سمـ قمٌٞمد سمـ اهلل قمٌد سمـ احلًلمهذا إؾمٜم٤مد ومٞمف )): ىم٤مل اًمٌقصػمي

                                 
 (38177( ح )14/553( ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )1)

 (.115( ح )172( )ص: 2)

 (.1145( ت )231( ُمِم٤مهػم قمٚممء إُمّم٤مر )ص: 3)

 (.462( ت )228( ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ )ص: 4)

 (. 1628( ح )285-2/284وم٤مشمف ودومٜمف، )( ذم اًمًٜمـ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ذيمر و5)

 (. 18( ح )1/71( ُمًٜمد اًمٌزار )6)

ٞمد اهلل سـم اهلل قمٌد سـم ( ذم شمرمج٦م: احلًلم3/215اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل )( 7) ٤مس سـم قم  .اعمٓمٚم٥م اهل٤مؿمٛمل قمٌد سـم اًمٕم

 (.27 -26( ح )77قمكم اعمروزي )ص:  سمـ ( ُمًٜمد أيب سمٙمر اًمّمديؼ ٕمحد8)

 (.22( ح )1/31ٕمغم )( ُمًٜمد أيب ي9)

 (.1845( ح )5/2365(. )1842( ح )5/2361( اًمنميٕم٦م ًممضمري )11)

 (. 3/541( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )11)

(12( )7216.) 

(13( )24/399.) 
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وسم٤مىمل رضم٤مل ، وىمقاه اسمـ قمدي، ف يتٝمؿ سم٤مًمزٟمدىم٦مإٟم  : وىم٤مل اًمٌخ٤مري ي٘م٤مل، واًمٜم٤ًمئل، اعمديٜمل سمـ طمٜمٌؾ وقمكم

((اإلؾمٜم٤مد صم٘م٤مت
(1)

. 

((اهلل اهل٤مؿمٛمل وهق وٕمٞمػ قمٌد سمـ وذم إؾمٜم٤مده طمًلم)): وىم٤مل اسمـ طمجر
(2)

. 

 ،اهل٤مؿمٛمل اعمٓمٚم٥م قمٌد سمـ قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌٞمد سمـ اهلل قمٌد سمـ وطمًلم 

((ًمف أؿمٞم٤مء ُمٜمٙمرة)): ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد
(3)

. 

((وشمرك أمحد أيْم٤م، شمريم٧م طمديثف: ىم٤مل قمكم)): وىم٤مل اًمٌخ٤مري
(4)

 

((ؾم٤مٟمٞمد ويرومع اعمراؾمٞمؾي٘مٚم٥م إ)): ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن 
(5)

. 

((وٕمٞمػ)): وىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م
(6)

. 

ومرواه اًمؽمُمذي ذم اًمِممئؾ: وأما اظمووموف
(7)

واًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى، 
(8)

محٞمد سمـ قمٌدو، 
(9)

واسمـ أيب قم٤مصؿ ، 

ذم أطم٤مد
(10)

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى، 
(11)

اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد قمٌدواسمـ ، 
(12)

ـ قم، ذيط سمـ ٟمٌٞمطيمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ  

 ٤مًمقاىم: احلدي٨م سمٓمقًمف وومٞمف . . . ذم ُمروف  اهلل رؾمقلأهمٛمل قمغم : قمٌٞمد ويم٤مٟم٧م ًمف صح٦ٌم ىم٤مل سمـ ؾم٤ممل

ذم اعمٙم٤من اًمتل : ىم٤مل؟ وأيـ يدومـ: ىم٤مًمقا، ٟمٕمؿ: ىم٤مل؟  هؾ يدومـ اًمٜمٌل،  ي٤م ص٤مطم٥م اًمٜمٌل: ]ٕيب سمٙمر[

 .ومٕمٚمٛمقا أٟمف يمم ىم٤مل ىم٤مل اهلل ومٞمٝم٤م روطمف وم٢مٟمف مل ي٘مٌض روطمف إٓ ذم ُمٙم٤من ـمٞم٦ٌم ىمٌض

                                 
 (2/57( ُمّم٤ٌمح اًمزضم٤مضم٦م ذم زوائد اسمـ ُم٤مضمف )1)

 (1/529( ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر )2)

 (. 3/258( اجلرح واًمتٕمديؾ )3)

 (.2/54( اًمت٤مريخ اًمّمٖمػم )4)

 (.221( ت )1/242( اعمجروطملم ٓسمـ طم٤ٌمن )5)

 (.1326( ت )248( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 6)

 ( 379( ح )184( )صـ 7)

 (.7119( ح (4/263( )8)

 (.365( ح )1/311( )9)

 (.1299( ح )3/12( )11)

(11( )4/31 .) 

(12( )24/397 ) 
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((فإؾمٜم٤مده صحٞمح ًمٙمٜمف ُمقىمق )): ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمٗمتح
(1)

. 

(2)اىـ. ((وهق ذم طمٙمؿ اعمرومقع)): وىم٤مل إًم٤ٌمين
. 

ظما ضمرضه اظموت ؽملل اهلل سمعالم أن   وومد روى ايمبخاري ومسؾم زمنؽمـادمها أن موؽمى): ومويمه -231

يمو ىمـُْت شَممَّ ٕريتُؽم ومػَمه فمـد ايمؽثقب :  ومال ايمـبي، ُيْدكِقه إلم إرض اظمؼدؽمة َرْمقًَة زمَِحَجرٍ 

إمحر
(3)

)
(4)

. 

أظمرضم٤مه
(5)

يمٞم٤ًمن سمـ ـم٤موس سمـ اهلل قمٌدُمـ ـمريؼ  
(6)

أرؾمؾ : ىم٤مل، قمـ أيب هريرة ، قمـ أسمٞمف، 

، ٓ يريد اعمقت قمٌدأرؾمٚمتٜمل إمم : وم٘م٤مل، ومرضمع إمم رسمف، ومٚمم ضم٤مءه صٙمف، ُمٚمؽ اعمقت إمم ُمقؾمك قمٚمٞمٝمم اًمًالم

: ىم٤مل، يْمع يده قمغم ُمتـ صمقر ومٚمف سمٙمؾ ُم٤م همٓم٧م سمف يده سمٙمؾ ؿمٕمرة ؾمٜم٦م: وم٘مؾ ًمف، ارضمع: ومرد اهلل قمٚمٞمف قمٞمٜمف وىم٤مل

 .ومذيمره، . . . وم٠ًمل اهلل أن يدٟمٞمف ُمـ إرض ،وم٤مٔن: ىم٤مل، صمؿ اعمقت: ىم٤مل؟ صمؿ ُم٤مذا، أي رب

وأظمرج ُمًٚمؿ 
(7)

 .قمـ أيب هريرة سمف ٟمحقه، ُمٜمٌف سمـ قمـ مه٤مم، ُمـ ـمريؼ ُمٕمٛمر 

(أهؾه من مات من إيمقه أدهمن مظعون زمن ظما دهمن فمثّمن  ومول ايمـبي): ومول اظمصـف -[ م]
(8)

. 

                                 
 (. 1/529( ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر )1)

 (. 138( أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز )ص 2)

ىمؼم ُمقؾمك سمٛمديـ سملم اعمديٜم٦م  سمـ طم٤ٌمن أنّ اوزقمؿ ، اًمرُمؾ اعمجتٛمع -سم٤معمثٚمث٦م وآظمره ُمقطمدة وزن قمٔمٞمؿ- اًمٙمثٞمـ٥م( 3)

ىم٤مل وىمد اؿمتٝمر قمـ ىمؼم ، وشمٕم٘مٌف اًمْمٞم٤مء سم٠من أرض ُمديـ ًمٞم٧ًم ىمري٦ٌم ُمـ اعمديٜم٦م وٓ ُمـ سمٞم٧م اعم٘مدس، وسمٞم٧م اعم٘مدس

 .(442/ 6ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر ). اٟمٔمر: أٟمف ىمؼم ُمقؾمك وأرُي٤مء ُمـ إرض اعم٘مدؾم٦م سم٠مرُي٤مء قمٜمده يمثٞم٥م أمحر

 (.3/442( اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م 4)

 (. 138( أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز )ص 5)

(، ويمت٤مب 1339( ح )2/91( اًمٌخ٤مري يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب: ُمـ أطم٥م اًمدومـ ذم إرض اعم٘مدؾم٦م أو ٟمحقه٤م )6)

(، وُمًٚمؿ يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ، سم٤مب 3417( ح )4/157ك، صحٞمح اًمٌخ٤مري )أطم٤مدي٨م إٟمٌٞم٤مء، سم٤مب ووم٤مة ُمقؾم

 (.2372( ح)4/1842ومْم٤مئؾ ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم، )

 (.2372( ح)4/1843( يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ، سم٤مب ومْم٤مئؾ ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم، )7)

 (.3/442( اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م 8)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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وىمد ؾمٌؼ، طمدي٨م طمًـ
(1)

. 

(ادهمـوا ايمؼتعم دم مصارفمفم: ومال  ايمـبي ديث صمازمر أنّ ضم): ومويمه -231
(2)

. 

أظمرضمف أصح٤مب اًمًٜمـ
(3)

واًمٓمٞم٤مًمز، 
(4)

اًمرزاق قمٌدو 
(5)

واحلٛمٞمدي ذم ُمًٜمده، 
(6)

ُمٜمّمقر سمـ وؾمٕمٞمد 
(7)

 ،

واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم
(8)

دوأمح 
(9)

واًمدارُمل، 
(10)

واسمـ اجل٤مرود، 
(11)

وأسمق يٕمغم ذم ُمًٜمده، 
(12)

واسمـ طم٤ٌمن 
(13)

 ،

واًمٌٞمٝم٘مل
(14)

ادومٜمقا : ىم٤مل  أن اًمٜمٌل اهلل قمٌد سمـ قمـ ضم٤مسمر، قمـ ٟمٌٞمح اًمٕمٜمزي، ىمٞمس سمـ يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ إؾمقد 

 .اًم٘متغم ذم ُمّم٤مرقمٝمؿ

 .وهذا ًمٗمظ اًمٜم٤ًمئل

 .ويم٤مٟمقا ٟم٘مٚمقا إمم اعمديٜم٦م، أُمر سم٘متغم أطمد أن ُيرّدوا إمم ُمّم٤مرقمٝمؿ  اهلل رؾمقلإن : ًمٗمظ اسمـ ُم٤مضمفو

 .((وٟمٌٞمح صم٘م٦م، هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح)): وىم٤مل اًمؽمُمذي

                                 
 .-219 -: ( اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ1)

 (.3/442اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م ( 2)

(، واًمٜم٤ًمئل 3163( ح )6/67( أسمق داود، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ذم اعمٞم٧م ُيٛمؾ ُمـ أرض إمم أرض ويمراه٦م ذًمؽ، )3)

(، واًمؽمُمذي، يمت٤مب اجلٝم٤مد، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم دومـ اًم٘متٞمؾ 2115( ح )4/79يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب أيـ يدومـ اًمِمٝمٞمد، )

ُم٤مضمف، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمّمالة قمغم اًمِمٝمداء ودومٜمٝمؿ (، واسمـ 1717( ح 5/116ذم ُم٘متٚمف )

(2/1516.) 

 (.1889( ح )3/331( ذم ُمًٜمده )4)

 (.6658( ح )3/548( )5)

 (.1335( ح )2/355( ُمًٜمد احلٛمٞمدي )6)

 (.2581(، ح )2/264ُمٜمّمقر ) سمـ ( ؾمٜمـ ؾمٕمٞمد7)

 (.12138( ح )3/64( ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )8)

 .(14315( ح )22/218( ذم اعمًٜمد )9)

 (.46( ح )1/189( ؾمٜمـ اًمدارُمل )11)

 (.553( ح )143( اعمٜمت٘مك ٓسمـ اجل٤مرود )ص: 11)

 (.1842( ح )3/372( ُمًٜمد أيب يٕمغم اعمقصكم )12)

 .(3183( ح )7/456( صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن )13)

 (.7427( ح )5/254(، وذم ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر )4/57( اًمٙمؼمى )14)
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((ل سم٠مؾم٤مٟمٞمد صحٞمح٦م٤مئرواه أسمق داود واًمؽمُمذي واًمٜمً)): وىم٤مل اًمٜمقوي
(1)

. 

 .اًمٙمقذم قمٛمرو أسمق، اًمٕمٜمزي اهلل قمٌد سمـ وٟمٌٞمح

((ىمٞمس سمـ ؾمقديمقرم صم٘م٦م مل يرو قمٜمف همػم إ)): ىم٤مل أسمق زرقم٦م
(2)

وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم . ووصم٘مف اًمؽمُمذي يمم ؾمٌؼ، 

اًمث٘م٤مت
(3)

((يمقذم صم٘م٦م)): وىم٤مل اًمٕمجكم، 
(4)

. 

((صم٘م٦م)): وىم٤مل اًمذهٌل
(5)

((ُم٘مٌقل)): وىم٤مل اسمـ طمجر، 
(6)

. 

وىم٤مل اسمـ طمجر ذم . اًمٜمقويو، واسمـ طم٤ٌمن، وًمذًمؽ صحح طمديثف اًمؽمُمذي، ٘مقل اًمذهٌل ومٞمف هق إىمربوم 

اًمتٝمذي٥م
(7)

 .((ظمزيٛم٦م واسمـ طم٤ٌمن واحل٤ميمؿ سمـ صحح اًمؽمُمذي طمديثف ويمذًمؽ)): 

واحلدي٨م ذيمره اًمًٞمقـمل ذم اجل٤مُمع اًمّمٖمػم
(8)

وصححف اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ذم أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز، ورُمز ًمّمحتف 
(9)

. 

(أمر زمؼتعم أضمد أن يردوا إلم مصارفمفم  اهلل أنَّ رؽمولوروى ازمن ماصمه ): ومويمه -[ م]
(10)

. 

: لاهلل ي٘مق قمٌد سمـ ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م ضم٤مسمر، ؾمٛمع ٟمٌٞمح٤م اًمٕمٜمزي، ىمٞمس سمـ قمـ إؾمقد، ُمـ ـمريؼ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م

 .ومذيمره . . . . أُمر  اهلل رؾمقل إن  

 .اٟمٔمر احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ

شةبْ ُح ـأب زمؽر زمايم زمن ايمرمحن فمبدسمودم 》: أب مؾقؽة زمن اهلل فمبدومال ): ومويمه -232
(11)

همحؿل إلم مؽة ، 

ويمو ؾمفدسمك ، واهلل يمو ضمرضسمك ما دهمـت ٓإ ضمقث مت: شمم ومايمت :همؾّم ومدمت فمائشة أسمت ومػمه، همدهمن

                                 
 (.3686( ح )2/1132(. ظمالص٦م إطمٙم٤مم )5/313)( اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب 1)

 (.8/518( اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )2)

 (.5849( ت )5/484( اًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن )3)

 (.1841( ت )2/311( اًمث٘م٤مت ًمٚمٕمجكم ط اًمدار )4)

 (.5796( ت )2/316( اًمٙم٤مؿمػ )5)

 (.7193( ت )997( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 6)

 (.11/417( هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )7)

(8( )1/231.) 

 (.17(، ُم٠ًمًم٦م )25( )صـ 9)

 (.3/442( اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م 11)

ٌْـٌم11) سم٤مًمْمؿ صمؿ اًمًٙمقن، واًمِملم ُمٕمجٛم٦م، واًمٞم٤مء ُمِمددة: ضمٌؾ سم٠مؾمٗمؾ ُمٙم٦م سمٜمٕممن إراك، ي٘م٤مل: سمف ؾمٛمٞم٧م  ( طُم

(، 2/214غم قمنمة أيمٞم٤مل. ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان )أطم٤مسمٞمش ىمريش ضمٌؾ أؾمقد ومٞمف ضمدد سمٞمض، ي٘مع ضمٜمقب ُمًٗمٚم٦م ُمٙم٦م قم

 (.96اعمٕم٤ممل إصمػمة ذم اًمًٜم٦م واًمًػمة )ص: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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《زرسمك ما
(1)

. 

أظمرضمف اًمؽمُمذي
(2)

واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ، 
(3)

واًمٗم٤ميمٝمل ذم أظم٤ٌمر ُمٙمف، 
(4)

ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم يمم واًمٓمؼماين ، 

ذم جمٛمع اًمزوائد
(5)

واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك، 
(6)

 سمـ اهلل قمٌدقمـ ، قمـ اسمـ ضمري٩م، يقٟمس سمـ يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ قمٞمًك 

 .ومذيمره. . . أيب سمٙمر سمُِحٌٌِْمٍّ  سمـ اًمرمحـ قمٌدشمقذم : ىم٤مل، أيب ُمٚمٞمٙم٦م

 .وًمق ؿمٝمدشمؽ ُم٤م زرشمؽ: ومل يذيمر احل٤ميمؿ زي٤مدة

((رواه اًمؽمُمذي سم٢مؾمٜم٤مد قمغم ذط اًمّمحٞمحلم)) وىم٤مل اًمٜمقوي
(7)

. 

((رواه اًمؽمُمذي سم٢مؾمٜم٤مد قمغم ذط اًمّمحٞمح)): وىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ
(8)

. 

((ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح، رواه اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم)): وىم٤مل اهلٞمثٛمل
(9)

. 

٤مين سمٕمٜمٕمٜم٦م اسـم ضمري٩م ًم سمؾ هق )): صمؿ ىم٤مل ((ومٝمق قمٚم٦م احلدي٨م، وىمد قمٜمٕمٜمف ،ُمدًمس، اسـم ضمري٩م)): وم٘م٤مل، وأقمٚمف اًمِمٞمخ ا

ٟمف خم٤مًمػ، ُمٜمٙمر عم٤م ذيمرٟم٤م ٧م، وهق صم٘م٦م، محٞمد سـم ًمرواي٦م يزيد، و : فم٤مهرة ُمـ ىمقًمف، ووضمف اعمخ٤مًمٗم٦م، قمـ اسـم أيب ُمٚمٞمٙم٦م، صٌم

سمٞمٜمم طمدي٨م ، ومٚمق ؿمٝمدت ُم٤م زارت، هق قمدم ؿمٝمقده٤م ووم٤مشمفوم٢مٟمف سيح ذم أن ؾم٥ٌم اًمزي٤مرة إٟمم ، وًمق ؿمٝمدشمؽ ُم٤م زرشمؽ

ـ محٞمد ل: ٤م زارتسيح ذم أهّن ، اسم (10)اىـ ((ومحديثف هق اعمحٗمقظ، اًم٘مٌقر أُمر سمزي٤مرة  ٕن اًمٌٜم
. 

وطمدي٨م اسمـ محٞمد أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك
(11)

وقمٜمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى– 
(12)

اًمؼم ذم  قمٌدواسمـ  -

                                 
 (.443-3/442اعمٖمٜمل )( 1)

 (.1155( ح )3/513( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب: ُم٤م ضم٤مء ذم زي٤مرة اًم٘مٌقر ًمٚمٜم٤ًمء )2)

 (.11933( ح )369-7/368( ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )3)

 (.2513( ح )4/191( أظم٤ٌمر ُمٙم٦م ًمٚمٗم٤ميمٝمل )4)

 (.3/61( جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )5)

 (.3/541( اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ًمٚمح٤ميمؿ )6)

 (.2/1134( ظمالص٦م إطمٙم٤مم )7)

 (.895(. ح )2/34( حتٗم٦م اعمحت٤مج إمم أدًم٦م اعمٜمٝم٤مج )8)

 (.3/61( جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )9)

 (.116( ُم٠ًمًم٦م )321( أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز )صـ11)

 (.1/376( اعمًتدرك )11)

(12( )4/78.) 
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اًمتٛمٝمٞمد
(1)

قم٤مئِم٦م أىمٌٚم٧م  أيب ُمٚمٞمٙم٦م أن   سمـ اهلل قمٌدقمـ ، محٞمد سمـ قمـ أيب اًمتٞم٤مح يزيد، ًٚمؿُم سمـ ُمـ ـمريؼ سمًٓم٤مم 

وم٘مٚم٧م ، أيب سمٙمر سمـ اًمرمحـ قمٌدُمـ ىمؼم أظمل : ىم٤مًم٧م؟ ُمـ أيـ أىمٌٚم٧م، ي٤م أم اعم١مُمٜملم: ذات يقم ُمـ اعم٘م٤مسمر وم٘مٚم٧م هل٤م

 .سمزي٤مرهت٤م صمؿ أُمر، يم٤من ىمد هنك، ٟمٕمؿ: ىم٤مًم٧م؟ هنك قمـ زي٤مرة اًم٘مٌقر  اهلل رؾمقلأًمٞمس يم٤من : هل٤م

 .((صحٞمح)): ىم٤مل اًمذهٌل

ٓم٤مم ٚمؿ سـم وأقمٚمف اسـم اًم٘مٞمؿ سـم سًم ٞمٝم٘مل)): وم٘م٤مل رمحف اهلل، ُم ـ  صمؿ أُمر سمزي٤مرهت٤م، هنك قمٜمٝم٤م: وىمقهل٤م، أُم٤م رواي٦م اًم ومٝمل ُم

ٓم٤مم ٚمؿ سـم رواي٦م سًم ٤مء، وًمق صح، ُم ٓ ذم شم٠مويؾ ، واحلج٦م ذم ىمقل اعمٕمّمقم، ومٝمل شم٠موًم٧م ُم٤م شم٠مول همػمه٤م ُمـ دظمقل اًمٜم

ومٛمرت قمغم ىمؼم أظمٞمٝم٤م ، وقم٤مئِم٦م إٟمم ىمدُم٧م ُمٙم٦م ًمٚمح٩م، ُمع ُم٤م ومٞمف، اعمحٗمقظ ومٞمف طمدي٨م اًمؽمُمذي)): وىم٤مل، ((. . . . وياًمرا

ٓ سم٠مس سمف، ومقىمٗم٧م قمٚمٞمف، ذم ـمري٘مٝم٤م ـ اخلروج ًمزي٤مرة اًم٘مٌقر، وهذا  (2)اىـ ((إٟمم اًمٙمالم ذم ىمّمده
 

((صم٘م٦م))ياًمٌٍم ياًمٕمقذ ٟمٛمػم سمـ ُمًٚمؿ سمـ وسمًٓم٤مم 
(3)

. 

ٕن رواي٦م اسمـ ضمري٩م قمـ اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م هل٤م ُمٞمزة ، واًمذي ئمٝمر أن شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين سمٕمٜمٕمٜم٦م اسمـ ضمري٩م همػم ؾم٤مئغ

، أطم٤مدي٨م اسمـ ضمري٩م قمـ اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م يمٚمٝم٤م صح٤مح: ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من ي٘مقل سمـ قمكم ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م ُيٞمك سمـ قمٛمرو: ىم٤مل

، قمـ اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م: اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م وم٘م٤مل ذم واطمد ُمٜمٝم٤م، طمدصمٜمل: صمٜم٤م اسمـ ضمري٩م ىم٤مل: ٜمل هب٤م وي٘مقلوضمٕمؾ ُيدصم

((يمٚمٝم٤م صح٤مح: ىم٤مل، ىمؾ طمدصمٜمل: وم٘مٚم٧م
(4)

 .واهلل أقمٚمؿ. وًمذًمؽ صححف اًمٜمقوي واسمـ اًم٘مٞمؿ واسمـ اعمٚم٘مـ. 

أن )) -: ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ يمم-محٞمد صحٞمح أيْم٤م وجيٛمع سمٞمٜمٝمم  سمـ قمـ أيب اًمتٞم٤مح يزيد، ُمًٚمؿ سمـ وطمدي٨م سمًٓم٤مم

وشم٠مويٚمف ، ٓ ذم شم٠مويؾ اًمراوي، واحلج٦م ذم ىمقل اعمٕمّمقم، أهن٤م شم٠موًم٧م ُم٤م شم٠مول همػمه٤م ُمـ دظمقل اًمٜم٤ًمء قم٤مئِم٦م 

((ف أطم٤مدي٨م اعمٜمعتوهذا ىمد قم٤مرو، إٟمم يٙمقن ُم٘مٌقٓ طمٞم٨م ٓ يٕم٤مروف ُم٤م هق أىمقى ُمٜمف
(5)

. 

أب  زمن ومد محل ؽمعد: همؼال فمن موضع وهماسمه[ اظمّقت]كؼل وؽمئل ايمزهري فمن ذيمك ): ومويمه -233

(من ايمعؼقق إلم اظمديـة، زيد زمن وؽمعقد، ووماص
(6)

. 

طمدي٨م اًمزهري أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت
(7)

 سمـ قمـ حمٛمد، أيب طم٤مزم سمـ اًمٕمزيز قمٌدُمـ ـمريؼ  

                                 
(1( )3/233.) 

 (.351-4/349( هتذي٥م اًمًٜمـ )2)

 (.671( ت )167( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 3)

 (.1/241( اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )4)

 (.351-4/349( هتذي٥م اًمًٜمـ )5)

 (.3/443اعمٖمٜمل )( 6)

 (.3/147( اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى )7)
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وم٘مد : ىم٤مل؟ ، ُمـ أرض إمم أرض اعمّٞم٧مهؾ يٙمره أن ُيٛمؾ )): اهلل اسمـ أظمل اسمـ ؿمٝم٤مب أٟمف ؾم٠مل اسمـ ؿمٝم٤مب قمٌد

 .اعمديٜم٦م إمم اًمٕم٘مٞمؼ ُمـ وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمدمحؾ 

أو مخس و ، ؾمٕمد ؾمٜم٦م مخًلم ويم٤مٟم٧م ووم٤مة، أيب وىم٤مص سمـ ٕن اًمزهري مل يدرك ووم٤مة ؾمٕمد، وهذا ُمرؾمؾ

،مخًلم
(1)

ًلم قمغم اظمتالف ومٞمفأو ؾم٧م ومخ، او إطمدى ومخًلم، ووًمد اًمزهري ؾمٜم٦م مخًلم، 
(2)

. 

ذيمره ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م
(3)

وُمـ ـمري٘مف اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت-
(4)

 سمـ إن ؾمٕمد)): ف ؾمٛمع همػم واطمد ي٘مقلأٟم   -

 .((ومدومٜم٤م هب٤م، ومحٛمال إمم اعمديٜم٦م، ٟمٗمٞمؾ ُم٤مشم٤م سم٤مًمٕم٘مٞمؼ سمـ قمٛمرو سمـ زيد سمـ وؾمٕمٞمد، أيب وىم٤مص

وأظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت
(5)

دركوُمـ ـمري٘مف احل٤ميمؿ ذم اعمًت– 
(6)

: ىم٤مل، اًمقاىمدي قمٛمر سـم حمٛمدقمـ  -

ذم ىمٍمه سم٤مًمٕم٘مٞمؼ قمغم . رمحف اهلل. ُم٤مت أيب: قمـ قم٤مئِم٦م سمٜم٧م ؾمٕمد ىم٤مًم٧م، ُمًمر وقمٌٞمدة سمٜم٧م ٟم٤مسمؾ سمـ أظمؼمٟم٤م سمٙمػم

 .اعمديٜم٦م احلٙمؿ وهق يقُمئذ وازم سمـ قمنمة أُمٞم٤مل ُمـ اعمديٜم٦م ومحٛمؾ إمم اعمديٜم٦م قمغم رىم٤مب اًمرضم٤مل وصغم قمٚمٞمف ُمروان

 .اًمقاىمدي: وومٞمف

وأظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت
(7)

 أن  )): قمـ ٟم٤مومع قمٛمر سمـ اهلل قمٌدأظمؼمٟم٤م : قمٞمًك ىم٤مل سمـ ُمٕمـقمـ  

 .((زيد ُم٤مت سم٤مًمٕم٘مٞمؼ ومحٛمؾ إمم اعمديٜم٦م ودومـ هب٤م سمـ ؾمٕمٞمد

((وٕمٞمػ)) اًمٕمٛمري قمٛمر سمـ اهلل قمٌدوومٞمف 
(8)

. 

(وأن يدهمن زمرسف، هملوىص أن ٓ يدهمن هاهـا، هـا فمؿروومال ازمن فمققـة مات ازمن ): ومويمه -234
(9)

. 

ذيمره اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط
(10)

 .قمـ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م هٙمذا ُمٕمٚم٘م٤م 

                                 
 (.3/111( اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ط اًمٕمٚمٛمٞم٦م )1)

 (.5/326( ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )2)

 (.977( ح )1/385( ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ رواي٦م أيب ُمّمٕم٥م اًمزهري )3)

 (.3/294( اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى )4)

 (.3/294( اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى )5)

 (.3/566( اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ًمٚمح٤ميمؿ )6)

 (.3/294( اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى )7)

 (3489( ت )528( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 8)

 .(443/ 3( اعمٖمٜمل )9)

 (.5/464( إوؾمط ذم اًمًٜمـ واإلمج٤مع وآظمتالف )11)
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وأُم٤م وصٞمتف أن يدومـ ظم٤مرج احلرم وم٘مد أظمرضمٝم٤م احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك
(1)

 ،اًمرزاق قمٌدُمـ ـمريؼ  

تواسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤م
(2)

 :قمـ اًمقاىمدي 

ومدومٜم٤مه ، ومٚمؿ ٟم٘مدر، أوص٤مين أيب أن أدومٜمف ظم٤مرضم٤م ُمـ احلرم: قمـ ؾم٤ممل ىم٤مل، قمـ اًمزهرييمالمه٤م قمـ ُمٕمٛمر 

سم٤محلرم سمٗمخ ذم ُم٘مؼمة اعمٝم٤مضمريـ
(3)

. 

 .يمم ؾمٌؼ ((ُمؽموك)) وذم إؾمٜم٤مد اسمـ ؾمٕمد ؿمٞمخف اًمقاىمدي وهق، إؾمٜم٤مد احل٤ميمؿ طمًـ

وأظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت
(4)

قمـ ٟم٤مومع ، قمٛمر سمـ اهلل قمٌدطمدصمٜمل : ىم٤مل اًمقاىمدي قمٛمر سمـ حمٛمد قمـ 

، ُمـ احلج٤مجومٚمؿ ي٘مدر قمغم ذًمؽ ، أوص قمٜمد اعمقت أن ٓ يدومـ ذم احلرم قمٛمروٟمزل سم٤مسمـ ، عم٤م صدر اًمٜم٤مس: ىم٤مل

ذي ـمـقىومدومٜم٤مه سمٗمخ ذم ُم٘مؼمة اعمٝم٤مضمريـ ٟمحق 
(5)

 وُم٤مت سمٛمٙم٦م ؾمٜم٦م أرسمع وؾمٌٕملم، 

 .واًمقاىمدي، اًمٕمٛمري قمٛمر سمـ اهلل قمٌدوومٞمف 

  فمػان زمن همعل ذيمك فمثّمن، ويويص أن يدهمن همقه، زملس أن يشؼمي ايمرصمل موضع ومػمهٓ ): ومويمه ،

(وفمائشة
(6)

. 

 . أشمر فمثّمن -235

                                 
 (.3/643( اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ًمٚمح٤ميمؿ )1)

  .(188/ 4) ( اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى2)

: ـمرقوًمٞمس سمٕمريب، واؾمٛمف سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ، : سمٗمتح أوًمف وشمِمديد صم٤مٟمٞمف: سمٚمٗمظ اًمٗمخ اًمذي يّم٤مد سمف، وهق ُمٕمرب( ومـخ3)

، واعمًجد احلرام. ىمٌؾ دظمقًمف ُمٙم٦م، وومٞمف ُمدومـ اسمـ قمٛمر ، واد سمٛمٙم٦م، وهق وادي اًمزاهر سملم قمٛمرة اًمتٜمٕمٞمؿ وهق
 ويٕمرف اًمٞمقم سم٤مؾمؿ اًمِمٝمداء.

ٕٟمف دومـ ومٞمٝم٤م ُمـ ُم٤مت ممـ يم٤من أشمك اعمديٜم٦م، صمؿ طم٩م وضم٤مور، وممت  :م ؾمٛمٞم٧م ُم٘مؼمة اعمٝم٤مضمريـىم٤مل احل٤ميمؿ: وإٟمّ 

قمٛمر وهمػممه٤م، وُم٤مت أسمق واىمد اًمٚمٞمثل ؾمٜم٦م  سمـ اهلل ُمٜمٝمؿ أسمق واىمد اًمٚمٞمثل، وقمٌد، ومٙم٤من يدومـ ذم هذه اعم٘مؼمة، سمٛمٙم٦م

( اعمٕم٤ممل إصمػمة ذم اًمًٜم٦م 3/612اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ًمٚمح٤ميمؿ ) صممن وؾمتلم وهق اسمـ مخس وصممٟملم ؾمٜم٦م

 (.215واًمًػمة عمحٛمد ذاب )ص: 

 .(4/188اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ط دار ص٤مدر )( 4)

سم٠مؾمٗمؾ ُمٙم٦م وهق واد ُمـ أودي٦م ُمٙم٦م، وهق اًمٞمقم ذم وؾمط قمٛمراهن٤م وُمـ أطمٞم٤مئف اًمٕمتٞمٌٞم٦م، وضمرول و  ُمٙم٤منذي ـمقى:  ( 5)

اعمٕم٤ممل إصمػمة ذم اًمًٜم٦م (  4/51)ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان :   يٜمٔمر: وضمٝمتف هذه شمًٛمك اًمٞمقم ضمٌؾ اًمًقدان.ش سمئر ذي ـمقى»

 .(176واًمًػمة )ص: 

 (.3/443( اعمٖمٜمل )6)
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وٟم٘مؾ اسمـ اعمٚم٘مـ ذم اًمٌدر اعمٜمػم، مل أضمده ُمًٜمدا 
(1)

ش  يم٤من قمثمن ىمد اؿمؽمى طُم : ىم٤ملظمٞمثٛم٦م أٟمف  قمـ اسمـ أيب 

هق : احلش ُمرج اًمٌحريـوىم٤مل اسمـ دطمٞم٦م ذم يمت٤مب : صمؿ ىم٤مل. هويم٤من أول ُمـ دومـ ومٞمف وهمٞم٥م ىمؼم، يمقيم٥م

 .اىـ((ويم٤من أول ُمـ ىمؼم ومٞمف، وزاده ذم اًمٌ٘مٞمع، اؿمؽماه قمثمن -ُمثٚم٨م احل٤مء  -اًمًٌت٤من 

ودومـ ًمٞمٚم٦م اًم٧ًٌم سملم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء : سمٙم٤مر أٟمف ىم٤مل سمـ قمـ اًمزسمػم، قمـ اًمٓمؼماينوذيمر اسمـ قم٤ًميمر سم٢مؾمٜم٤مده 

((يمقيم٥م سم٤مًمٌ٘مٞمع يم٤من قمثمن اؿمؽماه ومقؾمع سمف اًمٌ٘مٞمع أظمرة ذم طمش
(2)

وٟم٘مؾ قمٜمف احل٤مومظ ذم اإلص٤مسم٦م. 
(3)

. 

 .أشمر فمائشة  -236

يمم أظمرج اًمٌخ٤مري ذم ، سم٤مًمٌ٘مٞمع سمقصٞم٦م ُمٜمٝم٤موىمد دومٜم٧م ، مل أضمد ُم٤م يدل قمغم أهن٤م اؿمؽمت ُمقوع ىمؼمه٤م 

وٓ شمدومٜمل ، ادومٜمل ُمع صقاطمٌل: اًمزسمػم سمـ اهلل ٕمٌدىم٤مًم٧م ًم، قمـ قم٤مئِم٦م، قمـ أسمٞمف، هِم٤مم صحٞمحف ُمـ ـمريؼ

وم٢مين أيمره أن أزيمك، ذم اًمٌٞم٧م  ُمع اًمٜمٌل
(4)

《وادومٜمل ُمع صقاطمٌل سم٤مًمٌ٘مٞمع》: : وذم ًمٗمظ ًمف 
(5)

. 

(ىمؽرس فمظم احلي اظمقّتىمرس فمظم ): ومويمه -237
(6)

. 

 :واظمتٚمػ قمٚمٞمٝم٤م ذم رومٕمف ووىمٗمف احلدي٨م روشمف أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م 

 :اًمرمحـ قمٜمٝم٤م واظمتٚمػ قمٚمٞمٝمؿ ومٞمف قمٌدوقمٛمرة سمٜم٧م ، اًمزسمػم سمـ وقمروة، حمٛمد سمـ ومرواه اًم٘م٤مؾمؿ

 :ايمرمحن فمبدرواية فمؿرة زمـت : أوٓ

 :قمـ قم٤مئِم٦م ُمقىمقوم٤م، قمـ قمٛمرة، اًمرمحـ إٟمّم٤مري قمٌد سمـ حمٛمد ٤مرواه

 .قمـ قمٛمرة واظمتٚمػ قمٚمٞمف أيْم٤م، ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٕمد ٤مورواه

 :أيْم٤م واظمتٚمػ قمٚمٞمفقمـ طم٤مرصم٦م، قمـ قمٛمرة  ، ورواه ايمثوري

                                 
(1( )4/421.) 

 (.39/521سمـ قم٤ًميمر )( شم٤مريخ دُمِمؼ 2ٓ)

 (.4/379( اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م )3)

وطمض قمغم اشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ، وُم٤م أمجع قمٚمٞمف احلرُم٤من ُمٙم٦م، واعمديٜم٦م، وُم٤م   ( يمت٤مب آقمتّم٤مم، سم٤مب ُم٤م ذيمر اًمٜمٌل4)

 (.7327( ح )9/114واعمٜمؼم واًم٘مؼم )  واعمٝم٤مضمريـ، وإٟمّم٤مر، وُمّمغم اًمٜمٌل  يم٤من هب٤م ُمـ ُمِم٤مهد اًمٜمٌل

(. ُمٕمٚم٘م٤م 1391( ح )2/113) ، وأيب سمٙمر، وقمٛمر  ( أظمرضمف اًمٌخ٤مري. يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ىمؼم اًمٜمٌل5)

 قمـ هِم٤مم، قمـ أسمٞمف، قمـ قم٤مئِم٦م.

 (.3/444اعمٖمٜمل )( 6)
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قمـ قمٛمرة قمـ قم٤مئِم٦م قمـ ، اًمثقري قمـ طم٤مرصم٦مقمـ  -ذم رواي٦م قمٜمف-اًمرزاق  قمٌدو، ُمقؾمك سمـ ومرواه قمٌٞمد اهلل

 . اًمٜمٌل

 .قمـ قمٛمرة سمف، ؾمٕمٞمد سمـ ُيٞمكقمٜمف )اًمثقري( قمـ ، ورواه أسمق أمحد اًمزسمػمي

ـ اًمثقري، وأسمق إؾمح٤مق اًمٗمزاري -ذم رواي٦م أظمرى قمٜمف -اًمرزاق  قمٌدورواه  ـ ، قم ـ  ،أيب اًمرضم٤ملقم  .قمٛمرة سمفقم

 .قمـ قمٛمرة سمف، ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٕمدقمـ ، قمـ اًمثقري -ذم رواي٦م أظمرى قمٜمف–ُمقؾمك  سمـ ورواه قمٌٞمد اهلل

 . قمـ اًمٜمٌل، قمـ قم٤مئِم٦م قمٛمـ طمدصمف، قمٜمف )اًمثقري( قمـ طم٤مرصم٦م، ورواه ىمٌٞمّم٦م 

 :آطمتالف فمعم ايمثوري -1

قمـ ، قري( قمـ طم٤مرصم٦مقمٜمف )اًمث -ذم رواي٦م قمٜمف-اًمرزاق  قمٌدو، ُمقؾمك سمـ رواه قمٌٞمد اهلل: ايموصمه إول

 . قمٛمرة قمـ قم٤مئِم٦م قمـ اًمٜمٌل

أظمرضمٝم٤م اًمٓمح٤موي ذم ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر: اهلل فمبقد رواية -أ
(1)

 :قمـ أيب أُمٞم٦م 

واًمدارىمٓمٜمل ذم اًمٕمٚمؾ 
(2)

 :يمراُم٦م سمـ قمثمن سمـ ُمـ ـمريؼ حمٛمد 

واخلٓمٞم٥م ذم شم٤مرخيف
(3)

، )أسمق أُمٞم٦مصمالصمتٝمؿ ، طمٗمص سمـ طمدصمٜم٤م أمحد: ىم٤مل، قمٌدان اًمٜمٞم٤ًمسمقري سمـ ُمٙملُمـ ـمريؼ  

قمـ قمٛمرة قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مل ىم٤مل ، قمـ طم٤مرصم٦م، قمـ ؾمٗمٞم٤من، ُمقؾمك سمـ طمٗمص( قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ و أمحد، واسمـ يمراُم٦م

 .ومذيمره  اهلل رؾمقل

أظمرضمٝم٤م اًمدارىمٓمٜمل ذم اًمٕمٚمؾ، ايمرزاق فمبد رواية -ب 
(4)

قمٜمف ، يقؾمػ محدان اًمًٚمٛمل سمـ ُمـ ـمريؼ أمحد 

 .اًمرزاق( قمـ اًمثقري سمف قمٌد)

يروي قمـ ، اًمرضم٤مل أيب سم٤مسمـ ويٕمرف اًمرمحـ قمٌد سمـ حمٛمد سمـ وطم٤مرصم٦م، مم طم٤مرصم٦م صم٘م٤متورضم٤مل إؾمٜم٤مدهؿ إ

((وٕمٞمػ ًمٞمس سمٌمء)): ىم٤مل أمحد، قمٛمرة: ضمدشمف أم أسمٞمف
(5)

((ًمٞمس سمث٘م٦م)): وىم٤مل اسمـ ُمٕملم، 
(6)

ُمٜمٙمر )): وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ، 

                                 
 (.1276( ح )3/319( ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر )1)

 (.14/411( قمٚمؾ اًمدراىمٓمٜمل )2)

 (.7153( ت )15/148( شم٤مريخ سمٖمداد )3)

 (.14/411ؾ اًمدراىمٓمٜمل )( قمٚم4)

 (.1138( ت )3/255( اجلرح واًمتٕمديؾ )5)

 ( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ.6)
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((ي٨م وٕمٞمػ احلدي٨ماحلد
(1)

((وومحش ظمٓمقه شمريمف أمحد وُيٞمك، يم٤من ممـ يمثر ومهف)): وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن. 
(2)

. 

 :ؾمٕمٞمد يمم ؾمٞم٠ميت سمـ وُيٞمك، ؾمٕمٞمد سمـ وؾمٕمد، أسمق اًمرضم٤مل: وًمٙمـ شم٤مسمٕمف قمٚمٞمف أسمقه

 .قمـ قم٤مئِم٦م ُمرومققم٤م، قمـ قمٛمرة، ؾمٕمٞمد سمـ قمٜمف )اًمثقري( قمـ ُيٞمك، رواه أسمق أمحد اًمزسمػمي: ايموصمه ايمثاين

رضمف اسمـ طم٤ٌمنأظم
(3)

 :همٞمالن سمـ ُمـ ـمريؼ حمٛمقد 

واًمدارىمٓمٜمل ذم اًمٕمٚمؾ
(4)

واًمٌٞمٝم٘مل 
(5)

 :ُيٞمك اًمٜمٞم٤ًمسمقي سمـ ُمـ ـمريؼ حمٛمد 

  قمـ اًمٜمٌل، قمـ قم٤مئِم٦م، قمـ قمٛمرة، ؾمٕمٞمد سمـ قمـ ُيٞمك، طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من: ىم٤مل، أمحد اًمزسمػمي قمـ أيب، يمالمه٤م 

 .يمٙمنه طمٞم٤م اعمٞم٧ّميمن قمٔمؿ : ىم٤مل

سملم ، ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٕمد: ؾمٕمٞمد أظمذه قمـ أظمٞمف سمـ ي٘م٤مل إن ُيٞمك)): ٙمـ ىم٤مل اًمدارىمٓمٜملوًم، وإؾمٜم٤مد رضم٤مًمف صم٘م٤مت

((قمٌٞمد ذم روايتف سمـ ذًمؽ يٕمغم
(6)

 

قمـ أيب ، قمـ اًمثقري، وأسمق إؾمح٤مق اًمٗمزاري -ذم رواي٦م أظمرى قمٜمف –اًمرزاق  قمٌدرواه : وايموصمه ايمثايمث

 .قمـ قم٤مئِم٦م ُمرومققم٤م، قمـ قمٛمرة، اًمرضم٤مل

أظمرضمف اًمدار ىمٓمٜمل ذم اًمٕمٚمؾ
(7)

وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م، 
(8)

 

 :قمـ أيب إؾمح٤مق اًمٗمزاري، يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ أيب ص٤مًمح اًمٗمراء

وأظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ذم اًمٕمٚمؾ
(9)

 :اًمرزاق قمٌدقمـ ، قمًٙمر سمـ ؾمٝمؾ سمـ ُمـ ـمريؼ حمٛمد 

قمـ ، قمـ قمٛمرة قمـ قم٤مئِم٦م ، قمـ أيب اًمرضم٤مل، اًمرزاق( قمـ اًمثقري قمٌدو، يمالمه٤م )أسمق إؾمح٤مق اًمٗمزاري

 .سمف  اًمٜمٌل

                                 
 ( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ.1)

 (. 275( ت )1/268( اعمجروطملم ٓسمـ طم٤ٌمن )2)

 (. 3167( ح )7/437( صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن )3)

 (.14/411( قمٚمؾ اًمدراىمٓمٜمل )4)

 (.7755( ح )5/335) (، ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر4/96( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل )5)

 (.14/411( قمٚمؾ اًمدراىمٓمٜمل )6)

 (.14/411( قمٚمؾ اًمدراىمٓمٜمل )7)

(8( )7/95. ) 

 (.14/411( قمٚمؾ اًمدراىمٓمٜمل )9)
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 اىـ((شمٗمرد سمف اًمٗمراء قمـ اًمٗمزاري، ري٥م ُمـ طمدي٨م اًمثقريهم)): أسمق ٟمٕمٞمؿ ىم٤مل

 .ورضم٤مل إؾمٜم٤مد اًمدارىمٓمٜمل صم٘م٤مت

 :قمـ أيب اًمرضم٤مل اسمـ إؾمح٤مقو، اًمرمحـ اسمـ أيب اًمرضم٤مل قمٌد: وشم٤مسمٕمٝمم قمٚمٞمف

أيب اًمرضم٤مل أظمرضمٝم٤م أمحد سمـ اًمرمحـ قمٌدورواي٦م 
(1)

قمـ ، اهلل اًمٌٍمي قمٌد سمـ اًمرمحـ قمٌدقمـ أيب ؾمٕمٞمد  

، ُيدث قمـ قمٛمرة، ؾمٛمٕم٧م أسم٤م اًمرضم٤مل: ىم٤مل، ُمـ سمٜمل اًمٜمج٤مر، أيب اًمرضم٤مل سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ حمٛمد سمـ اًمرمحـ دقمٌ

 .ومذيمره:. . . ىم٤مل،  اهلل رؾمقلقمـ قم٤مئِم٦م أن 

((صدوق رسمم أظمٓم٠م)) أيب رضم٤مل ومٝمق سمـ اًمرمحـ قمٌدهمػم ، ورضم٤مل إؾمٜم٤مده صم٘م٤مت
(2)

 أسمق داودؾمئؾ )): وىم٤مل أسمق داود، 

((أطم٤مدي٨م قمٛمرة جيٕمٚمٝم٤م يمٚمٝم٤م ُمـ قم٤مئِم٦م: وم٘م٤مل، أيَب اًمرضم٤مل سمـ اًمرمحـ قمٌدـ قم
(3)

يب زرقم٦م،  : وىم٤مل اًمؼمذقمل ىمٚم٧مٕ 

ـ اسمٜم٤م أيب اًمرضم٤مل قمٌدطم٤مرصم٦م و)) ٓ يرومٕمٝم٤م همػمه قمٌدو، طم٤مرصم٦م واه: وم٘م٤مل؟ اًمرمح ـ أيْم٤مً يرومع أؿمٞم٤مء  ((اًمرمح
(4)

. 

 .وًمٕمؾ ذًمؽ مم٤م رومٕمف اسمـ ايب اًمرضم٤مل

أظمرضمٝم٤م اخلٓمٞم٥م اسمـ إؾمح٤مقورواي٦م 
(5)

، قمـ أُمف، قمـ أيب اًمرضم٤مل، اسمـ إؾمح٤مققمـ ، جم٤مهد سمـ ُمـ ـمريؼ قمكم 

 .سمف ُمرومققم٤م قمـ قم٤مئِم٦م

 .هل قمٛمرة يمم ؾمٌؼ قمـ اسمـ أيب طم٤مشمؿ: وأُمف

((ُمؽموك)) -سمْمؿ اعمقطمدة وختٗمٞمػ اًمالم - اًمٙم٤مسمكم اًم٘م٤ميض ُمًٚمؿ سمـ جم٤مهد سمـ قمكم: وومٞمف
(6)

. 

قمـ قمٛمرة ، ؾمٕمٞمد سمـ قمـ ؾمٕمد، قمـ اًمثقري -ذم رواي٦م أظمرى قمٜمف–ُمقؾمك  سمـ رواه قمٌٞمد اهلل: ايموصمه ايمرازمع

 .قمـ قم٤مئِم٦م ُمرومققم٤م

أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ذم اًمٕمٚمؾ
(7)

، ُمقؾمك سمـ ٞمد اهللقمـ قمٌ، يمراُم٦م سمـ قمثمن سمـ قمـ حمٛمد، خمٚمد سمـ قمـ حمٛمد 

                                 
 (.24739( ح )41/259( ُمًٜمد أمحد ط اًمرؾم٤مًم٦م )1)

 (. 3858( ت )577( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 2)

 (.17/91( هتذي٥م اًمٙممل ذم أؾممء اًمرضم٤مل )3)

 (.2/422زرقم٦م اًمرازي ذم أضمقسمتف قمغم أؾمئٚم٦م اًمؼمذقمل ) ( اًمْمٕمٗم٤مء ٕيب4)

 ( .3/552( شم٤مريخ سمٖمداد )5)

 (.4791( ت )714( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 6)

(7( )14/411. .) 
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 .ومذيمره. . .  اهلل رؾمقلىم٤مل ىم٤مل ، قمـ قم٤مئِم٦م، قمـ قمٛمرة، ؾمٕمٞمد سمـ قمـ ؾمٕمد، قمـ اًمثقري

وىمد شمقسمع اًمثقري قمغم هذا اًمقضمف مجع ُمـ اًمث٘م٤مت يمم ؾمٞم٠ميت ذم ، ؾمٕمٞمد سمـ روضم٤مل إؾمٜم٤مده صم٘م٤مت إمم ؾمٕمد

 .ؾمٕمٞمد سمـ آظمتالف قمغم ؾمٕمد

 . قمـ اًمٜمٌل، قمٛمـ طمدصمف قمـ قم٤مئِم٦م، طم٤مرصم٦مقمٜمف )اًمثقري( قمـ ، رواه ىمٌٞمّم٦م: ايموصمه اخلامس 

ذيمره اًمدارىمٓمٜمل ذم اًمٕمٚمؾ
(1)

 .ومل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده. ُمٕمٚم٘م٤م قمـ ىمٌٞمّم٦م 

هق يمثػم اخلٓم٠م قمـ : قمٌٞمد اًمٓمٜم٤مومز سمـ وىم٤مل ذم حمٛمد. ووٕمػ اسمـ ُمٕملم ىمٌٞمّم٦م ذم ؾمٗمٞم٤من )): وىم٤مل اسمـ رضم٥م

((ؾمٗمٞم٤من اًمثقري
(2)

. 

 :اًمراضمح قمـ اًمثقري

وذًمؽ عمت٤مسمٕم٦م مجع ، (قمـ قمٛمرة، ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٕمد)و (قمـ قمٛمرة، قمـ طم٤مرصم٦م): ـ ىم٤ملوًمٕمؾ اًمراضمح قمـ اًمثقري ُم

قمـ قمٛمرة قمـ ، وقمـ طم٤مرصم٦م، ؾمٕمٞمد سمـ واًمّمحٞمح قمـ ؾمٕمد)): ىم٤مل اًمدارىمٓمٜملو: ُمـ اًمرواة قمغم هذيـ اًمقضمٝملم

((  قم٤مئِم٦م قمـ اًمٜمٌل
(3)

. 

: ؾمٕمٞمد أظمذه قمـ أظمٞمف سمـ ٞمكإن ُي)): قمـ قمٛمرة( وم٘مد ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل، قمـ ُيٞمك، )اًمثقري: أُم٤م اًمقضمف اًمث٤مين

أيب اًمرضم٤مل يرومع  سمـ اًمرمحـ قمٌدو، يمم ىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ، ومٝمق همري٥م قمـ اًمثقري: وأُم٤م اًمقضمف اًمث٤مًم٨م، ((ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٕمد

 .واهلل أقمٚمؿ. ػ اسمـ ىمٌٞمّم٦م ذم اًمثقريٕمِّ وىمد ُو ، وأُم٤م اًمقضمف اخل٤مُمس ومٚمؿ أضمد ًمف إؾمٜم٤مدا. ُم٤م ٓ يرومٕمف همػمه يمم ؾمٌؼ

 :إكصاري ؽمعقد زمن ؽمعد رواية -2

 :ووىمٗمف قمـ قمٛمرة واظمتٚمػ قمٚمٞمف ذم رومٕمف، ؾمٕمٞمد سمـ ورواه ؾمٕمد

 :اًمرواي٦م اعمرومققم٦م قمـ ؾمٕمد إٟمّم٤مري

أطمرصمفا أزمو داود
(4)

وُمـ ـمري٘مف اسمـ طمزم ذم اعمحغم-
(5)

واسمـ ُم٤مضمف -
(6)

واسمـ قمدي 
(7)

اًمٕمزيز  قمٌدُمـ ـمريؼ  

 :اًمدراوردي

                                 
(1( )14/419.) 

 (.2/726( ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي )2)

(3( )14/411.) 

٥ُم ذًم4)  (.3217( ح)5/116ؽ اعمٙم٤من؟ )( ذم اًمًٜمـ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ذم احلّٗم٤مر جيُد اًمٕمٔمَؿ، هؾ يتٜمٙم 

 (.11/251( اعمحغم سم٤مٔصم٤مر )5)

 (.1616( ح )2/541( ذم اًمًٜمـ، أسمقاب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ذم اًمٜمٝمل قمـ يمن قمٔم٤مم اعمٞم٧م )6)

 ؾمٕمٞمد. سمـ شمرمج٦م: ؾمٕمد (797ت ) (3/352( اًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي )7)
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واسمـ راهقيف
(1)

 :ُمـ ـمريؼ اسمـ اعم٤ٌمرك 

اًمرزاق قمٌدو
(2)

اًمدارىمٓمٜمل ذم اًمًٜمـو 
(3)

 :واسمـ ضمري٩م، ىمٞمس سمـ وداود: حمٛمد سمـ ُمـ ـمريؼ أيب سمٙمر 

وأمحد ذم اعمًٜمد
(4)

 :ُمـ ـمريؼ اسمـ ٟمٛمػم 

واسمـ اجل٤مرود
(5)

 :اعمقرع سمـ ُمـ ـمريؼ حم٤مض 

وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم أظم٤ٌمر أصٌٝم٤من
(6)

 :ص٤مًمح اعمٙمل سمـ قمكم احلًـُمـ ـمريؼ أيب  

ذم اًمتٛمٝمٞمد اًمؼم قمٌدواسمـ 
(7)

 :ُمـ ـمريؼ أيب أؾم٤مُم٦م 

 سمـ وقمكم، وحم٤مض: واسمـ ٟمٛمػم، واسمـ ضمري٩م، وداود، حمٛمد سمـ وأسمق سمٙمر، ، اسمـ اعم٤ٌمرك، شمًٕمتٝمؿ )اًمدراوردي

: ىم٤مل  اهلل رؾمقلأن ، قمـ قم٤مئِم٦م، اًمرمحـ قمٌدقمـ قمٛمرة سمٜم٧م ، ؾمٕمد يٕمٜمل اسمـ ؾمٕمٞمدوأؾم٤مُم٦م( قمـ ، ص٤مًمح اعمٙمل

 .يمٙمنه طمٞم٤م اعمٞم٧ّميمن قمٔمؿ 

ضمري٩م واًمثقري  سمـا رواه ،ؾمٕمٞمد قمـ قمٛمرة قمـ قم٤مئِم٦م سمـ وهذا ُمداره قمغم ؾمٕمد)): ٤مل اسمـ قمديىم

((وهمػممه٤م
(8)

. 

وهؿ صمالصم٦م  -ؾمٕمٞمد  سمـ ؾمٕمٞمد إٟمّم٤مري أظمل ُيٞمك سمـ هذا ٓ يًٜمد إٓ ُمـ ـمريؼ ؾمٕمد)): وىم٤مل اسمـ طمزم

ؾمٕمٞمد وهق  سمـ وؾمٕمد،  اإلُم٤مُم٦مؾمٕمٞمد ٓ سم٠مس سمف وًمٞمس سم٤مهلٜم٤مًمؽ ذم سمـ رسمف قمٌدو، ؾمٕمٞمد إُم٤مم صم٘م٦م سمـ ُيٞمك: إظمقة

(9)اىـ((ومٌٓمؾ أن يتٕمٚمؼ هبذا احلدي٨م، ٓ ظمالف ذم ذًمؽ -وٕمٞمػ ضمدا ٓ ُيت٩م سمف 
. 

ًمٞمس يمم ذيمر وم٘مد أظمرج ًمف ُمًٚمؿ ذم  ((إٟمف وٕمٞمػ ضمدا)): ؾمٕمٞمد سمـ وىمقًمف ذم ؾمٕمد)): ومتٕم٘مٌف اسمـ اعمٚم٘مـ سم٘مقًمف

                                 
 ( . 1116( ح )2/438( ذم ُمًٜمده )1)

 (.17732( ح )9/391( ذم اعمّمٜمػ )2)

 (. 3414( ح )4/252( )3)

 (.24318ح ) (354/ 41( ُمًٜمد أمحد )4)

 (.551( ح )143( اعمٜمت٘مك ٓسمـ اجل٤مرود )ص: 5)

 (.2/156( أظم٤ٌمر أصٌٝم٤من )6)

 (.13/143( اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد )7)

 (.3/352( اًمٙم٤مُمؾ )8)

 (.11/251( اعمحغم سم٤مٔصم٤مر )9)
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((وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم صم٘م٤مشمف، ووصم٘مف اسمـ ُمٕملم، صحٞمحف حمتج٤م سمف
(1)

. 

 .ؾمٕمٞمد سمـ ُيٞمك أظمق اعمدٟمك إٟمّم٤مرى قمٛمرو سمـ ىمٞمس سمـ ؾمٕمٞمد سمـ وؾمٕمد 

 :ضعػه وموم

وٕمٗمف أمحد ذم رواي٦م اعمروذي
(2)

((ًمٞمس سم٤مًم٘مقي)): وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل، 
(3)

شمٙمٚمؿ سمٕمض أهؾ  )): وىم٤مل اًمؽمُمذي، 

((ؾمٕمٞمد ُمـ ىمٌؾ طمٗمٔمف سمـ دي٨م ذم ؾمٕمداحل
(4)

((يم٤من ردئ احلٗمظ)): ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن 
(5)

: وذيمره ذم اًمث٘م٤مت وىم٤مل، 

((يم٤من خيٓمكء مل يٗمحش ظمٓم٠مه ومٚمذًمؽ ؾمٚمٙمٜم٤مه ُمًٚمؽ اًمٕمدول))
(6)

. 

 :ووشمؼه وموم

((ص٤مًمح)): ىم٤مل اسمـ ُمٕملم
(7)

((صم٘م٦م ىمٚمٞمؾ احلدي٨م)): وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد، 
(8)

((صم٘م٦م)): وىم٤مل اًمٕمجكم، 
(9)

اسمـ  ووصم٘مف، 

قممر
(10)

((وٓ أرى سم٠مؾم٤م سمٛم٘مدار ُم٤م يرويف، أطم٤مدي٨م ص٤محل٦م شم٘مرب ُمـ آؾمت٘م٤مُم٦م ًمف )): وىم٤مل اسمـ قمدي، 
(11)

وىم٤مل ، 

((ًمٞمس سمف سم٠مس)): اًمدارىمٓمٜمل
(12)

. 

((صدوق دء احلٗمظ)): وخلّمف اسمـ طمجر سم٘مقًمف 
(13)

 .وىمد روى ًمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، 

 .قمٜمف يمم ؾمٌؼ، ذم رواي٦م اًمثقري أسمق اًمرضم٤مل: وأسمقه، ـ أيب اًمرضم٤ملحمٛمد اسم سمـ طم٤مرصم٦م: سمؾ شم٤مسمٕمف قمغم رومٕمف، ومل يٜمٗمرد سمف

                                 
 (. .17/311( اًمٌدر اعمٜمل ر)1)

 (.345( ت )61( سمحر اًمدم )ص: 2)

 ( .115( اًمْمٕمٗم٤مء )3)

 (. 759( ح )2/124( ذم اًمًٜمـ ) 4)

 (.535( ت )123( ُمِم٤مهػم قمٚممء إُمّم٤مر )ص: 5)

 ( . 8189( ت )6/379( اًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن )6)

 (.371( ت )4/84( اجلرح واًمتٕمديؾ )7)

 ( .5/425( اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى )8)

 (.521ت )( 179( اًمث٘م٤مت )ص: 9)

 (.2631( ت )2/281( هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )11)

 (.4/389( اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل )11)

 (.123( ت )215ُمـ شمٙمٚمؿ ومٞمف وهق ُمقصمؼ )ص: ( 12)

 (. 2237( ت )369( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 13)
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وطمًٜمف إؾمٜم٤مده اسمـ اًم٘مٓم٤من اًمٗم٤مد
(1)

وىم٤مل اًمٜمقوي ذم اعمجٛمقع، 
(2)

سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح إٓ رضمال  رواه أسمق داود)) 

، يمثرون ووصم٘مف إ: طمٜمٌؾ سمـ محدأومْمٕمٗمف : ؾمٕمٞمد آٟمّم٤مري سمـ ؾمٕمٞمد إٟمّم٤مري أظمق ُيٞمك سمـ واطمدا وهق ؾمٕمد

 .اىـ((ومل يْمٕمٗمف أسمق داود، وهق يم٤مف ذم آطمتج٤مج سمف، روى ًمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحفو

 :اًمرواي٦م اعمقىمقوم٦م قمـ ؾمٕمد إٟمّم٤مري

وىمد ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل ذم اًمٕمٚمؾ، ومٚمؿ أىمػ قمٚمٞمٝم٤م ُمًٜمدا ،أُم٤م اًمرواي٦م اعمقىمقوم٦م قمٜمف 
(3)

، ويمذًمؽ ىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك)): 

، ؾمٕمٞمد سمـ قمـ ؾمٕمد، وأسمق سمدر، وأسمق ُمٕم٤موي٦م، وأسمق أؾم٤مُم٦م ،واسمـ ٟمٛمػم، واًمدراوردي، واسمـ ضمري٩م، ىمٞمس سمـ وداود

 .((قمـ قمٛمرة قمـ قم٤مئِم٦م ُمقىمقوم٤م

 سمـ وأسم٤م أؾم٤مُم٦م رووه قمـ ؾمٕمد، واسمـ ٟمٛمػم، واسمـ ضمري٩م واًمدراوردي، ىمٞمس سمـ وداود، وىمد ؾمٌؼ أن اسمـ اعم٤ٌمرك

 .ؾمٕمٞمد سمف ُمرومققم٤م

وروى ؾمٚمٞممن ،  ٌلؾمٕمٞمد وطم٤مرصم٦م قمـ قمٛمرة قمـ قم٤مئِم٦م قمـ اًمٜم سمـ ورومٕمف ؾمٕمد)): وىم٤مل اًمٌخ٤مري

((وهمػم ُمرومقع أيمثر: اهلل قمٌدىم٤مل أسمق ، واًمدراوردي قمـ ؾمٕمد ومل يرومٕم٤مه
(4)

. 

 .واهلل أقمٚمؿ. اًمٌخ٤مري رمحف اهلل يرضمح اًمقىمػ ًمٙمثرة ُمـ رواه ُمقىمقوم٤م ويم٠منّ 

 .افمن فمائشة مووموهمً  فمؿرة فمن، إكصاري ايمرمحن فمبد زمن حمؿد رواية -3

أظمرضمٝم٤م اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت
(5)

 :م أيب اًمقًمٞمد اًمٓمٞم٤مًمزقمـ هِم٤م 

واسمـ راهقيف
(6)

 :طم٤مزم سمـ ضمرير سمـ قمـ وه٥م 

وأمحد
(7)

 :ضمٕمٗمر سمـ قمـ ـمريؼ حمٛمد 

واًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم
(8)

 :أيب إي٤مس سمـ قمـ آدم 

                                 
 (.1713( ح )4/212( سمٞم٤من اًمقهؿ واإلهي٤مم ذم يمت٤مب إطمٙم٤مم )1)

 (.5/311( اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب )2)

(3 )(14/411.) 

 (.1/151( اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم )4)

 (.8/351( اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى )5)

 (.1171( ح )2/596( ذم ُمًٜمده )6)

 .(24686ح ) (218/ 41ُمًٜمد أمحد )(7)

 زرارة إٟمّم٤مري. سمـ ؾمٕمد سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ ( ذم شمرمج٦م: حمٛمد1/148( )8)
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اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد قمٌدواسمـ 
(1)

 :ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من سمـ ُمـ ـمريؼ ُيٞمك 

زم : ىم٤مًم٧م: اًمرمحـ ىم٤مل قمٌد سمـ قمـ حمٛمد، ٦مؿمٕمٌوُيٞمك اًم٘مٓم٤من( قمـ ، آدم، همٜمدر، وه٥م، مخًتٝمؿ )أسمق اًمقًمٞمد

 .((يمٙمن قمٔمؿ احلل اعمٞم٧ّميمن قمٔمؿ )): ومٞمٝم٤م وم٢مين ؾمٛمٕم٧م قم٤مئِم٦م شم٘مقل ـُ ومَ دْ قمٛمرة أقمٓمٜمل ىمٓمٕم٦م ُمـ أروؽ أُ 

 . وُمـ أهؾ اعمديٜم٦م ُمـ ُيدصمف قمـ قم٤مئِم٦م قمـ اًمٜمٌل: ىم٤مل حمٛمد 

إٟمّم٤مري زرارة سمـ ؾمٕمد سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ قمٛم٦م حمٛمد: وقمٛمرة هل
(2)

. 

 ((صم٘م٦م)) إٟمّم٤مري زرارة سمـ ؾمٕمد سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ حمٛمد، رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل اًمِمٞمخلم، وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح

ُمـ رضم٤مل أصح٤مب اًمٙمت٥م اًمًت٦م
(3)

. 

 :قمـ قم٤مئِم٦م، قمروة رواي٦م: صم٤مٟمٞم٤م

ٜمًدا خ٤مري ذم اًمت٤مريخ، ورواي٦م قمروة مل أىمػ قمٚمٞمٝم٤م ُم وىمد ىم٤مل اًٌم
(4)

ـ قم٤مئِم٦م ىمقهل٤م، ورواه قمروة واًم٘م٤مؾمؿ)):   .((قم

 :قمـ قم٤مئِم٦م، رواي٦م اًم٘م٤مؾمؿ: صم٤مًمث٤م

 :وىمد روي قمٜمف ُمرومققم٤م وُمقىمقوم٤م

أُم٤م رواي٦م اًمرومع وم٠مظمرضمٝم٤م اًمدارىمٓمٜمل ذم اًمًٜمـ
(5)

اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد قمٌداسمـ  
(6)

طمذيٗم٦م ىم٤مل طمدصمٜم٤م ـمريؼ أيب ُمـ  

يمن قمٔمؿ   حمٛمد قمـ قم٤مئِم٦م قمـ اًمٜمٌل سمـ قمـ اًم٘م٤مؾمؿ، أيب طمٙمٞمؿ سمـ قمـ إؾممقمٞمؾ، حمٛمد سمـ زهػم يٕمٜمل

 .اعم١مُمـ ُمٞمت٤م يمٙمنه طمٞم٤م

((ػويم٤من يّمح، صدوق دء احلٗمظ)) ًمٜمٝمديا ُمًٕمقد سمـ ُمقؾمك: وأسمق طمذيٗم٦م هق
(7)

خ٤مري  ـ ؿمٞمقخ اًٌم  .وهق ُم

ـ قم٤مئِم٦م ىمقهل٤م)): وىمد ىم٤مل اًمٌخ٤مري، ومٚمؿ أىمػ قمٚمٞمٝم٤م، وأُم٤م رواي٦م اًمقىمػ قمٜمف  .يمم ؾمٌؼ ((ورواه قمروة واًم٘م٤مؾمؿ قم

 :رواي٦م ُم٤مًمؽ اعمقىمقوم٦م: راسمٕم٤م

                                 
 (.13/143( اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد )1)

 (.1/148( يمم ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم )2)

 (. 6174( ت )869( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 3)

(4( )1/151 .) 

(5( )4/252. ) 

 (.13/144( اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد )6)

 (.7111( ت )985( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 7)
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وأظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م
(1)

يمٙمنه ، يمن قمٔمؿ اعمًٚمؿ ُمٞمت٤م: يم٤مٟم٧م شم٘مقل  أٟمف سمٚمٖمف أن قم٤مئِم٦م زوج اًمٜمٌل)) 

 .((ذم اإلصمؿ شمٕمٜمل ،طملوهق 

وأيمثر اًمرواة ًمٚمٛمقـم٠م . . . روى ُم٤مًمؽ قمـ أيب اًمرضم٤مل قمـ قمٛمرة قمـ قم٤مئِم٦م ُمقىمقوم٤م ُمـ ىمقهل٤م)): اًمؼم قمٌدىم٤مل اسمـ 

وهق طمدي٨م يدظمؾ ذم هذا اًم٤ٌمب ُمـ ضمٝم٦م اعمٕمٜمك وُمـ . . . ي٘مقًمقن ومٞمف قمـ ُم٤مًمؽ أٟمف سمٚمٖمف أن قم٤مئِم٦م يم٤مٟم٧م شم٘مقل

((ؽضمٝم٦م اإلؾمٜم٤مد وٓ أقمٚمؿ أطمدا رومٕمف قمـ ُم٤مًم
(2)

. 

 :اخلالص٦م

 .وُم٤مًمؽ سمالهم٤م قمٜمٝم٤م، وقمروة، واًم٘م٤مؾمؿ، قمٛمرةيمؾي ُمـ وروى قمٜمٝم٤م ، احلدي٨م روشمف أم اعم١مُمٜملم

 :وروى قمـ قمٛمرة اصمٜم٤من

ٟمّم٤مري ُمقىمقوم٤م قمغم قم٤مئِم٦م ومٚمؿ خيتٚمػ قمٚمٞمف وإؾمٜم٤مد قمغم صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم قمٌد سـم حمٛمدُ  -1  ـ ا  .اًمرمح

، أُم٤م اًمرواي٦م اعمقىمقوم٦م قمٜمٝم٤م ومٚمؿ أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده٤م.  رومٕمف ووىمٗمفوم٤مظمتٚمػ قمٚمٞمف ذم، ؾمٕمٞمد إٟمّم٤مري سمـ ؾمٕمد -2

وأُم٤م اًمرواي٦م اعمرومققم٦م وم٘مد روى قمٜمف مج٤مقم٦م . ((همػم ُمقومقع أيمثر)): وىم٤مل اًمٌخ٤مري، وذيمره٤م اًمٌخ٤مري واًمدارىمٓمٜمل

قمـ ، ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٕمد: ومه٤م، اًمّمحٞمح ُمٜمٝم٤م وضمٝم٤من، واًمثقري واظمتٚمػ ذم إؾمٜم٤مده قمغم اًمثقري ُمـ مخ٦ًم أوضمف

  قمـ اًمٜمٌل، قمـ قمٛمرة قمـ قم٤مئِم٦م، أيب اًمرضم٤مل سمـ وطم٤مرصم٦م،  ة قمـ قم٤مئِم٦م قمـ اًمٜمٌلقمٛمر

 .رواه قمروة قمـ قم٤مئِم٦م ُمـ ىمقهل٤م: وىمد ىم٤مل اًمٌخ٤مري، ورواي٦م قمروة قمـ قم٤مئِم٦م مل أىمػ قمٚمٞمٝم٤م

واعمرومققم٦م ذيمره٤م ، واًمرواي٦م اعمرومققم٦م مل شمّمح قمٜمف، وُمقىمقوم٤م، وأُم٤م رواي٦م اًم٘م٤مؾمؿ وم٘مد روي قمٜمٝم٤م ُمرومققم٤م

 .ومٚمؿ أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده٤م اًمٌخ٤مري

 .ومل يرومٕمف أطمد قمـ ُم٤مًمؽ. ورواه ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م سمالهم٤م قمـ قم٤مئِم٦م ُمـ ىمقهل٤م

 .يم٠مٟمف يِمػم إمم شمرضمٞمح اًمقىمػ قمغم اًمرومع، ((همػم ُمرومقع أيمثر)): وىمد ىم٤مل اًمٌخ٤مري

قمـ قمٛمرة قمـ قم٤مئِم٦م ، ُمـ ـمريؼ ؾمٕمد إٟمّم٤مري، ح مجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمرواي٦م اعمرومققم٦موىمد صح

 . اًمٜمٌل قمـ

ُمٜمٝمؿ اسمـ اًم٘مٓم٤من اًمٗم٤مد
(3)

واًمٜمقوي ذم اعمجٛمقع. 
(4)

واسمـ اعمٚم٘مـ ذم اًمٌدر، 
(5)

قمغم )): وىم٤مل اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد، 

                                 
 (.814( ت )2/334( ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ )1)

 (.13/143ٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد )( اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعم2)

 .اىـ"يمذا أورده، ومل ي٘مؾ إصمره ؿمٞمئ٤م، وهق إٟمم يٜمٌٖمل أن ي٘م٤مل ومٞمف: طمًـ))(: 4/212( وم٘م٤مل ذم سمٞم٤من اًمقهؿ واإلهي٤مم )3)
 (.5/311( اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب )4)

 (. .1448( ح )17/319( )5)
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((ذط ُمًٚمؿ
(1)

وإًم٤ٌمين، 
(2)

. 

وًمف ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م أظمرضمف اسـم ُم٤مضمف
(3)

أظمؼمين أسمق ، زي٤مد سمـ اهلل قمٌدطمدصمٜم٤م ، سمٙمر سمـ ٛمدُمـ ـمريؼ حم 

ٞمدة ـ أُمف، ٕم٦مزُم سمـ اهلل قمٌد سمـ قم ـ أم ؾمٚمٛم٦م، قم ـ اًمٜمٌل، قم  .ذم اإلصمؿ يمٙمن قمٔمؿ احلل اعمٞم٧ّميمن قمٔمؿ : ىم٤مل  قم

وطمًـ إؾمٜم٤مده اسمـ اعمٚم٘مـ ذم اًمٌدر
(4)

. 

 أطمد ؾمٛمٕم٤من اعمدين سمـ زي٤مد سمـ اهلل قمٌدزي٤مد جمٝمقل وًمٕمٚمف  سمـ اهلل قمٌدهذا إؾمٜم٤مد ومٞمف )): وىم٤مل اًمٌقصػمي

((اعمؽمويملم وم٢مٟمف ذم ـمٌ٘متف
(5)

. 

((ؽموك اهتٛمف سم٤مًمٙمذب أسمق داود وهمػمهُم )): إن يم٤من هق ومال يٗمرح سمحديثف ٕٟمف 
(6)

. 

 (فمائشةُ  ْت يمَ وِّ وضُم  ةُ َح ؾْ ؿمَ  َل وِّ ومد ضُم ): ومويمه
(7)

. 

 : أشمر ؿمؾحة -238

اًمرزق ذم اعمّمٜمػ قمٌدأظمرضمف  
(8)

: أيب طم٤مزم ىم٤مل سمـ قمـ ىمٞمس، أيب ظم٤مًمد سمـ قمـ إؾممقمٞمؾ، ٞمٞمٜم٦مقمـ اسمـ قم، 

إٟمٙمؿ ىمد دومٜمتٛمقين ذم ُمٙم٤من ىمد أشم٤مين ومٞمف اعم٤مء : قمٌٞمد اهلل أٟمف رآه ذم اًمٜمقم وم٘م٤مل سمـ رأى سمٕمض أهؾ ـمٚمح٦م

 .وم٠مظمرضمقه يم٠مٟمف ؾمٚم٘م٦م مل يتٖمػم ُمٜمف رء إٓ ؿمٕمرات ُمـ حلٞمتف، ومحقًمقين ُمٜمف ومحقًمقه

 .وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح

أظمرضمف اسـم ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤متو
(9)

اسـم قم٤ًميمرو 
(10)

ـ إؾممقمٞمؾ، ُمـ ـمريؼ أيب إؾم٤مُم٦م   .سمف ٟمحقه أيب ظم٤مًمد سمـ قم

                                 
سمع: ذم أطم٤مدي٨م رواه٤م ُمـ أظمرج ًمف اًمِمٞمخ٤من ( ذيمره ذم اًم٘مًؿ اًمرا32( ح )98( آىمؽماح ذم سمٞم٤من آصٓمالح )ص: 1)

 ذم صحٞمحٝمم ومل خيرضم٤م شمٚمؽ إطم٤مدي٨م.

 (.763( ح )3/213( اإلرواء )2)

 ( .1617( ح )2/541) زماب دم ايمـفي فمن ىمرس فمظام اظمقت( اًمًٜمـ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، 3)

(4( )17/312.) 

 (.595( ح )2/55( ُمّم٤ٌمح اًمزضم٤مضم٦م )5)

 ( . 3326( ت )517( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 6)

 (.3/444اعمٖمٜمل )( 7)

 (.6657( ح )3/547اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين ) ( ُمّمٜمػ قمٌد8)

 (.3/167( اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى )9)

 (.25/124( شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر )11)
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وأظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر
(1)

 سمـ قمـ ُم٤مًمؽ، ُمٞمنة سمـ قمـ حمٛمد، قمـ أيب ُمٕم٤موي٦م، سم٢مؾمٜم٤مده قمـ اسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م 

، وطمقًمتف إمم ىمؼم آظمر، وضمددت أيمٗم٤مٟمف، أهن٤م ٟمٌِم٧م أسم٤مه٤م طملم ىمدُم٧م اًمٌٍمة》 :قمـ قم٤مئِم٦م سمٜم٧م ـمٚمح٦م، ديٜم٤مر

 .《إٓ إصٌع ُمـ أص٤مسمٕمف، ف رءومٚمؿ دمد ذه٥م ُمـ ضمًٛم: ىم٤مل

خيٓمئ( وومٞمف حمٛمد سمـ ُمٞمنة اسمـ أيب طمٗمّم٦م )صدوق
 (2)

 ، وسم٤مىمل رضم٤مل اإلؾمٜم٤مد صم٘م٤مت.

 .أشمر فمائشة  -239

 .واهلل أقمٚمؿ .مل أىمػ قمغم رء يدل قمٚمٞمف

ـَْت دم  وومد ىماكت، ومد كبش معاذ امرأسمه): ومويمه -241 طَمَؾَؼكْمِ ىُمػِّ
(3)

(هَمَؽَػـََفا 
(4)

. 

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ
(5)

هقالواسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم يمت٤مب إ، 
(6)

: ىم٤مل، ص٤مًمح سمـ ُمٕم٤موي٦مُمـ ـمريؼ  

 ويمٗمٜم٤مه٤م وممشم٧م، وظمرج، اُمرأشمف أوص، ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ أنّ ، إؾمقد اًمًٙمقين سمـ قمـ قمٛمػم، ه٤مٟمئ سمـ طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد

، ىمٚمٜم٤م ذم صمٞم٤مهب٤م اخلٚم٘م٤من، ؟ ومٞمم يمٗمٜمتٛمقه٤م: وم٘م٤مل، سم٤ًمقمتلم ىمؼمه٤م قمـ أيديٜم٤م رومٕمٜم٤م أن سمٕمد وم٘مدم، ظمٚم٘م٤من هل٤م صمٞم٤مب ذم

 .وم٢مهنؿ ُينمون ومٞمٝم٤م، أطمًٜمقا أيمٗم٤من ُمقشم٤ميمؿ: وىم٤مل، ومٜمٌِمٝم٤م ويمٗمٜمٝم٤م ذم صمٞم٤مب ضمدد

((أوه٤مم صدوق ًمف))، ص٤مًمح سمـ وُمٕم٤موي٦م، وهذا إؾمٜم٤مد ٓ سم٠مس سمف
(7)

 

  همؾه أن يصقم فمعم ، همنن دهمـت، ما مل سمدهمن، همؾه أن يصقم فمؾقفا، أن من هماسمته ايمصالة فمعم اجلـازة): ومويمه

وازمن ، روي ذيمك فمن أب موؽمى، ونمغمهم  هذا ومول أىمثر أهل ايمعؾم من أصحاب ايمـبي. ايمؼػم إلم ؾمفر

)(8)وفمائشة  فمؿر
. 

                                 
 (.25/124( شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر )1)

 (.5826شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ت:  ( 2)

س، ي٘م٤مل: صمقب ظَمَٚمٌؼ، وُمٚمحٗم٦م ظَمَٚمٌؼ، يًتقي ومٞمف اعمذيمر واعم١مٟم٨م. اخلَٚمقق، وهق اخِلالق، أن اًمٌمء إذا ظُمٚمِّؼ َُمٚمُ ( 3)

 (.2/214ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م )

 (.3/444)( اعمٖمٜمل 4)

 (.11244( ح )7/186( )5)

 (.224( ح )181( إهقال ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م )ص: 6)

 (.6762( ت )955( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 7)

 (3/444( اعمٖمٜمل )8)
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 . أشمر أب موؽمى -241

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ
(1)

واًمٗمًقي ذم اعمٕمروم٦م 
(2)

قمـ ، اًمٜمخٕمل اهلل قمٌد سمـ ذيؽُمـ ـمريؼ  

أن أسم٤م ُمقؾمك صغم  قمغم ، اًمرمحـ اجلٕمٗمل قمٌد سمـ قمـ ظمٞمثٛم٦م، ُمرة سمـ قمـ قمٛمرو، اهلل اعمرادي قمٌد سمـ حمٛمد

ٌ ٤مَٟم٦م ذم أدريمٝمؿ، قمٚمٞمف صكم ُم٤م سمٕمد ىمٞمس سمـ احل٤مرث اجلَ
(3)

: ىم٤مل ُيٞمك، ومّمغم قمٚمٞمف سمٕمد ُم٤م صكم قمٚمٞمف، 

 .أم أسمق ُمقؾمك قمٚمٞمف واؾمتٖمٗمر ًمف: ذيؽ ُمرة وىم٤مل

ويم٤من قم٤مدٓ ، شمٖمػم طمٗمٔمف ُمٜمذ وزم اًم٘مْم٤مء سم٤مًمٙمقوم٦م، صدوق خيٓمئ يمثػما))، اًمٜمخٕمل اهلل قمٌد سمـ ذيؽوومٞمف 

((وم٤موال قم٤مسمدا ؿمديدا قمغم أهؾ اًمٌدع
(4)

. 

 .وسم٤مىمل رضم٤مل اإلؾمٜم٤مد ٓ سم٠مس هبؿ

وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى
(5)

أيب  سمـ صمٜم٤م ُمٝمران، داسمـ محٞم]حمٛمد[ صمٜم٤م ، ظمٓم٤مب لأظمسمنم  سمـ ُمـ ـمريؼ حمٛمد 

صٚمقا قمغم ىمؼم سمٕمد : إن أسم٤م ُمقؾمك وأصح٤مسمف)): ىم٤مل، ُمرة سمـ قمٛمروقمـ ، ؾمٜم٤من اًمِمٞم٤ٌمين سمـ صمٜم٤م أسمق ؾمٜم٤من ؾمٕمٞمد، قمٛمر

 .((أٓ ؾمٌؼ اًم٘مقم سم٤مًمّمالة قمٚمٞمف: وىم٤مل، ُم٤م دومـ

((وًمٞمس سم٤مًم٘مقي محٞمد سمـ حمٛمد)) :ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل، محٞمد سمـ حمٛمدوومٞمف 
(6)

 

 . فمؿرازمن أشمر و -242

اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ قمٌدأظمرضمف 
(7)

وُمـ ـمري٘مف اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط– 
(8)

 :ُمٕمٛمرقمـ  -

                                 
 (.12166( ح )7/419( )1)

 (.1/221اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ )( 2)

ٌ ٤مَٟم٦م3) ًمػ -( ( )اجلَ ْٕ ٤ٌَمء سمَِقاطِمَدة َوسمٕمد ا ٞمؿ َوشَمِْمديد اًْم ٌُقر. ُمِم٤مرق إٟمقار قمغم صح٤مح أصم٤مر  -سمَِٗمْتح اجْلِ َُمقِوع اًْمُ٘م

(1/169.) 

 (.2787( ت )436( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 4)

 (.4/81( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل )5)

 (.6/385( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل )6)

 (.6546( ح )3/519اًمرزاق ) ( ُمّمٜمػ قمٌد7)

 (.3114( ح )5/412( إوؾمط ذم اًمًٜمـ واإلمج٤مع وآظمتالف )8)
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أظمرضمف اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط
(1)

 ،قمٚمٞم٦م سمـ ُمـ ـمريؼ إؾممقمٞمؾ 

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى
(2)

 ،زيد سمـ ُمـ ـمريؼ مح٤مد 

وم٘مدم سمٕمد ، هم٤مئ٥م قمٛمرواسمـ ، قمٛمر سمـ شمقذم قم٤مصؿ: ىم٤مل، قمـ أيقب قمـ ٟم٤مومع ومح٤مد(، اسمـ قمٚمٞم٦م، صمالصمتٝمؿ )ُمٕمٛمر

 .وَم٠َمَرْوُه ومّمغم قمٚمٞمف، َأُرويِن ىَمؼْمَ َأظِمل: وم٘م٤مل، سمثالث: أطمًٌف ىم٤مل: ىم٤مل أيقب: ىم٤مل

 .((سمثالث وم٠مشمك ىمؼمه ومّمغم قمٚمٞمف قمٛمر سمـ سمٕمد ووم٤مة قم٤مصؿ قمٛمرىمدم اسمـ )): وًمٗمظ اًمٌٞمٝم٘مل

 اًمرزاق )ومدقم٤م ًمف( قمٌدوًمٗمظ 

 .٤مد رضم٤مًمف صم٘م٤متإؾمٜم، وهذا إصمر صحٞمح

 .فمائشة أشمر و  -243

أظمرضمف اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط 
(3)

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى، 
(4)

قمـ اسمـ أيب ، قمـ أيقب، زيد سمـ ُمـ ـمريؼ مح٤مد 

ـَ ىَمؼْمُ َأظِمل: وم٘م٤مًم٧م، ىَمِدَُم٧ْم قم٤مئِم٦ُم سمٕمد ُمقت أظمٞمَٝم٤م سمِِمٝمر: ىم٤مل، ُمٚمٞمٙم٦م  .وَم٠َمشَم٧ْم وَمَّمٚم ٧ْم قمٚمٞمف؟ َأْي

 .وإؾمٜم٤مده صحٞمح

. همصعم فمؾقه، همديموين فمعم ومػمه هملسمى ومػمه: همؼال، ذىمر رصمال مات  أن ايمـبي: ما روي ): ومويمه -244

(متػق فمؾقه
(5)

. 

أظمرضم٤مه
(6)

وم٠ًمل ، أن رضمال أؾمقد أو اُمرأة ؾمقداء يم٤من َيُ٘مؿ  اعمًجد وممت: قمـ أيب هريرة، أيب راومع ُمـ ـمريؼ 

ومّمغم  وم٠مشمك ىمؼمه٤م -أو ىم٤مل ىمؼمه٤م  -أومال يمٜمتؿ آذٟمتٛمقين سمف دًمقين قمغم ىمؼمه : ىم٤مل، ُم٤مت: وم٘م٤مًمقا، قمٜمف  اًمٜمٌل

 .واًمٚمٗمظ ًمٌخ٤مري. قمٚمٞمٝم٤م

                                 
 (.5/414( إوؾمط ذم اًمًٜمـ واإلمج٤مع وآظمتالف )1)

 (.4/81( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )2)

 (.5/414( إوؾمط ذم اًمًٜمـ واإلمج٤مع وآظمتالف )3)

 (.4/81( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل )4)

 (3/444( اعمٖمٜمل )5)

(، ويمت٤مب 458( ح )1/99( اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب يمٜمس اعمًجد واًمت٘م٤مط اخلرق واًم٘مذى واًمٕمٞمدان )6)

(، وُمًٚمؿ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمّمالة قمغم اًم٘مؼم 1337( ح )2/89اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمّمالة قمغم اًم٘مؼم سمٕمد ُم٤م يدومـ )

 (.956) ( ح2/659)
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هملمفم وصؾوا طمؾػه، فمعم ومػم مـبوذ  أكه مر مع ايمـبيوفمن ازمن فمباس  -245
(1)

. 

أظمؼمين ُمـ ُمر ُمع : ىم٤مل ،ؾمٛمٕم٧م اًمِمٕمٌل: ىم٤مل، ؾمٚمٞممن اًمِمٞم٤ٌمين ُمـ ـمريؼ (2)أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف

 .اسمـ قم٤ٌمس : ىم٤مل؟ ُمـ طمدصمؽ هذا ي٤م أسم٤م قمٛمرو: ىمٚم٧م، ٝمؿ وصٚمقا ظمٚمٗمفوم٠مُمّ قمغم ىمؼم ُمٜمٌقذ   اًمٜمٌل

من ؽمتة وصموه   فمن ايمـبي ىؾمك دم ايمصالة فمعم ايمؼػم يروومن : ومال اإلمام أمحد): ومويمه -246

(ضمسان ىمؾفا
(3)

. 

صم٤مسم٧م آظمل  سمـ ُم٤مًمؽ ويزيد سمـ ـ قم٤ٌمس وأٟمسقمغم اًم٘مؼم ووردت ُمـ طمدي٨م أيب هريرة واسم  صالة اًمٜمٌل

 .اهلل  قمٌد سمـ وضم٤مسمر، رسمٞمٕم٦م سمـ وقم٤مُمر، صم٤مسم٧م سمـ زيد

 .وم٘مد ؾمٌؼ ذم احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ ضمديث أب هريرة وازمن فمباس أُم٤م 

وم٠مظمرضمف ُمًٚمؿ  مايمك زمن ضمديث أكسوأُم٤م 
(4)

قمـ ، قمـ صم٤مسم٧م، اًمِمٝمٞمد سمـ طمٌٞم٥مُمـ ـمريؼ  

 .صغم قمغم ىمؼم  أن اًمٜمٌل: أٟمس

اًمٜمًـ٤مئل أظمرضمـف شمازمـت زمـن شمازمـت آطمـي زيـد زمن ضمديث يزيدوأُم٤م 
(5)

اسمــ أيب ؿمـٞم٦ٌم ذم اعمّمـٜمػو، 
(6)

-

ُم٤مضمــف اسمـــ وقمٜمــف
(7)

أيب قم٤مصــؿ واسمـــ، 
(8)

واإلُمــ٤مم أمحــد -
(9)

وأسمــق يٕمــغم ذم ُمًــٜمده، 
(10)

واًمٓمحــ٤موي 
(11)

, 

                                 
 (3/444( اعمٖمٜمل )1)

( اًمٌخ٤مري، يمت٤مب أذان، سم٤مب ووقء اًمّمٌٞم٤من، وُمتك جي٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمٖمًؾ واًمٓمٝمقر، وطمْمقرهؿ اجلمقم٦م واًمٕمٞمديـ 2)

( 1319(، ح )2/86(، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمّمٗمقف قمغم اجلٜم٤مئز، )857( ح )1/171واجلٜم٤مئز، وصٗمقومٝمؿ )

 (.1336( ح )2/89(. سم٤مب اًمّمالة قمغم اًم٘مؼم سمٕمد ُم٤م يدومـ )1322( ح )2/87وسم٤مب ؾمٜم٦م اًمّمالة قمغم اجلٜم٤مئز )

 .(445-3/444( اعمٖمٜمل )3)

 (.955( ح )2/659( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمّمالة قمغم اًم٘مؼم )4)

 (.2122( ح )4/84( ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل )5)

 (.11329(، )3/275( ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )6)

 (.1528( ح )2/486، )( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمّمالة قمغم اًم٘مؼم7)

 (1971( ح )4/27( أطم٤مد واعمث٤مين )8)

 (.19452( ح )32/211( )9)

 (. 937( ح )2/236( )11)

 (.76( ح )1/76( ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر )11)
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طم٤ٌمن واسمـ
(1)

اًمٙمٌػمواًمٓمؼماين ذم  ،
(2)

واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك، 
(3)

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى، 
(4)

 سمــ ظم٤مرضم٦مُمـ ـمريؼ  

ومٚمم ورد اًمٌ٘مٞمع وم٢مذا هـق سم٘مـؼم ،  ظمرضمٜم٤م ُمع اًمٜمٌل: ىم٤مل -ويم٤من أيمؼم ُمـ زيد-صم٤مسم٧م  سمـ قمـ يزيد، صم٤مسم٧م سمـ زيد

ومٙمرهٜمـ٤م أن ، يمٜمـ٧م ىمـ٤مئال صـ٤مئم: ىمـ٤مًمقا، أٓ آذٟمتٛمقين هب٤م: ومٕمرومٝم٤م وىم٤مل: ىم٤مل. ومالٟم٦م: وم٘م٤مًمقا وم٠ًمل قمٜمف، ضمديد

ومـ٢من صـاليت ، ٓ أقمرومـ ُم٤م ُم٤مت ُمٜمٙمؿ ُمٞم٧م ُم٤م يمٜم٧م سملم أفمٝمـريمؿ إٓ آذٟمتٛمـقين سمـف، ومال شمٗمٕمٚمقا: ىم٤مل، ٟم١مذيؽ

 .ومٙمؼم قمٚمٞمف أرسمٕم٤م، ومّمٗمٜم٤م ظمٚمٗمف، صمؿ أشمك اًم٘مؼم قمٚمٞمف ًمف رمح٦م

 .وؾمٙم٧م قمٜمف احل٤ميمؿ واًمذهٌل

اًمؼم ذم آؾمتٞمٕم٤مب قمٌدىم٤مل اسمـ ، صم٤مسم٧م سمـ وشُمُٙمٚمِّؿ ذم ؾممع ظم٤مرضم٦م قمـ قمٛمف يزيد
(5)

 سمـ وذيمر ُمقؾمك 

وروى )): صمؿ ىم٤مل وممت سم٤مًمٓمريؼ راضمٕم٤م، صم٤مسم٧م[ رُمل يقم اًمٞممُم٦م سمًٝمؿ سمـ يزيد: أٟمف ]أي: قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب، قم٘م٦ٌم

وىم٤مل اًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ إوؾمط. ((وٓ أطمًٌف ؾمٛمع ُمٜمف: زيد سمـ قمٜمف ظم٤مرضم٦م
(6)

 سمـ ىمقل ُمقؾمك وم٢من صّح )): 

وىم٤مل اسمـ طمجر ذم . ((درك يزيدوم٢من ظم٤مرضم٦م مل ي، صم٤مسم٧م ىمتؾ أي٤مم اًمٞممُم٦م ذم قمٝمد أيب سمٙمر سمـ قم٘م٦ٌم أن يزيد

اإلص٤مسم٦م
(7)

 .((وإذا ُم٤مت سم٤مًمٞممُم٦م ومرواي٦م ظم٤مرضم٦م قمٜمف ُمرؾمٚم٦م)): 

وىمد روى اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف
(8)

 .صم٤مسم٧م ُمٕمٚم٘م٤م سمّمٞمٖم٦م اجلزم سمـ قمـ قمٛمف يزيد، زيد سمـ قمـ ظم٤مرضم٦م 

ًّ ، حٞمصم٤مسم٧م وم٤محلدي٨م صح سمـ وإن صم٧ٌم ؾممع ظم٤مرضم٦م قمـ قمٛمف يزيد ـ إؾمٜم٤مده اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ذم وطم

رواءاإل
(9)

. 

                                 
 (.3187( ح )7/356( صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن )1)

 (.627( ح )22/239( اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين )2)

 (. 3/682( اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ًمٚمح٤ميمؿ )3)

 (.4/79( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل )4)

 (.2761( ت )4/1572( )5)

 (.144( ت )1/42( )6)

(7( )11/341.) 

 (.2/95( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اجلريد قمغم اًم٘مؼم )8)

 (.736( ح )3/183( )9)
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وم٠مظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف  رزمقعة زمن ضمديث فمامروأُم٤م 
(1)

واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، 
(2)

اًمؼم  قمٌدـ ـمري٘مف اسمـ وُم– 

ذم اًمتٛمٝمٞمد
(3)

وأمحد - 
(4)

واًمْمٞم٤مء ذم اعمخت٤مرة، 
(5)

قمـ ، حمٛمد اًمدراوردي سمـ اًمٕمزيز قمٌديمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ  

مل ي١مذن هب٤م ، أن اُمرأة ؾمقداء ُم٤مشم٧م، أسمٞمف قمـ، رسمٞمٕم٦م سمـ قم٤مُمر سمـ اهلل قمٌدقمـ ، ىمٜمٗمذ سمـ اعمٝم٤مضمر سمـ زيد سمـ حمٛمد

 .ومّمغم قمٚمٞمٝم٤م، صٗمقا قمٚمٞمٝم٤مصمؿ ىم٤مل ٕصح٤مسمف  هال آذٟمتٛمقين هب٤م وم٘م٤مل، وم٠مظمؼم سمذًمؽ،  اًمٜمٌل

((إؾمٜم٤مده طمًـ)): ىم٤مل اًمٌقصػمي
(6)

. 

((طمًـ)): وىم٤مل، وذيمره اسمـ طمجر ذم ذم اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م
(7)

. 

((صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ)): خ إًم٤ٌمينوىم٤مل اًمِمٞم
(8)

. 

أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم اًمًٜمـ  اهلل فمبد زمن ضمديث صمازمروأُم٤م 
(9)

وقمٜمف اًمدوٓيب ذم اًمٙمٜمك– 
(10)

- 

واًمٓمؼماين ذم إوؾمط
(11)

أيب  سمـ قمـ طمٌٞم٥م، سمرىم٤من سمـ ضمٕمٗمرقمـ ،  اًمرىملقمكم سمـ ُمـ ـمريؼ أيب أؾم٤مُم٦م زيد 

 .اُمرأة سمٕمد ُم٤م دومٜم٧م صغم قمغم ىمؼم  أن اًمٜمٌل، قمـ ضم٤مسمر، قمـ قمٓم٤مء، ُمرزوق

يمالمه٤م صدوىم٤من سمرىم٤من سمـ ضمٕمٗمروؿمٞمخف ، اًمرىمل اًمٜمخٕمل قمكم سمـ أسمق أؾم٤مُم٦م زيد، واحلدي٨م طمًـ
(12)

. 

وصححف اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ذم اإلرواء
(13)

. 

                                 
 (.1529( ح )2/582( اًمًٜمـ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمّمالة قمغم اًم٘مؼم )1)

 (.1219ح )( 7/419( اعمّمٜمػ )2)

 (.6/267( اًمتٛمٝمٞمد )3)

 (.15673( ح )24/443( ذم اعمًٜمد )4)

 (.221( )219( ح )8/191( )5)

 (.2/35( ُمّم٤ٌمح اًمزضم٤مضم٦م ذم زوائد اسمـ ُم٤مضمف )6)

 (.876( ح )5/434( اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م )7)

 (.736(. ح )3/185( إرواء اًمٖمٚمٞمؾ )8)

 (.2125( ح )4/85( ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل )9)

 (.571( ح )1/321مء )( اًمٙمٜمك وإؾم11)

 (.1678( ح )2/189( )11)

 (.932( ت )198( و )ص: 2151( ت )355( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 12)

 (.736(. ح )3/185( إرواء اًمٖمٚمٞمؾ )13)
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أمحد يٕمٜمل  وًمٕمؾ اإلُم٤مم)): ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين رمحف اهلل سمٕمد أن أورد هذه اًمقضمقه اًمًت٦م ذم اًمّمالة قمغم اًم٘مؼم

((وم٢مهن٤م أصح اًمٓمرق، هذه اًمٓمرق اًم٧ًم، سم٤مًمقضمقه اًمًت٦م
(1)

. 

. . . طمٜمٌؾ سمـ وأُم٤م اًمًت٦م وضمقه اًمتل ذيمر أمحد)): طمٜمٌؾ سمـ اًمؼم سمٕمد أن ذيمر ىمقل اإلُم٤مم أمحد قمٌدوىم٤مل اسمـ 

، وطمدي٨م أيب هريرة روي ُمـ ـمرق، قم٤ٌمدة سمـ ؾمٕمد وطمدي٨م، طمٜمٞمػ سمـ طمدي٨م ؾمٝمؾ -واهلل أقمٚمؿ-ومٝمل 

(2)اىـ ((وطمدي٨م أٟمس وطمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس، رسمٞمٕم٦م سمـ وطمدي٨م قم٤مُمر
. 

٦م ذم اعمّمٜمػ   ضمـقف زمن ضمديث ؽمفلأُم٤م  وم٠مظمرضمف اسـم أيب ؿمٌٞم
(3)

وُمـ ـمري٘مف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم– 
(4)

واسمـ  

اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد قمٌد
(5)

واًمٓمح٤موي ذم ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر -
(6)

قمـ ، قمـ اًمزهري، طمًلم سمـ ؾمٗمٞم٤منُمـ ـمريؼ  

: ىم٤مل، ُم٤مشمقا إذا ضمٜم٤مئزهؿ ويِمٝمد اعمديٜم٦م أهؾ وم٘مراء يٕمقد  اهلل يم٤من رؾمقل: ىم٤مل، سمٞمفقمـ أ، ؾمٝمؾ سمـ أيب أُم٤مُم٦م

٠مشمقه ًمٞم١مذٟمقه ومقضمدوه ٟم٤مئم وم ىم٤مل، إذا طميت ومآذٟمقين هب٤م:  اهلل رؾمقلوم٘م٤مل ، ومتقومٞم٧م اُمرأة ُمـ أهؾ اًمٕمقازم

ومٚمم أصٌح ؾم٠مل قمٜمٝم٤م ، وىمد ذه٥م ُمـ اًمٚمٞمؾ ومٙمرهقا أن يقىمٔمقه وختقومقا قمٚمٞمف فمٚمٛم٦م اًمٚمٞمؾ وهقام إرض

أشمٞمٜم٤مك ًمٜم١مذٟمؽ هب٤م ومقضمدٟم٤مك ٟم٤مئم ومٙمرهٜم٤م أن ٟمقىمٔمؽ وختقومٜم٤م قمٚمٞمؽ فمٚمٛم٦م اًمٚمٞمؾ وهقام  اهلل رؾمقلي٤م : وم٘م٤مًمقا

 .إمم ىمؼمه٤م ومّمغم قمٚمٞمٝم٤م ويمؼم أرسمٕم٤م  اهلل رؾمقلومٛمِمك : ىم٤مل، ومدومٜم٤مه٤م: ٤ملىم، إرض

ؾمٝمؾ  سمـ طمًلم )هذا احلدي٨م( قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب قمـ أيب أُم٤مُم٦م سمـ وىمد روى ؾمٗمٞم٤من )): اًمؼم قمٌدوىم٤مل اسمـ 

وهق طمدي٨م ُمًٜمد ُمتّمؾ صحٞمح ُمـ همػم طمدي٨م ُم٤مًمؽ ُمـ طمدي٨م اًمزهري )وهمػمه(   قمـ أسمٞمف قمـ اًمٜمٌل

((يمٚمٝم٤م صم٤مسمت٦م  وروي ُمـ وضمقه يمثػمة قمـ اًمٜمٌل
(7)

 

وسم٘مٞم٦م ، وىمد وصم٘مف مج٤مقم٦م، وومٞمف يمالم، طمًلم سمـ وومٞمف ؾمٗمٞم٤من، رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط)): ل اهلٞمثٛملوىم٤م

                                 
 (.736(. ح )3/185( إرواء اًمٖمٚمٞمؾ )1)

 (.6/263( اًمتٛمٝمٞمد )2)

 (.11335( ح )7/217-218( )3)

 (.5586( ح )6/84( )4)

(5( )6/263.) 

 (.2836( ح )1/494ح ُمٕم٤مين أصم٤مر )( ذ6)

 (.6/254( اًمتٛمٝمٞمد )7)
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((رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح
(1)

. 

، ويم٤من ي١مدب اعمٝمدي، صم٘م٦م)): ىم٤مل اسمـ ُمٕملم، صم٘م٦م وذم روايتف قمـ اًمزهري يمالم اًمقاؾمٓمل طمًلم سمـ وؾمٗمٞم٤من

.إٟمم ؾمٛمع ُمـ اًمزهري سم٤معمقؾمؿ: ٘مط ًمٞمس سمذاكومطمديثف قمـ اًمزهري ، ٤مًمحوهق ص
(2)

: وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن. 

((ٟمّم٤مف ذم أُمره شمٜمٙم٥م ُم٤م روى قمـ اًمزهري وآطمتج٤مج سمم روى قمـ همػمهوم٤مإل))
(3)

صم٘م٦م ذم )): وىم٤مل اسمـ طمجر. 

((همػم اًمزهري سم٤مشمٗم٤مىمٝمؿ
(4)

. 

 سمـ ؾمٝمؾ سمـ قمـ أيب أُم٤مُم٦م، ومرووه قمـ اًمزهري واسمـ قمٞمٞمٜم٦م، قمٌٞمد سمـ ويقٟمس، وظم٤مًمٗمف ُم٤مًمؽ واسمـ ضمري٩م

 .ُمرؾمال  قمـ اًمٜمٌل، طمٜمٞمػ

أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م
(5)

وقمٜمف اًمِم٤مومٕمل ذم ُمًٜمده– 
(6)

وم٦مواًمٌٞمٝم٘مل ذم اعمٕمر، 
(7)

 –: 

اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ قمٌدو
(8)

 :قمـ اسمـ ضمري٩م، 

واًمٜم٤ًمئل ذم اعمجتٌك
(9)

 ،قمٌٞمد سمـ ُمـ ـمريؼ يقٟمس 

قمٞمٞمٜم٦م سمـ اعمجتٌك ُمـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من ل ذمواًمٜم٤ًمئ
(10)

 .سمف ٟمحقه ؾمٝمؾ سمـ قمـ أيب أُم٤مُم٦م، أرسمٕمتٝمؿ قمـ اًمزهري 

، قمـ اًمزهري، طمًلم سمـ قمـ ؾمٗمٞم٤من، يؾم٠مًم٧م أيب قمـ طمدي٨م رواه أسمق ؾمٗمٞم٤من احلٛمػم)): ىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ

واًمّمحٞمح طمدي٨م : هذا ظمٓم٠م: ىم٤مل أيب؟ صغم قمغم ىمؼم  أن اًمٜمٌل: قمـ أسمٞمف، طمٜمٞمػ سمـ ؾمٝمؾ سمـ قمـ أيب أُم٤مُم٦م

((أسمٞمفسمال :  قمـ اًمٜمٌل، قمـ أيب أُم٤مُم٦م، قمـ اًمزهري، يزيد ومج٤مقم٦م سمـ يقٟمس
(11)

. 

                                 
 (.3/37( جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )1)

 (.4/228( اجلرح واًمتٕمديؾ 2)

 (.471( ت )1/358( اعمجروطملم )3)

 (.2437( ت )393( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 4)

 (.772( ح )2/318( ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ ت إقمٔمٛمل )5)

 (.595)( ح 2/93( ُمًٜمد اًمِم٤مومٕمل )6)

 (.7578( ح )5/294( ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر )7)

 (.6542( ح )3/518اًمرزاق ) ( ُمّمٜمػ قمٌد8)

 (.1969( ح )4/69( ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل )9)

 (.1981( ح )4/72( ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل )11)

 (.2/393( قمٚمؾ احلدي٨م ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )11)
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. واًمّمحٞمح رواي٦م ُم٤مًمؽ وُمـ شم٤مسمٕمف ُمرؾمال دون ذيمر أسمٞمف ومٞمف. طمًلم سمـ يمذا رواه ؾمٗمٞم٤من )): وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل

((أظمؼمه  اهلل رؾمقلسمٕمض أصح٤مب  أُم٤مُم٦م أنّ  اقمك قمـ اًمزهرى قمـ أيبورواه إوز
(1)

. 

 .أظمؼمه  أن سمٕمض أصح٤مب اًمٜمٌل، طمٜمٞمػ سمـ ؾمٝمؾ سمـ قمـ أيب أُم٤مُم٦م، اًمزهريقمـ ، ورواه إوزاقمل

أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م
(2)

 :يمثػم اعمّمٞميص سمـ ُمـ ـمريؼ حمٛمد 

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى
(3)

أيب إوزاقمك أظمؼمٟمك اسمـ ؿمٝم٤مب قمـ يمالمه٤م قمـ ، ًمتٜمٞمزسمٙمر ا سمـ ُمـ ـمريؼ سمنم 

 يٕمقد يم٤من  اهلل أن رؾمقل: أظمؼمه  اهلل رؾمقلطمٜمٞمػ إٟمّم٤مرى أن سمٕمض أصح٤مب  سمـ ؾمٝمؾ سمـ أُم٤مُم٦م

وأن اُمرأة ُمًٙمٞمٜم٦م ُمـ أهؾ ، همػمه أطمد قمٚمٞمٝمؿ يّمغم وٓ ضمٜم٤مئزهؿ ويتٌع ووٕمٗم٤مئٝمؿ اعمًٚمٛملم ُم٤ًميملم ُمرى

 .. . . . اًمٕمقامم ـم٤مل ؾم٘مٛمٝم٤م

 .وهذا ُمقصقل صحٞمح اإلؾمٜم٤مد

وهق طمدي٨م ُمًٜمد ُمتّمؾ صحٞمح ُمـ همػم طمدي٨م ُم٤مًمؽ ُمـ )): اًمؼم يِمػم إمم هذا سم٘مقًمف قمٌدوًمٕمؾ اسمـ 

((يمٚمٝم٤م صم٤مسمت٦م  همػمه( وروي ُمـ وضمقه يمثػمة قمـ اًمٜمٌلطمدي٨م اًمزهري )و
(4)

 

اًمؽمُمذيوم٠مظمرضمف   فمبادة زمن ضمديث ؽمعدوأُم٤م 
(5)

قمـ ، أيب قمروسم٦م سمـ ؾمٕمٞمد وهمػمه ُمـ ـمريؼ 

 شمّمكم أن أطم٥م، اهلل رؾمقل ي٤م ىم٤مل ىمدم ومٚمم، هم٤مئ٥م وهق ُم٤مشم٧م قم٤ٌمدة سمـ أن أم ؾمٕمداعمًٞم٥م  سمـ قمـ ؾمٕمٞمد، ىمت٤مدة

 .وىمد أشمك هل٤م ؿمٝمر قمٚمٞمٝم٤م ومّمغم، ىمؼمه٤م  اًمٜمٌل وم٠مشمك، أُمل قمغم

وؾمٞم٠ميت خترجيف قمٜمد ذيمر اعمّمٜمػ ًمف ذم ُمقوٕمف
(6)

. 

ايمػماء زمن  ؿمؾحةومال دم  ايمـبي نَّ إ): ومويمه -247
(7)

َتبس  همنكه ٓ يـبغي جلقػة مسؾم أنْ ، افمجؾوا زمه: 

                                 
 (.4/35( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )1)

 طمٜمٞمػ، قمـ رضمؾ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م(. سمـ ؾمٝمؾ سمـ ٦م: )أيب أُم٤مُم٦م أؾمٕمد( شمرمج7182( ت )6/3113( ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م )2)

 (..4/48( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )3)

 (.6/254( اًمتٛمٝمٞمد )4)

  (.1138( ح )3/482اًمًٜمـ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمّمالة قمغم اًم٘مؼم ) (5)

 (.314اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ: )( 6)

ضمٕمؾ يدٟمق ُمٜمف ويٚمتّمؼ   ، عم٤م ًم٘مل اًمٜمٌّل ّي إٟمّم٤مر قمقف ـسم قمٛمرو سمٜمل اًمٌٚمقّي، طمٚمٞمػ قمٛمػم سمـ اًمؼماء سمـ ( ـمٚمح٦م7)

ٌّؾ ىمدُمٞمف، وشمقذم ًمٞمال، وصغم اًمٜمٌل . "اًمٚم ٝمّؿ اًمؼ ـمٚمح٦م شمْمحؽ إًمٞمف ويْمحؽ إًمٞمؽ))قمغم ىمؼمه، وىم٤مل:   سمف، وي٘م

(، ـمؾ 2/763( آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب )3931( ت )٤3/1552مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ )اٟمٔمر: ُمٕمروم٦م اًمّمح

 (. 3/427اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م )
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(زمكم ـمفراين أهؾه
(1)

. 

رواه أسمقداود
(2)

ذم اًمٙمؼمى وُمـ ـمري٘مف اًمٌٞمٝم٘مل- 
(3)

ذم اًمٙمٌػم واًمٓمؼماين، - 
(4)

اًم٘م٤مؾمؿ  سمقوُمـ ـمري٘مف أ-، 

ٌٖمقياًم
(5)

ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م وأسمق ٟمٕمٞمؿ، -
(6)

واسمـ سمٓم٦م، 
(7)

اًمؼم قمٌدواسمـ ، 
(8)

 سمـ يقٟمس سمـ قمٞمًك ـمريؼ ُمـ 

ٌََٚمقيِّ  سمـ قمـ ؾمٕمٞمد، أيب إؾمح٤مق قمـ ، قمـ أسمٞمف، ؾمٕمٞمد إٟمّم٤مريٍّ  اسمـ –قَمْروَة : وىمٞمؾ -قمـ قَمْزرَة ، قمثمَن اًم

إين ٓ أرى ـمٚمح٦م إٓ ىمد طمدث : وم٘م٤مل، يٕمقده  ٤مه اًمٜمٌلُمرض وم٠مشم، اًمؼماء سمـ أن ـمٚمح٦م: َوطْمَقح سمـ احلُّملم

 .ٓ يٜمٌٖمل جلٞمٗم٦م ُمًٚمؿ أن حتٌس سملم فمٝمراين أهٚمف، وقمجٚمقا وم٢مٟمف، ومآذٟمقين سمف: ومٞمف اعمقت

وٕمٗمف اسمـ يمثػم ذم إرؿم٤مد اًمٗم٘مٞمف
(9)

((وإؾمٜم٤مده طمًـ، ًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػمرواه ا)): وىم٤مل اهلٞمثٛمل. 
(10)

وىم٤مل . 

وأسمقه ، قمـ أسمٞمف وهق، وي٘م٤مل قمزرة، ؾمٕمٞمد إٟمّم٤مري سمـ ذم إؾمٜم٤مد هذا احلدي٨م قمروة)): اًمِمقيم٤مين ذم اًمٜمٞمؾ

((جمٝمقٓن
(11)

. 

((جمٝمقل احل٤مل يٕمد ذم صٖم٤مر اًمت٤مسمٕملم)): ذم اعمٖمٜمل ؾمٕمٞمد ىم٤مل اًمذهٌل سمـ قمزرة أو قمروة: وهق يمم ىم٤مل
(12)

ويمذا . 

ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م
(13)

. 

جمٝمقل مل يرو قمٜمف همػم اسمٜمف وأسمقه ؾمٕمٞمد إٟمّم٤مري
(14)

. 

                                 
 (.3/445( اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م )1)

 (.3159( ح )3/211( اًمًٜمـ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمتٕمجٞمؾ سم٤مجلٜم٤مزة ويمراهٞم٦م طمًٌٝم٤م )2)

 (.3/386( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )3)

 (.8168( ح: )8/125( و اعمٕمجؿ إوؾمط )3554( ح: )4/38ػم )( اعمٕمجؿ اًمٙم4ٌ)

 (.518( ت )2/156( ُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م ًمٚمٌٖمقي )5)

 (.2213( ت )2/841( ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م )6)

 (.72( ح: )111 – 3/99( اإلسم٤مٟم٦م )7)

 (.6/272( اًمتٛمٝمٞمد )8)

(9( )1/219.) 

 (.3/37( جمٛمع اًمزوائد )11)

(11( )4/24.) 

 (.4195( ت )٤2/432مء )( اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم12)

 (.4562( ت )674( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 13)

 (.2388( ت )11/126( هتذي٥م اًمٙممل ذم أؾممء اًمرضم٤مل )14)
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وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت، يقٟمس وطمده سمـ روى قمٜمف قمٞمًك وؾمٕمٞمد اسمـ قمثمن اًمٌٚمقي
(1)

: وىم٤مل اسمـ طمجر، 

((ُم٘مٌقل))
(2)

. 

وًمٞم٘مرأ ، وأهقمقا سمف إمم ىمؼمه، إذا ُم٤مت أطمديمؿ ومال حتًٌقه: ُمرومققم٤م  قمٛمروًمف ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م اسمـ 

 .وقمٜمد رضمٚمٞمف سمخ٤ممت٦م اًمٌ٘مرة ذم ىمؼمه، قمٜمد رأؾمف سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب

أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم
(3)

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م، 
(4)

، ؽٞمْ هَنِ  سمـ صمٜم٤م أيقب، اهلل اًم٤ٌمسمٚمتل قمٌد سمـ ُيٞمكُمـ ـمريؼ  

 .ومذيمره. . . ي٘مقل  ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل: ي٘مقل، قمٛمرؾمٛمٕم٧م اسمـ : ي٘مقل، أيب رسم٤مح سمـ ؾمٛمٕم٧م قمٓم٤مء: ىم٤مل

وطمًٜمف احل٤مومظ ذم اًمٗمتح
(5)

 ومل يتٌلم زم وضمف حتًٞمٜمف. ،

((وهق وٕمٞمػ، اهلل اًم٤ٌمسمٚمتل قمٌد سمـ ومٞمف ُيٞمك)): وىم٤مل اهلٞمثٛمل 
(6)

وهق يمذًمؽ وم٘مد اشمٗمؼ اًمٜم٘م٤مد قمغم شمْمٕمٞمٗمف. 
(7)

. 

 زمن وؽمؾّمن، وأكس، همعل ذيمك فمقم، همؾه أن يصقم فمؾقفا، ـازة ممن مل يصلهملما من أدرك اجل): ومويمه 

(رزمقعة
(8)

. 

 . أب ؿمايمبزمن  أشمر فمقم -248

أظمرضمف اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط
(9)

اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد قمٌدواسمـ ، 
(10)

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى 
(11)

ُمـ ـمريؼ  

َ ٜم٤مزة سمٕمد ُم٤م ُص ٤م صغم  قمغم ضمقمٚمٞم   أن  طمّملم  سمـ قمـ اعمًتٔمؾ، همرىمدة سمـ قمـ ؿمٌٞم٥م، اًمثقري  .قمٚمٞمٝم٤م كمِّ

 .وهذا أصمر صحٞمح اإلؾمٜم٤مد

                                 
 (.8119( ت )6/361( اًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن )1)

 (.2364( ت )384( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 2)

 (. 13613( ح )12/444( اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم )3)

 (.8854( ح )11/471( ؿمٕم٥م اإليمن )4)

(5( )3/184.) 

 (.3/44( جمٛمع اًمزوائد )6)

( ت 31/419(، وهتذي٥م اًمٙممل )3736( ت)3/199(، واًمْمٕمٗم٤مء ٓسمـ اجلقزي )3/127( اٟمٔمر: اعمجروطملم )7)

 (.9563( ت: )6/64(، واعمٞمزان )6862)

 .(3/445( اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م )8)

 .( 3118( ح )5/413( إوؾمط ذم اًمًٜمـ واإلمج٤مع وآظمتالف )9)

 (.6/275) 463( اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد 11)

 (.4/45( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )11)
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 . أكسأشمر   -249

أظمرضمـــف اًمـــدوري ذم شمـــ٤مريخ اسمــــ ُمٕمـــلم
(1)

واسمــــ قمـــدي ذم اًمٙم٤مُمـــؾ، 
(2)

اًمـــؼم ذم  قمٌـــدواسمــــ ، 

اًمتٛمٝمٞمد
(3)

ذم اًمٙمؼمى واًمٌٞمٝم٘مل ،
(4)

قمــ ، ؿمـداد سمــ قمــ طمـرب، ُمٝمـدي سمــ اًمـرمحـ قمٌـدـمريؼ  يمٚمٝمؿ ُمـ 

 .((قمٚمٞمٝم٤م غم  ومَّم  قمٚمٞمٝم٤م كمِّ ُص  وىمد، ضمٜم٤مزة أشمك ُم٤مًمؽ سمـ أٟمَس  أن  ))ؾمػميـ طمدصمف  سمـ أيب يمثػم أن أٟمس سمـ ُيٞمك

روى : ىمٚم٧م، هٙمذا ىم٤مل: ىم٤مل ؟ؾمػميـ سمـ أيب يمثػم قمـ أٟمس سمـ ُيٞمك :ىمٚم٧م ًمٞمحٞمك)): وىم٤مل اًمدوري

 .اىـ ((ىم٤مل ُم٤م ؾمٛمٕم٧م همػم هذا؟ سمـ ؾمػميـاأيب يمثػم قمـ  سمـ ُيٞمك
وراه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ

(5)
 ف سمٚمٖمف أن  أيب يمثػم أٟم   سمـ قمـ ُيٞمك، قمـ أسم٤من اًمٕمٓم٤مر، ؾمٕمٞمد سمـ ُيٞمك قمـ 

 .ٞمٝم٤م قمٚمكمِّ ُص   قمغم ضمٜم٤مزة سمٕمد أنْ أٟم٤ًم صغم  

 .هٙمذا رواه ُمرؾمال

(6) رزمقعة زمن ؽمؾّمنأشمر  -251
. 

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم
(7)

اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد قمٌدواسمـ  
(8)

: ىم٤مل، قمتٞم٦ٌم سمـ قمـ احلٙمؿ، يزيد إودي سمـ إدريس 

 .《سم٠مصح٤مسمؽ أظمٞمؽ قمغم ومّمؾِّ  شم٘مدم》 :اهلل قمٌد ًمف وم٘م٤مل، ضمٜم٤مزة قمغم اهلل قمٌدُ  غم  َص  وىمد رسمٞمٕم٦م سمـ ضم٤مء ؾمٚممن

 .وهذا أصمر صحٞمح اإلؾمٜم٤مد

 اوىمػم أرزمعً ، همصػوا طمؾػه، إلم ومػم رؿمب  اكتفى ايمـبي  ودم ضمديث ازمن فمباس ومال ): ومويمه -251

(متػق فمؾقه
(9)

. 

                                 
 (.4166( ت )4/243رواي٦م اًمدوري ) -( شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم 1)

 (. 533( ت )2/416( اًمٙم٤مُمؾ )2)

 (.6/274) 463( اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد 3)

 (4/74( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل )4)

 (.12161( ح )7/418( ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )5)

ي٘م٤مل ًمف صح٦ٌم وٓه قمٛمر ىمْم٤مء  اخلٞمؾ ؾمٚممن اهلل قمٌد أسمق اًم٤ٌمهكم ؾمٝمؿ سمـ قمٛمرو سمـ يزيد سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ ( ؾمٚممن6)

 (.3366( ت )3/117ٞم٦م ذم زُمـ قمثمن وم٤مؾمتِمٝمد. اٟمٔمر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م )اًمٙمقوم٦م وهمزا أرُمٞمٜم

 (.12161( ح )7/4189( اعمّمٜمػ )7)

 (6/275) 463( اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد 8)

 (.3/446( اعمٖمٜمل )9)
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أظمرضمف اًمٌخ٤مري
(1)

وُمًٚمؿ 
(2)

اٟمتٝمك : قمـ اًمِمٕمٌل، قمـ اًمِمٞم٤ٌمين، إدريس سمـ اهلل قمٌدُمـ ـمريؼ  

ىم٤مل اًمث٘م٦م ُمـ ؟ ُمـ طمدصمؽ: ىمٚم٧م ًمٕم٤مُمر، ويمؼم أرسمٕم٤م، وصٗمقا ظمٚمٗمف، ومّمغم قمٚمٞمف، إمم ىمؼم رـم٥م  اهلل رؾمقل

 .وهذا ًمٗمظ ُمًٚمؿ. ـ قم٤ٌمسؿمٝمده اسم

 .قمغم ىمؼم ُمٜمٌقذ وم٠مُمٝمؿ وصٗمقا قمٚمٞمف  ُمر ُمع اًمٜمٌل: وذم ًمٗمظ هلم

 وصعمَّ ، ه كعى ايمـجايش صاضمب احلبشة ايمقوم ايمذي مات همقهأكّ :  ما روي فمن ايمـبي): ومويمه -252

(متػق فمؾقه  فمؾقه أرزمعاهمؽػّم ، م زماظمصعمهب
(3)

. 

أظمرضمف اًمٌخ٤مري
(4)

وُمًٚمؿ 
(5)

 أنّ : قمـ أيب هريرة ، اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ 

ويمؼم قمٚمٞمف أرسمع ، ومّمػ هبؿ، ظمرج هبؿ إمم اعمّمغمو، ٟمٕمك اًمٜمج٤مر ذم اًمٞمقم اًمذي ُم٤مت ومٞمف  اهلل رؾمقل

 .واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري ،شمٙمٌػمات

                                 
ر، وطمْمقرهؿ اجلمقم٦م ( ذم صحٞمحف، يمت٤مب إذان، سم٤مب ووقء اًمّمٌٞم٤من، وُمتك جي٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمٖمًؾ واًمٓمٝمق1)

 (.857( ح )1/171واًمٕمٞمديـ واجلٜم٤مئز، وصٗمقومٝمؿ، )

 (.954( ح )2/658( ذم صحٞمحف، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمّمالة قمغم اًم٘مؼم )2)

 (.3/446( اعمٖمٜمل )3)

(. سم٤مب اًمتٙمٌػم قمغم اجلٜم٤مزة 1245( ح )2/72( ذم صحٞمحف، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمرضمؾ يٜمٕمك إمم أهؾ اعمٞم٧م سمٜمٗمًف )4)

 (.1333( ح )2/89سمٕم٤م )أر

 (.951( ح )2/656( ذم صحٞمحف، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمتٙمٌػم قمغم اجلٜم٤مزة )5)
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 ىمون ايمـبل : وومول، ػم فمعم صمـوزة مخسوأكف ىمأرومؿ  زمـ مو روي فمـ زيد): ومقيمف -364

(يؽػمهو
(1)

. 

. . .  اهلل رؾمقلؾمـي : ومؼول، ومًئؾ قمـ ذًمؽ: وذم روايي ؾمعقد. مـصقر وهمػممهو سمـ أظمرضمف مًؾؿ وؾمعقد 

((إؾمـود ضمقد: ذم طمديٌ زيد سمـ أرىمؿ)): ىمول أمحد
(2)

. 

ذم صحقحف رواه مًؾؿ
(3)

وأكف ، يمون زيد يؽؼم قمغم ضمـوئزكو أرسمعو: ىمول، أيب ًمقغم سمـ اًمرمحـ قمٌدمـ ـمريؼ  

 .يؽؼمهو  اهلل رؾمقليمون : ومًلًمتف ومؼول، يمؼم قمغم ضمـوزة مخًو

 .مـصقر ومؾؿ أىمػ قمؾقفو سمـ وأمو روايي ؾمعقد

أكف ، فمـ حيقك اجلوزمري فمـ فمقسك مقلم حلذيػي، اهلل فمبد زمـ شمـو طمويمد: وومول ؽمعقد): ومقيمف  -365

 وذىمر ضمذيػي. مقٓي وورم كعؿتل صعم فمعم صمـوزة وىمػم فمؾقفو مخسو: همؼقؾ يمف همؼول ىمػم فمعم صمـوزة مخسو

(همعؾ ذيمؽ  أنَّ ايمـّبلّ 
(4)

. 

أمحد وأظمرضمف اإلموم، مـصقر مل أىمػ قمؾقف سمـ إؾمـود ؾمعقد
(5)

ريخ سمغدادومـ ـمريؼف اخلطقى ذم شمو– 
(6)

- 

واًمطحووي ذم ذح معوين أصمور
(7)

واًمداىمطـل، 
(8)

صؾقً ظمؾػ قمقًك : ىمول، راهلل اجلوسم قمٌد سمـ حيقكمـ ـمريؼ  

وًمؽـ يمؼمت يمام يمؼم ، كًقً وٓ مو ومهً: صمؿ اًمتػً إًمقـو ومؼول، مقمم حلذيػي سموعمدائـ قمغم ضمـوزة ومؽؼم مخًو

، ومهً وٓ مو كًقً》: صمؿ اًمتػً إًمقـو ومؼول، ة ويمؼم مخًوصغم قمغم ضمـوز، اًمقامن سمـ مقٓي ووزم كعؿتل طمذيػي

 .《صغم قمغم ضمـوزة ومؽؼم مخًو  اهلل رؾمقلوًمؽـ يمؼمت يمام يمؼم 

وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ 
(9)

 .تٍماقمـ مقمم حلذيػي سمف خم، احلورث اًمتقؿل سمـ قمـ حيقك 

                                 
 (. 4/559اعمغـل )( 1)

 (. 4/559( اعمغـل ٓسمـ ىمدامي ـمٌعي اًمؽميمل )3)

 (. 68:( ح ):3/76( يمتوب اجلـوئز، سموب اًمصالة قمغم اًمؼؼم )4)

 (. 4/559اعمغـل )( 4)

 (. 34559( ح )49/549( مًـد أمحد )6)

 (. 68:4( ت ):23/56( شموريخ سمغداد )7)

 (. 3939( ح )2/5:5( ذح معوين أصمور )8)

 (. 2936( ح )3/546ـل )( ؾمــ اًمدارىمط9)

 (. 22681( ح ):8/37( مصـػ اسمـ أيب ؿمقٌي ):)
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((وحيقك اجلوسمر ومقف يمالم، رواه أمحد)): وىمول اهلقثؿل
(1)

. 

 .احلورث أسمق اًمتقؿل، اجلوسمر اهلل قمٌد سمـ حيقكو

((وعقػ)): ىمول اًمـًوئل
(2)

((احلديٌ وعقػ)): قمـ اسمـ معلم، أمحد سمـ اهلل قمٌدوىمول ، 
(3)

: مرة وىمول، 

((رء ٓ))
(4)

((ًمقس سمف سملس)): وىمول أمحد، 
(5)

((سملس سمف ٓ وأرضمق أكف، أطموديثف متؼورسمي)): وىمول اسمـ قمدي، 
(6)

 

 .اًمقامن سمـ قمقًك اًمٌزاز مقمم طمذيػيو

ذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت
(7)

((وعقػ)): وىمول اًمدارىمطـل، 
(8)

. 

 .وٕصمر وعقػوم

ضمـقػ زمـ أنَّ فمؾقًّو صعّم فمعم ؽمفؾزمنؽمـوده  مـصقر[زمـ  ؽمعقد: ]يعـل وروى): ومقيمف -366
(9)

 همؽػمَّ  

(ف مخسوفمؾق
(10)

. 

واسمـ ، اًمشعٌّل  ذم روايي ومجوء، طمـقػ سمـ ذم ضمـوزة ؾمفؾِ   اظمتؾػ ذم قمدد شمؽٌػمات قمكمي 

ً  : قمـ اسمـ معؼؾ، إصػفوين  .شمؽٌػمات( )ؾم

 .وأكف يمؼم قمؾقف ؾمت   اعمعتؿر قمـ قمكمّ  سمـ ويمذًمؽ رواه طمـش

قمـ اسمـ معؼؾ )مخس شمؽٌػمات( إٓ أكف اظمتؾػ اًمرواة قمـ ، أيب زيود سمـ ويزيد، ؾمعقد سمـ قمؿر وىمول

                                 
 (4/45( جمؿع اًمزوائد ومـٌع اًمػقائد )2)

 (. 734ت ) (218اًمضعػوء واعمؽمويمقن )ص:  (3)

 (. :::4ت ) (38/ 4اًمعؾؾ ومعرومي اًمرضمول ) (4)

 (. 778ت ) (272/ :اجلرح واًمتعديؾ ) (5)

 (. 778ت ) (272/ :اجلرح واًمتعديؾ ) (6)

 (. 3216ت ) (312/ 8اًمؽومؾ ) (7)

 (. 5694( ت )6/327( اًمثؼوت ٓسمـ طمٌون )8)

 (. 7744( ت )4/439( كؼؾف اًمذهٌل ذم اعمقزان )9)

ؿمفد مع قمكم صػلم، ووٓه قمغم  ؿمفد سمدرا واعمشوهد، أطمًـ اًمؼتول يقم أطمد، إود، ؾمفؾ سمـ طمـقػ سمـ واهى ( :)

، (4/2417معرومي اًمصحوسمي ٕيب كعقؿ ). يـظر: ؾمٌع، وىمقؾ: صمامن وصمالصملمشمقذم سموًمعراق سمعد صػلم ؾمـي  ومورس،

 (. 2195ت ) (773/ 3آؾمتقعوب )

 (. 4/559( اعمغـل ٓسمـ ىمدامي )21)
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 .أيب زيود سمـ يزيد

 ًٓ  :اتػمسمخؿس شمؽٌ مو روي: أو

اًمشعٌل أظمرضمفو اًمشوومعل ذم إمّ  روايي
(1)

اًمرزاق ذم اعمصـػ قمٌدو، 
(2)

ومـ ـمريؼف اًمطؼماين ذم  – 

اًمؽٌػم
(3)

واحلويمؿ ذم اعمًتدرك 
(4)

واسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت -
(5)

واًمطحووي ذم ذح معوين أصمور، 
(6)

واًمطؼماين ، 

ذم اًمؽٌػم
(7)

وأسمق كعقؿ ذم اعمعرومي 
(8)

طمدصمـل : ىمولقمـ اًمشعٌل  ،أيب ظموًمد سمـ يمؾفؿ مـ ـمريؼ إؾمامقمقؾ 

 .((إكف سمدري: صمؿ اًمتػً إًمقـو ومؼول، طمـقػ ومؽؼم قمؾقف ؾمتو سمـ صغم قمغم ؾمفؾ، أن قمؾقو))، معؼؾ سمـ اهلل قمٌد

((هذا إؾمـود ذم همويي اًمصحي)): ىمول اسمـ طمزمو
(9)

 .وهق يمذًمؽ. 

وروايي اسمـ إصػفوين أظمرضمفو اًمٌخوري ذم اًمتوريخ اًمؽٌػم
(10)

 سمـ محـاًمر قمٌدقمـ ، مـ ـمريؼ ؿمعٌي 

 .كحقه ومذيمر. . .  صؾقً مع قمكم: معؼؾ ىمول سمـ اهلل قمٌداسمـ إصٌفوين قمـ اًمؽقذم  قمٌد

وأظمرضمف ذم صحقحف
(11)

ؾمؿعف مـ ، أكػذه ًمـو اسمـ إصٌفوين: ىمول، أظمؼمكو اسمـ قمققـي، قمٌود سمـ حمؿدقمـ  

 .تؽٌػماتومل يذيمر قمدد اًم إكف ؿمفد سمدرا: طمـقػ ومؼول سمـ يمؼم قمغم ؾمفؾ، أن قمؾقو ، اسمـ معؼؾ

                                 
 (. :8/27( إم )2)

 (. 7514( ح )4/592اًمرزاق اًمصـعوين ) ( مصـػ قمٌد3)

 (. 6657( ح )7/83( اعمعجؿ اًمؽٌػم ًمؾطؼماين )4)

 (. 4/573اًمصحقحلم ًمؾحويمؿ )( اعمًتدرك قمغم 5)

 (. 4/583( اًمطٌؼوت اًمؽؼمى )6)

 (. 3958( ح )2/5:7( ذح معوين أصمور )7)

 (. 6656( ح )7/82( )8)

 (. 4393ح ) (2418/ 4معرومي اًمصحوسمي ٕيب كعقؿ ) (9)

 (:4/45( اعمحغم سمؤصمور ):)

 (. 31:1( ت )8:/5( اًمتوريخ اًمؽٌػم )21)

( قمـ أيب مًعقد 8/429(. وكؼؾ اسمـ طمجر ذم اًمػتح )5115( ح )6/94غوزي )( صحقح اًمٌخوري، يمتوب اعم22)

معؼؾ صمؿ أظمذه  سمـ اهلل أيب ظموًمد قمـ اًمشعٌل قمـ قمٌد سمـ قمققـي ؾمؿعف مـ إؾمامقمقؾ سمـ هذا احلديٌ سمام يمون))ىمقًمف: 

 . ((معؼؾ سمـ اهلل إصٌفوين قمـ قمٌد سمـ قموًمقو سمدرضمتلم قمـ
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وروايي طمـش اًمؽـوين أظمرضمفو اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت
(1)

اعمعتؿر  سمـ قمـ طمـش، قمتقٌي سمـ مـ ـمريؼ احلؽؿ 

ذم اًمرطمٌي ومؽؼم قمؾقف ؾمً شمؽٌػمات ومؽون سمعض اًمؼقم أكؽر ذًمؽ ومؼقؾ  طمـقػ أشمك سمف قمكمي  سمـ عمو شمقذم ؾمفؾ: ىمول

 .ف سمدريإك  

 يمون يمثػم اًمقهؿ ذم إظمٌور يـػرد قمـ قمكم قمؾقف اًمًالم سملؿمقوء)): ىمول اسمـ طمٌون، اًمؽـوين اعمعتؿر سمـ طمـش و

((حيتٍ سمف ٓ شمشٌف طمديٌ اًمثؼوت طمتك صور ممـ ٓ
(2)

 

((صدوق ًمف أوهوم ويرؾمؾ مـ اًمثوًمثي وأظمطل مـ قمده ذم اًمصحوسمي)): وىمول اسمـ طمجر
(3)

. 

 :موروي سمًً شمؽٌػمات: صموكقوً 

وملظمرضمفو اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت، ؾمعقد اًمـخعل سمـ قمؿػمروايي 
(4)

واًمٌغقي ذم معجؿ اًمصحوسمي 
(5)

مـ 

ومؽؼم قمؾقف ، طمـقػ سمـ قمغم ؾمفؾ صغم قمكمي )): ؾمعقد يؼقل سمـ ؾمؿعً قمؿػم: ضمـوب اًمؽؾٌل ىمولـمريؼ أيب 

وملردت  وٕهؾ سمدر ومضؾ قمغم همػمهؿ. طمـقػ مـ أهؾ سمدر سمـ هذا ؾمفؾ: ومؼول؟ مو هذا اًمتؽٌػم: ومؼوًمقا، مخًو

 .((أن أقمؾؿؽؿ ومضؾفؿ

ويمون ممـ يدًمس قمغم اًمثؼوت مو ؾمؿع مـ )): ىمول اسمـ طمٌون، اًمؽقذم طمقي أسمك سمـ أسمق ضمـوب هق حيقكو

طمـٌؾ  سمـ ف أمحدومحؾ قمؾق، ؾمعقد اًمؼطون سمـ اًمضعػوء وموًمتزق سمف اعمـويمػم اًمتل يروهيو قمـ اعمشوهػم ومقهوه حيقك

((محال ؿمديدا
(6)

((وعػقه ًمؽثرة شمدًمقًف)): وىمول اسمـ طمجر، 
(7)

. 

ومرواه إقمؿش قمـف سمؾػظ)مخس شمؽٌػمات( ورواه زائدة ، ومقفو وموظمتؾػ قمـف، أيب زيود سمـ وأمو روايي يزيد

 .)ؾمً شمؽٌػمات(: قمـف سمؾػظ

أظمرضمفو اًمشوومعل ذم إم روايي إفمؿش
(8)

وميومـ ـمريؼف اًمٌقفؼل ذم اعمعر– 
(9)

واسمـ ؾمعد ذم  -

                                 
 (. 4/471( اًمطٌؼوت اًمؽؼمى ط اًمعؾؿقي )2)

 (. 389( ت ):2/37( اعمجروطملم ٓسمـ طمٌون )3)

 (. 2688( ت )389( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 4)

(5( )4/584 .) 

 (. 97:( ح )4/96( معجؿ اًمصحوسمي ًمؾٌغقي )6)

 (. 22:5( ت )4/222( اعمجروطملم ٓسمـ طمٌون )7)

 (. 8648( ت )2163( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 8)

(9( )8/27: .) 

(:( )6/4:7 .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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اًمطٌؼوت
(1)

يمؼم  أن قمؾقو )): معؼؾ سمـ اهلل قمٌدقمـ ، سمـ أيب زيوداقمـ ; قمـف )إقمؿش(، قمـ أيب معوويي، 

 .((ف سمدريإكّ : وىمول، صمؿ اًمتػً إًمقـو، طمـقػ مخًو سمـ قمغم ؾمفؾ

وًمؽـ رواه اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ
(2)

أرسمعو هوهـو  يمؼم قمكم ذم ؾمؾطوكف أرسمعو)): سمـػس هذا اإلؾمـود سمؾػظ، 

 .((إكف سمدري: ومؼول، صمؿ اًمتػً إًمقفؿ، همنكف ىمػم فمؾقف ؽمتو، طمـقػ سمـ إٓ قمغم ؾمفؾ

وملظمرضمفو اًمطؼماين ذم اًمؽٌػم روايي زائدةوأمو 
(3)

أيب  سمـ قمـ يزيد، صمـو زائدة، قمؿرو سمـ عووييمـ ـمريؼ م 

 .توومؽؼم قمؾقف ؾم، طمـقػ سمـ  قمغم ؾمفؾصغّم  و أن قمؾق  معؼؾ  سمـ اهلل قمٌدقمـ ، زيود

 .أيب زيود سمـ صمؼوت إمم يزيد هإؾمـود ورضمول

ويمون )): ىمول اسمـ طمٌون، مقٓهؿ اًمؽقذم اهلوؿمؿل زيود أيب سمـ يزيدوًمعؾ آوطراب ذم هذه اًمروايي مـ 

، يمػم ذم طمديثف مـ شمؾؼلم همػمه إيوهومقىمع اعمـو، ومؽون يتؾؼـ مو ًمؼـ، يزيد صدوىمو إٓ أكف عمو يمؼم ؾموء طمػظف وشمغػم

، ومًامع مـ ؾمؿع مـف ىمٌؾ دظمقًمف اًمؽقومي ذم أول قمؿره ؾمامع صحقح، وإضموسمتف ومقام ًمقس مـ طمديثف ًمًقء طمػظف

((وؾمامع مـ ؾمؿع مـف ذم آظمر ىمدومف اًمؽقومي سمعد شمغػم طمػظف وشمؾؼـف مو يؾؼـ ؾمامع ًمقس سمٌمء
(4)

. 

((يمون ؿمقعقووعقػ يمؼم ومتغػم وصور يتؾؼـ و)): وىمول اسمـ طمجر
(5)

. 

ؾمً : طمـقػ مو رواه اجلامقمي قمـ اسمـ معؼؾ سمـ قمغم ؾمفؾ قمكم  صمح دم فمدد سمؽبغماتاوايمر

وقمغم أصحوب ، يؽؼم قمغم أهؾ سمدر ؾمتوأكف يمون )) أيضوً  صمًٌ قمـفىمد وٕكف ، ًمصحي إؾمـوده شمؽٌػمات

يمام ؾمقليت سمعد طمديٌ. ((وقمغم ؾموئر اعمًؾؿلم أرسمعو، مخًو  اهلل رؾمقل
(6)

. 

، أرزمعو ومخسو، ىمؾ ذيمؽ ومد ىمون》: اخلطوب ومول زمـ وروى اخلالل زمنؽمـوده فمـ فمؿر) :ومقيمف -367

(《وأمر ايمـوس زملرزمع
(7)

. 

                                 
(2( )4/584 .) 

 (. 22664( ح )8/375( )3)

 (. 6659( ح )7/83( اعمعجؿ اًمؽٌػم ًمؾطؼماين )4)

 (. 4/211( اعمجروطملم ٓسمـ طمٌون )5)

 (. 8828( ت )2186( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 6)

 (. 391( اكظر احلديٌ رىمؿ )7)

 (. 4/559اعمغـل )( 7)
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 .روايي اخلالل مل أىمػ قمؾقفو

اسمـ اجلعد ذم مًـده اًمٌغقي ذم وأظمرضمفو
(1)

ًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمىومـ ـمريؼف ا– 
(2)

واسمـ طمزم ذم اعمحغم، 
(3)

 - ،

 ;قمـ ؿمعٌي

اسمـ اعمـذر ذم إوؾمط ووأظمرضمف
(4)

 ;ضمرير سمـ ووهى، هورون سمـ مـ ـمريؼ يزيد 

اًمطحووي ذم ذح معوين إصمور ورضمفوأظم
(5)

 ;وأيب داود اًمطقوًمز، مـ ـمريؼ وهى 

، اعمًقى سمـ قمـ ؾمعقد، مرة سمـ قمؿرو قمـ، ؿمعٌيقوًمز( قمـ اًمطّ و، ووهى، هورون سمـ يزيدو، أرسمعتفؿ )ؿمعٌي

وملمر اًمـوس 》: وىمول وهى ذم طمديثف، 《ومجؿع اًمـوس قمغم أرسمع، يمؾ ذًمؽ ىمد يمون مخًو وأرسمعو》: ىمول قمؿر: ىمول

 .《سملرسمع

مؼرن قمغم  سمـ نًمقس سموًمؼقي وؾمعقد مل حيػظ مـ قمؿر إٓ كعقف اًمـعام اجلعد سمـ قمـكمو)): وأقمؾف اسمـ طمزم سمؼقًمف

 اهـ((ومؽؾ ذًمؽ مـؼطع أو وعقػ، اعمـؼم ومؼط

وصمؼف همػم واطمد: كظر ((ًمقس سموًمؼقي اجلعد سمـ قمكم)): وذم ىمقًمف
(6)

. 

 :وملصمٌتف سمعضفؿ وكػوهؿ آظمرون; خمتؾػ ومقف، ؾمامع اسمـ اعمًقى مـ قمؿر ومفل  وأمو اًمعؾي اًمثوكقي

أكف )) :وأؾمـد اًمٌقفؼل ذم يمتوب اعمدظمؾ قمـ موًمؽ ((رآه ويمون صغػما ومل يثًٌ ًمف ؾمامع مـف)): وىمول اسمـ معلم 

 ،ومؾام يمؼم أيمى قمغم اعمًلًمي قمـ ؿملكف طمتك يملكف رآه، وًمؽـف وًمد ذم زموكف; ٓ: ىمول؟ هؾ أدرك اسمـ اعمًقى قمؿر; ؾمئؾ

((وهلذا مل خيرج اًمشقخون ٓسمـ اعمًقى قمـ قمؿر ؿمقئو
(7)

. 

                                 
 (. 6:( ح )42( )ص: 2)

 (. 7:57( ح )5/71( اًمًــ اًمؽؼمى ًمؾٌقفؼل )3)

 (. 6/236( اعمحغم )4)

 (. 4266( ح )6/546( إوؾمط ذم اًمًــ واإلمجوع وآظمتالف )5)

 (. 3956(، )2/5:6( ذح معوين أصمور )6)

 (. :8/39( اكظر هتذيى اًمتفذيى )7)

( يـظر ىمقل موًمؽ ذم معرومي اًمرضمول ٓسمـ حمرز 5/218(اجلقهر اًمـؼل اعمطٌقع قمغم هومش اًمًــ اًمؽؼمى )8)

(، وشموريخ اًمدوري :46( ت )228(، وىمقل اسمـ معلم ذم ذم شموريخ اًمدارمل )صـ 748( ت )2/239)

 (. 969( ت )3/319)
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((ؾ ذم اعمًـد قمغم اعمجوزيدظم، قمـ قمؿر مرؾمؾ، اعمًقى سمـ ؾمعقد)): ويمذًمؽ ىمول أسمق طموشمؿ
(1)

وكػوه أيضو ، 

اسمـ طمزم
(2)

واسمـ اًمؼطون اًمػود، 
(3)

. 

 .واحلويمؿ، واسمـ اعمديـل، وظموًمػفؿ اإلموم أمحد

وإ ذا مل يؼٌؾ ، ىمد رأى قمؿر وؾمؿع مـف، )هق قمـدكو طمجي: ىمول أمحد عمو ؾمئؾ قمـ روايي ؾمعقد قمـ قمؿر

((؟ قمـ قمؿر ومؿـ يؼٌؾ، ؾمعقد
(4)

((يصحح ؾمامقمف مـ قمؿر، اعمديـل سمـ يمون قمكم)) :اًمؼم قمٌدوىمول اسمـ ، 
(5)

 ،

وهذه شمرمجي معروومي ، و أيمثر أئؿتـو قمغم أكف ىمد ؾمؿع مـف، ؾمامع ؾمعقد مـ قمؿر ومؿختؾػ ومقف)): وىمول احلويمؿ

((ذم اعمًوكقد
(6)

. 

وًمؽـ اظمتؾػ ذم ؾمامقمف ، أن ؾمعقد أدرك مـ طمقوة قمؿر صمامين ؾمـلم، ظمالف سمقـفؿ ٓ فأكّ : واحلوصؾ

ومقف شمٍميح ؾمعقد سمًامقمف مـ ، مطعـ ومقف ٓ وىمع زم طمديٌ سمنؾمـود صحقح)): ىمول اسمـ طمجروىمد ، مـف

((قمؿر
(7)

ؾمامقمف مـف ومؿراؾمقؾ اسمـ اعمًقى مـ  صمٌقت وقمغم ومرض قمدم، وسمـوء قمغم هذا وموإلؾمـود متصؾ. 

أصح اعمراؾمقؾ يمام ىمرره أهؾ هذا اًمشلن
(8)

. 

، ومخًو، ؾمٌعو  اهلل رؾمقليؽؼمون قمغم قمفد يموكقا )): صمًٌ مـ وضمف آظمر قمـ قمؿر سمؾػظو، متصؾ وموٕصمر

، وملظمؼم يمؾ رضمؾ سمام رأى،  اهلل رؾمقلأصحوب  اخلطوب  سمـ ومجؿع قمؿر، أرسمعو: وؾمتو أو ىمول

 .((قمغم أرسمع شمؽٌػمات يملـمقل اًمصالة ومجؿعفؿ قمؿر 

                                 
 . (. 359( ت )82(  اعمراؾمقؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )صـ 2)

 (. . 21/342اعمحغم ) (3)

 . (. 3/523(  سمقون اًمقهؿ واإلهيوم )4)

 . (. 373( ت )5/72(  اجلرح واًمتعديؾ )5)

 . (. 5:/34) (  اًمتؿفقد6)

 . (. 2/237(  اعمًتدرك )7)

 . (5/98(  هتذيى اًمتفذيى )8)

اعمًقى وأن مجقع مراؾمقؾف صحقحي  سمـ وىمد اشمػؼً يمؾؿتفؿ قمغم ؾمعقد))(: 99ىمول اًمعالئل ضمومع اًمتحصقؾ )ص:  (9)

 . ((يرؾمؾ إٓ قمـ صمؼي مـ يمٌور اًمتوسمعلم أو صحويب معروف ٓ وأكف يمون
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اًمرزاق ذم اعمصـػ قمٌدأظمرضمف 
(1)

واسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ، 
(2)

واًمطحووي ذم ذح معوين أصمور، 
(3)

 

واًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى
(4)

يموكقا يؽؼمون قمغم قمفد : قمـ أسمك وائؾ ىمول، ؿمؼقؼ سمـ قمـ قمومر، يمؾفؿ مـ ـمريؼ اًمثقري 

 .ومذيمره. . . ؾمٌعو  اهلل رؾمقل

وطمًـف اسمـ طمجر ذم اًمػتح
(5)

ـ ; يصح ٓ وهذا ذم همويي اًمػًود أول ذًمؽ أن اخلؼم)): وأقمؾف اسمـ طمزم سمؼقًمف،  ٕكف قم

أن يًتشـػم ! ومعـوذ اهلل؟  مــ هـقوملَ ؿمـؼقؼ ومـال يـدرى ذم اًمَعـ سمــ وأمـو قمؿـر، "وـعقػ"وهق ، ؿمؼقؼ سمـ قمومر

أو ًمؾؿـع مـ سمعض مو ومعؾف قمؾقف اًمًـالم ومـوت   اهلل رؾمقلذم إطمداث ومريضي سمخالف مو ومعؾ ومقفو   قمؿر

ــوح ــده، وهــق مٌ ـ قمــغم  ٓ ومقحــرم سمع ـ واإلؾمــالم ـمــوقم ــدي ـ اًم ــ ــر م ٓ ضموهــؾ سمؿحــؾ قمؿ ــر إ ـ هــذا سمعؿ ــ يظ

اهـ(( اًمًؾػ
(6)

. 

 .ديإؾم ؿمؼقؼ سمـ قمومـرو 

((وعقػ احلديٌ)): ىمول اسمـ أيب ظمقثؿي قمـ اسمـ معلم
(7)

وًمقس مـ  يؿمقخ ًمقس سمؼق)): وىمول أسمق طموشمؿ، 

((وائؾ سمًٌقؾ يبأ
(8)

((ًمقس سمف سملس)): وىمول اًمـًوئل. 
(9)

وذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت. 
(10)

 :وىمول اسمـ طمجر. 

، يقمـد، رم اًمتخؾقؾ رءأصح : ىمول حمؿد)): ((اًمعؾؾ اًمؽٌػم)) وىمول ذم، صحح اًمؽممذى طمديثف رم اًمتخؾقؾ))

، اسمـ طمٌونو، صححف اسمـ ظمزيؿيو. ((هق طمًـ: ومؼول؟ هذا إهنؿ يتؽؾؿقن ذم: ىمؾً، قمثامن، طمديٌ

همػمهؿو ،واحلويمؿ
(11)

. 

                                 
 (. 74:6( ح ):4/58( )2)

 (. 22675( ح )8/377) (3)

(4( )2/5:: .) 

(5( )5/48 .) 

 (. 4/313( ومتح اًمٌوري ٓسمـ طمجر )6)

 (. 6/236( اعمحغم )7)

 (. 2912( ت )7/433( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )8)

 (. 2912( ت )7/433( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )9)

 (4154( ت )25/53( هتذيى اًمؽامل ذم أؾمامء اًمرضمول ):)

 (. 27::( ت ):8/35( اًمثؼوت ٓسمـ طمٌون )21)

 (. 222( ت ):6/7( هتذيى اًمتفذيى )22)
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((ًملم احلديٌ)): وىمول ذم اًمتؼريى
(1)

. 

ذم اًمتؿفقد اًمؼم قمٌدأظمرضمف اسمـ ، رد سمف سمؾ شموسمعف قمؾقف إقمؿشؿمؼقؼ مل يـػ سمـ وقمومر
(2)

 سمـ اًمقارث قمٌدقمـ  

ؾمػقون
(3)

ىمول طمدصمـو اسمـ وووح، أصٌغ سمـ ىمول طمدصمـو ىموؾمؿ 
(4)

معوويي سمـ ىمول طمدصمـو مقؾمك، 
(5)

قمـ ، قمـ ويمقع، 

ومجعفؿ قمغم ، جلـوزةؽٌػم قمغم اوموؾمتشورهؿ ذم اًمتّ ، وساًمـّ  )مجع قمؿرُ : ىمول، قمـ أيب وائؾ، قمـ إقمؿش، ؾمػقون

 .أرسمع شمؽٌػمات(
 .صدوىمقنصمؼوت أو رضموًمف ، وهذا إؾمـود طمًـ

نمغم أهؾ   اهلل رؽمقلأكف ىمون يؽػم فمعم أصحوب   وروى إشمرم فمـ فمقمّ  ): ومقيمف -368

(وفمعم ؽموئر ايمـوس أرزمعو، زمدر مخسو
(6)

. 

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ
(7)

واسمـ اعمـذر ذم إوؾمط، 
(8)

معوين أصمور واًمطحووي ذم ذح، 
(9)

 

واًمدارىمطـل ذم اًمًــ
(10)

واًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى 
(11)

ظمػم  قمٌدقمـ ، ؾمؾع اهلؿداين سمـ اعمؾؽ قمٌديمؾفؿ مـ ـمريؼ  

                                 
 (. 41:4( ت )587( شمؼريى اًمتفذيى  )ص: 2)

(3( )7/445 .) 

ون سمـ ؾمػقون سمـ اًمقارث ( قمٌد4) أصٌغ، ويمون أوصمؼ اًمـوس  سمـ . ؾمؿع مـ ىموؾمؿاحلٌقى هوؿمؿ ؾمؾقامن، أسمق سمـ ظَمػْمُ

 (7/613ومقف، وأيمثرهؿ مالزمًي ًمف. اًمثؼوت ممـ مل يؼع ذم اًمؽتى اًمًتي )

مقزان آقمتدال  ((دوق ذم كػًفهق ص))احلوومظ، ىمول اًمذهٌل  اًمؼرـمٌل سَمزيع، اعمرواين سمـ وّووح سمـ (. حمؿد5)

 (. 93:1( ت ):5/6)

. ذيمره اسمـ ((يموَن صمؼي ملمقكو، قموعمو سموحلديٌ واًمػؼف، صوحلو))، ىمول اًمعرب: اَمِدطِمل  اًمص   ضمعػر معوويي، أسمق سمـ ( مقؾمك6)

، واسمـ  (ت وىمول اًمذهٌل: وشمقاًمقػ اسمـ قمٌد8/28يؼع ذم اًمؽتى اًمًتي )ىمطؾقسمغو ذم يمتوسمف اًمثؼوت ممـ مل  اًمؼَمّ

(، اًمثؼوت ممـ مل يؼع ذم 23/219طَمْزم، واًمط َؾَؿـْؽّل مشحقكي سمروايوشمف قمـ َويِمقع. اكظر: ؾمػم أقمالم اًمـٌالء )

 (. 554( ت ):6/81( شموريخ اإلؾمالم ًمؾذهٌل )8/28اًمؽتى اًمًتي )

 (. 4/559اعمغـل )( 6)

 (. 22684( ح )8/381اعمصـػ ) (8)

(9( )6/543 .) 

 (. 3962( ح )2/5:8( ذح معوين أصمور ):)

 (. 2934( ح )3/546( ؾمــ اًمدارىمطـل )21)

(22( )5/48 .) 
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 .《وقمغم ؾموئر اًمـوس أرسمعو، مخًو وقمغم أصحوب حمؿد ، أكف يمون يؽؼم قمغم أهؾ سمدر ؾمتو》:  قمـ قمكم

((صدوق)) اهلؿداين ؾمؾع سمـ اعمؾؽ قمٌدو، هذا إؾمـود طمًـو
(1)

. 

((وؾمـده صحقح رضموًمف صمؼوت يمؾفؿ)): وىمول اًمشقخ إًمٌوين
(2)

. 

(فمدد وٓ وومً ٓ ىمػم مو ىمػم إمومؽ همنكفمسعقد  زمـ اهلل فمبدوومول ): ومقيمف -369
(3)

. 

ظمرضمف اًمشوومعل ذم إمأ
(4)

 ;أيب هـد سمـ مـ ـمريؼ داود 

اًمرزاق ذم اعمصـػ قمٌدو
(5)

ومـ ـمريؼف اسمـ طمزم ذم اعمحغم-، 
(6)

 ;قمـ اسمـ قمققـي -

واسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ
(7)

 ;قمـ ويمقع، 

أكف ىمدم ))ىمقس  سمـ قمـ قمؾؼؿي، قمـ اًمشعٌل، أيب ظموًمد سمـ ويمقع( قمـ إؾمامقمقؾو، اسمـ قمققـيو، صمالصمتفؿ )داود

ومقىمتقا ًمـو وىمتو ، ضمٌؾ وأصحوسمف سموًمشوم يؽؼمون قمغم اجلـوئز مخًو سمـ اهلل إين رأيً معوذ عٌدًم: ومؼول، اًمشوم مـ

 .((قمدد وٓ ،وىمً ٓ يمؼموا مو يمؼم إمومؽؿ: صمؿ ىمول، اهلل ؾموقمي قمٌدوملـمرق : ىمول، كتوسمعؽؿ قمؾقف

اًمذيـ  ذيمر قمـ اًمصحوسمي  ومنكام ذيمر ًمف قمؾؼؿي مو، اسمـ مًعقد موت ذم طمقوة قمثامن )): ىمول اسمـ طمزمو

 .اهـ ((وأظمذ قمـف وؾمؿع مـف، اًمشعٌل أدرك قمؾؼؿي ٕنّ ; وهذا إؾمـود ذم همويي اًمصحي، موسموًمش

وأورده اهلقثؿل ذم اعمجؿع
(8)

، وهق يمذًمؽ وموٕصمر صحقح. اهـ((رواه اًمٌزار ورضموًمف صمؼوت)): وىمول، 

أيضو وؾمقليت
(9)

. 

                                 
 (. 5294( ت )734( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 2)

 (. 2/224( أطمؽوم اجلـوئز )3)

 (. :4/55)(  اعمغـل: 4)

 (. 8/299( إم )5)

 (. 7514( ح )4/592زاق اًمصـعوين )اًمر ( مصـػ قمٌد6)

 (. 6/237( اعمحغم )7)

 (. :2267( ح )8/379( )8)

 (. 4/45( جمؿع اًمزوائد ومـٌع اًمػقائد )9)

 . -372-: ( اكظر احلديٌ رىمؿ:)
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(رواه ازمـ ؾموهكم ىمػم فمعم محزة ؽمبعو أن ايمـبل ، مو روي): ومقيمف -:36
(1)

. 

 .مل أىمػ قمغم روايي اسمـ ؿموهلم

يٌ أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػواحلد
(2)

فؼل ذم اًمؽؼمىومـ ـمريؼف اًمٌق– 
(3)

واسمـ ؾمعد ذم  -

اًمطٌؼوت
(4)

صغم ، احلورث سمـ اهلل قمٌدقمـ . أيب زيود سمـ قمـ يزيد، همزوان سمـ اًمػضقؾ سمـ حمؿد يمالمهو قمـ 

صمؿ ضملء سموٕظمرى ومؽؼم قمؾقفو ، صمؿ ضملء سموٕظمرى ومؽؼم قمؾقفو ؾمٌعو، قمغم محزة ومؽؼم قمؾقف شمًعو  اهلل رؾمقل

 .مخًو طمتك ومرغ قمـفـ همػم أهنـ وشمر

((ويمون ؿمقعقووعقػ يمؼم ومتغػم وصور يتؾؼـ )): زيود أيب سمـ يزيـدو
(5)

. 

طمـؽف ، ؿمؿكاهلو اًمؼرؿمك اعمطؾى قمٌد سمـ احلورث سمـ كقومؾ سمـ احلورث سمـ اهلل قمٌد، واإلؾمـود مرؾمؾ

تونؾمـ يمون ًمف قمـد ووموة اًمـٌل : ويؼول. مرؾمال قمـ اًمـٌّل  ىرو، اًمـٌل 
(6)

. 

جيؿع سملم اًمرضمؾلم مـ ىمتغم  يمون اًمـٌل : ىمول، اهلل  قمٌد سمـ قمـ ضموسمروهق خموًمػ عمو ضموء ذم اًمصحقح 

أكو : وىمول، ومنذا أؿمػم ًمف إمم أطمدمهو ىمدمف ذم اًمؾحد، ؟ أهيؿ أيمثر أظمذا ًمؾؼرآن: صمؿ يؼقل، أطمد ذم صمقب واطمد

ومل يصؾ قمؾقفؿ، ومل يغًؾقا، وأمر سمدومـفؿ ذم دموئفؿ، ؿمفقد قمغم همٓء يقم اًمؼقومي
(7)

. 

ىمػم فمقمٌّ فمعم صمـوزة أيب ومتودةو): ومقيمف -372
(8)

: وومول، ؽمتًّو ضمـقػ زمـ وفمعم ؽمفؾ، وؽمبعً  

(زمدريٌّ  فإكَّ 
(9)

. 

                                 
 (. :4/55اعمغـل )( 1)

 (. 22688( ح )8/382( )3)

(4( )5/24 .) 

 (. 4/22( اًمطٌؼوت اًمؽؼمى )5)

 (. 8828( ت )2186( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 6)

 (. 7295( ت )6/9( اإلصوسمي ذم متققز اًمصحوسمي )7)

خوري، يمتوب اجلـوئز، سموب اًمصالة قمغم اًمشفقد )( 8) (. اكظر ًمؾجؿع سملم اًمروايتلم ذح مشؽؾ 2454( ح )2:/3صحقح اًٌم

صمور ) ـ رؾمقل23/542ٔا   ؾمـلم. ذم صالشمف قمغم ىمتغم أطمد سمعد مؼتؾفؿ سمثامين  اهلل ( سموب سمقون مشؽؾ مو روي قم

عامن  ل،، ويمون يعرف سمذًمؽ. اظمتؾػ ذم اؾمؿف، ومؼقؾ احلورث سمـ رسمعومورس رؾمقل اهلل : أسمق ىمتـودة إكصوري ( 9) وىمقؾ: اًـم

ؾمحوق ذم اسمـ إ وٓ ومل يذيمره اسمـ قمؼٌي،، ا. ومؼول سمعضفؿ: يمون سمدريوراظمتؾػ ذم ؿمفقده سمد، وىمقؾ همػم ذًمؽ، سمـ رسمعل

دريلم، وؿمفد أطمدا ومو سمعدهو مـ اعمشوهد يمؾفو . وموت ؾمـي أرسمع ومخًلم وىمقؾ ؾمـي صمامن وصمالصملم وإول أصح وأؿمفر، اًٌم

ظر:  ؾمتقعوب )ـي  (. 9422ت ) (22:3شمؼريى اًمتفذيى )ص: (، 4241ت ) (2842/ 5ٓا

 (. :4/55اعمغـل )( 9)
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أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ  أشمر فمقم
(1)

 ;وويمقع، كؿػم سمـ اهلل قمٌدقمـ ، 

واسمـ اعمـذر ذم إوؾمط
(2)

 ;مـ ـمريؼ أيب أؾمومي 

واًمػًقي ذم اعمعرومي
(3)

ومـ ـمريؼف اًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى– 
(4)

اخلطقى ذم شمورخيفو 
(5)

 سمـ قمـ قمٌقد اهلل -

 ;مقؾمك

واًمطحووي ذم ذح معوين أصمور
(6)

 ;ؾمعقد اًمؼطون سمـ مـ ـمريؼ حيقك 

، أيب ظموًمد سمـ إؾمامقمقؾوحيقك اًمؼطون( قمـ ، قؾمكم سمـ وقمٌقد اهلل، وأسمق أؾمومي، وويمقع، مخًتفؿ )اسمـ كؿػم

 .و قمؾقف ؾمٌعً ومؽؼّم ، قمغم أيب ىمتودة  قمكمي غم  َص : ىمول، يزيد سمـ اهلل قمٌد سمـ قمـ مقؾمك

اًمذيـ ضمؾ ، اًمطٌؼي اًمراسمعي ذمومظ ذيمره احلو، اًمؽقذم، اخلطؿك إكصوري يزيد سمـ اهلل قمٌد سمـ مقؾمكو 

 .وموٕصمر مـؼطع، ومقؾمك مل يدرك اًمؼصي. (7)مل يؾؼ قموئشي : وىمول أسمق طموشمؿ. روايتفؿ قمـ يمٌور اًمتوسمعلم

وممو يدل قمغم أكف مـؼطع مو رواه أسمق داود ذم مًوئؾ اإلموم أمحد
(8)

ؾمؿعً إؾمامقمقؾ : ىمول، معتؿرمـ ـمريؼ  

قمؾقو  أن   ُت ؼِمْ ظْم أُ : ىمول، إكصوري، اسمـ يزيد اخلطؿل: هق، اهلل قمٌد ـسم ؾمؿعً مقؾمك: ىمول، هق اسمـ أيب ظموًمد

 .ومؽؼم قمؾقف ؾمٌعو، صغم قمغم أيب ىمتودة

 .((مدة ـمقيؾي  سمعد قمكم لسمؼ ٕن أسمو ىمتودة ; وهق همؾط، هؽذا روى)): ىمول اًمٌقفؼل

ف شمقذم وكؼؾ أكّ -، ودة رضموًمف صمؼوت قمغم أيب ىمتو صغّم قمؾق   مو ذيمره اًمٌقفؼل سملنّ )): وشمعؼٌف اسمـ اًمؽميمامين سمؼقًمف

، وأن مـ ىمول شمقذم ؾمـي أرسمع ومخًلم، هذا اًمؼقل هق اًمصحقح -صمؿ ىمول، سموًمؽقومي ؾمـي أرسمعلم وصغم قمؾقف

                                 
 (. 22689( ح )8/382( )2)

 (. 4265( ح )6/545مجوع وآظمتالف )( إوؾمط ذم اًمًــ واإل3)

 (. 2/326( اعمعرومي واًمتوريخ )4)

 (. :5/6( اًمًــ اًمؽؼمى ًمؾٌقفؼل )5)

 (. 2/283( شموريخ سمغداد 6)

 (. 3959( ح )2/5:7( ذح معوين أصمور )7)

(، وقموئشي شمقومقً ؾمـي ؾمٌع ومخًلم، شمؼريى اًمتفذيى )ص: :91( ت )326( اعمراؾمقؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )ص: 8)

( وأسمق ىمتودة إكصوري 5864( )7:9( وقمكم شمقذم ؾمـي أرسمعلم شمؼريى اًمتفذيى( )ص: 9744( ت )2475

 . (. 9422( ت )22:3شمقذم ؾمـي ؾمـي أرسمع ومخًلم وىمقؾ ؾمـي صمامن وصمالصملم شمؼريى اًمتفذيى )ص: 

 (. 2129( م )328( مًوئؾ اإلموم أمحد روايي أيب داود اًمًجًتوين )ص: 9)
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((وفمفر هبذا أن مو ذيمره اًمٌقفؼل أوٓ ًمقس سمغؾط، ومؾقس سمصحقح
(1)

. 

إن أسمو ىمتودة موت ذم : ٕكف ىمد ىمقؾ; وهذه قمؾي همػم ىمودطمي)): ومؼول، ويمذا احلوومظ اسمـ طمجر ذم اًمتؾخقص

وهذا هق اًمراضمح، ظمالومي قمكم
(2)

موت ؾمـي )): واًمتفذيى ومؼول، ًمؽـ اسمـ طمجر ظموًمػ ذًمؽ ذم يمتويب اًمتؼريى ،

((وأؿمفر وإول أصّح ، ؾمـي صمامن وصمالصملم: وىمقؾ، أرسمع ومخًلم
(3)

. 

خوري ذيمره ذم د ذًمؽ أن اًمٌوإيمثر قمغم أكف موت ؾمـي أرسمع ومخًلم ىمؾً وممو يمي)): وىمول ذم اًمتفذيى

إوؾمط
(4)

احلؽؿ ىمول يمون واًمقو قمغم  سمـ ذم ومصؾ مـ موت سمعد اخلؿًلم إمم اًمًتلم صمؿ روى سمنؾمـوده إمم مروان 

((اعمديـي مـ ىمٌؾ معوويي أرؾمؾ إمم أيب ىمتودة ًمػميف مقاىمػ اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ وأصحوسمف
(5)

. 

اًمّرّزاق قمـ  قمٌدويدّل قمغم شملظمره أيضو مو أظمرضمف )): ومؼول، وذيمر ذم اإلصوسمي دًمقال آظمر قمغم شملظمر مقشمف

شمؾّؼوين اًمـوس : ومؼول ٕيب ىمتودة، أن معوويي عمو ىمدم اعمديـي شمؾّؼوه اًمـوس -قمؼقؾ سمـ حمؿد سمـ اهلل   قمٌدقمـ ، معؿر

((يمؾفؿ همػميمؿ يو معنم إكصور
(6)

. 

ويؼول اسمـ . ون وؾمٌعقن ؾمـيوًمف اصمـت، موت سموعمديـي ؾمـي أرسمع ومخًلم)): وممو يدل أيضو ىمقل اًمقاىمدي

((أقمؾؿ سملم قمؾامئـو اظمتالومو ذم ذًمؽ وٓ :ىمول. ؾمٌعلم
(7)

. 

 . ضمـقػزمـ  فمعم ؽمفؾِ  صالة فمقمي  -]م[

 قمغم صغم  ، أن قمؾقو)): معؼؾ سمـ اهلل قمٌدطمدصمـل : ىمولاًمشعٌل   اًمرزاق وهمػمه مـ ـمريؼ قمٌد وأظمرضمف

 .((ف سمدريإكّ : صمؿ اًمتػً إًمقـو ومؼول، طمـقػ ومؽؼم قمؾقف ؾمتو سمـ ؾمفؾ

ومؼد اظمتؾػ ذم قمدد شمؽٌػماشمف قمؾقف يمام ؾمٌؼ
(8)

. 

                                 
 (. 4/47عمطٌقع قمغم هومش اًمًــ اًمؽؼمى )( اجلقهر اًمـؼل ا2)

 (. 4/2314( اًمتؾخقص احلٌػم )3)

 (. 9422( ت )22:3( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 4)

( وًمػظف: أن مروان أرؾمؾ إمم أيب ىمتودة وهق قمغم اعمديـي أن اهمد معل طمتك 543( ت )2/215( اًمتوريخ إوؾمط )5)

 . شمريـل مقاىمػ اًمـٌل 

 (. 56:ت ) (23/316( هتذيى اًمتفذيى )6)

 (. 21522( ت )8/385( اإلصوسمي ذم متققز اًمصحوسمي )7)

 (. 8/385( كؼؾف قمـف احلوومظ ذم اإلصوسمي ذم متققز اًمصحوسمي )8)

 . -366 -: ( اكظر احلديٌ رىمؿ9)
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وومول . ؽمبعو ىمػم ايمـبل : همؼول زمعضفؿ، مجع ايمـوس هموؽمتشورهؿ أن فمؿر وروي   -[م]

مخسو: زمعضفؿ
(1)

. 

وموؾمتشورهؿ ، مجع قمؿر اًمـوس》: ىمول، قمـ أيب وائؾ، اًمؼم ذم اًمتؿفقد مـ ـمريؼ إقمؿش قمٌدأظمرضمف اسمـ 

 .《ومجعفؿ قمغم أرسمع شمؽٌػما، ذم اًمتؽٌػم قمغم اجلـوزة

وهق طمًـ، وىمد ؾمٌؼ خترضمف
(2)

. 

ق أؿمقل ايمصالةوومول ه، مجع فمؿر ايمـَّوس فمعم أرزمع سمؽبغمات): ومقيمف  -[م]
(3))(4). 

ضمزء مـ احلديٌ اًمًوسمؼ
(5)

. 

فمتقبي زمـ وومول احلؽؿ): ومقيمف -[م]
(6)

، ؽمتو فمؾقف همؽػّم ، ضمـقػ زمـ  فمعم ؽمفؾصعمَّ  و فمؾقًّ  إنَّ : 

(وؽمتو وؽمبعو أهؾ زمدر مخسو فمعم يؽػمون وىموكقا
(7)

. 

مـصقر سمـ قمزاه اعمجد اسمـ شمقؿقي إمم ؾمعقد
(8)

 .ومل أىمػ قمؾقف، 

وأظمرضمف اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت
(9)

 سمـ عمو شمقذم ؾمفؾ: اعمعتؿر ىمول سمـ قمـ طمـش، قمتقٌي سمـ مـ ـمريؼ احلؽؿ 

                                 
 (. :4/55( اعمغـل ٓسمـ ىمدامي )2)

 . -367 -: ( اكظر احلديٌ رىمؿ3)

( أـمقل اًمصالة يعـل أن يمؾ شمؽٌػمة مـ اجلـوزة مؼوم ريمعي مـ اًمصالة ذات اًمريمقع وأـمقل اعمؽتقسموت أرسمع ريمعوت. 4)

 (. 3/229يمشوف اًمؼـوع قمـ متـ اإلىمـوع )يـظرك 

 (. :4/55( اعمغـل ٓسمـ ىمدامي )5)

 . -367 -: ( اكظر احلديٌ رىمؿ6)

وؾمئؾ هق ))اهلل، ويؼول أسمق قمؿر اًمؽقذم. ىمول محزة اًمًفؿل:  ، ويؼول أسمق قمٌدحمؿد اًمؽـدي، أسمق قمتقٌي سمـ ( احلؽؿ7)

قمؿر  اسمـ وقمي مـ اًمصحوسمي وًمقس ًمؾحؽؿ قمـومؼول احلؽؿ أدرك مج؟ قمؿر أؾمامع أم مرؾمؾ سمـ احلؽؿ قمـ: )أيضو

( ت 375ؾممآت محزة ًمؾدارىمطـل )ص: . ((قمتقٌي مل يدرك قمؾقو سمـ احلؽؿ)): وىمول اًمٌقفؼل، ((قمؾي يمذا روى

 (. 7/54( اًمًــ اًمؽؼمى ًمؾٌقفؼل )495)

 (. :4/55اعمغـل )( 7)

 (. 2537( ح )5/84( اكظر: كقؾ إوـمور )9)

 . (4/471( اًمطٌؼوت اًمؽؼمى ):)
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. ((ومؼقؾ إكف سمدري، ومؽون سمعض اًمؼقم أكؽر ذًمؽ،  قمؾقف ؾمً شمؽٌػماتومؽؼّم ، ذم اًمرطمٌي طمـقػ أشمك سمف قمكمي 

ؾمٌؼ وىمد
(1)

. 

، إّن أصحوب معوذ يؽػمون فمعم اجلـوئز مخسو》: اهلل ومويمقا يمف فمبدأصحوب  روى أنّ ): ومقيمف -372

رواه ؽمعقد . 《فمدد وٓ وومً ٓ همنكف، إذا سمؼدمؽؿ إمومؽؿ همؽػموا مو يؽػم: همؼول; همؾق وومً يمـو وومتو

(وإشمرم
(2)

. 

 .مل أىمػ قمغم روايتفام

 .قمـ اسمـ مًعقد ، قمـ قمؾؼؿي، وإصمر رواه اًمشعٌل

، اهلل قمٌد سمـ وذيؽ، أيب ظموًمد سمـ وإؾمامقمقؾ، واًمشقٌوين، أيب هـد سمـ داود: ورواه قمـ اًمشعٌل أرسمعي

 :واظمتؾػ قمغم ذيؽ

قمـ ، قمـ قمؾؼؿي، قمـ اًمشعٌل، قمـف )ذيؽ( قمـ ضموسمر اجلعػل، اعمـذر سمـ وحيقك، داود سمـ رواه مقؾمك* 

 . اسمـ مًعقد

 .قمـ اسمـ مًعقد، قمـ منوق، قمـ قمومر اًمشعٌل، قمـ ضموسمر، قمـف )ذيؽ(، اًمطػقؾ سمـ ورواه حمؿد*  

قمـ اسمـ ، أو منوق، قمـ قمؾؼؿي، قمـ ضموسمر اجلعػل، قمـ اًمشقٌوين، قمـف )ذيؽ(، طمؽقؿ سمـ ورواه قمكم* 

 .مًعقد

 :آطمتالف فمعم رشيؽ

أظمرضمف اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت ايمقصمف إول فمـ رشيؽ
(3)

 سمـ ]حيقك اعمـذر صمـو أيب سمـ حيقك سمـ أمحدقمـ  

 ;اعمـذر[

وأظمرضمف اًمدار ىمطـل
(4)

 ;داود سمـ قمـ مقؾمك 

اهلل  قمٌدقمـ ، قمـ قمؾؼؿي، قمـ قمومر، قمـ ضموسمر، ذيؽداود( قمـ  سمـ ومقؾمك، اعمـذر سمـ يمالمهو )حيقك

                                 
 . -366 -: ( اكظر احلديٌ رىمؿ2)

 (. 4/561( اعمغـل ٓسمـ ىمدامي )3)

 (. 27428( ت ):36/:( اًمثؼوت ٓسمـ طمٌون )4)

 داود ومل يًـد.  سمـ ( ذيمره معؾؼو قمـ مقؾمك978( س )6/373( قمؾؾ اًمدارىمطـل )5)
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ًْ ًمـو قمغم اجلـوزة ىمراءة: ىمول  .واظمؽم مـ أـمقى اًمؽالم، يمؼم يمام يؽؼم اإلموموًمؽـ ، يمالم وٓ مل ُيَقىمِّ

((ذم طمديثف كظر)): ىمول اًمعؼقكم، اًمؽقذم اًمؽـدي اعمـذر سمـ حيـقك، ذم روايي اسمـ طمٌون
(1)

: ىمول اًمذهٌل 

((وعػف اًمدارىمطـل))
(2)

وذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت. 
(3)

. 

ـ طمجر وينؼَ ؾْ اخلُ ، طرؾمقؾمكاًم اهلل قمٌد أسمق، اًمضٌك داود سـم مقؾمكو ((صدوق ومؼقف زاهد ًمف أوهوم)): ىمول اسم
(4)

. 

يمذًمؽ ىمول و)): داود شمقسمع قمغم هذا اًمقضمف قمـ ضموسمر اجلعػل ومؼول سمـ مقؾمك إمم أنّ ، وأؿمور اًمدار ىمطـل

اهـ((قمـ ضموسمر، اًمثقري
(5)

 .هذه ومل أىمػ قمغم روايي اًمثقري. 

أظمرضمف اًمطؼماين ذم اًمؽٌػم، ايمقصمف ايمثوين فمـ رشيؽ
(6)

اًمطػقؾ  سمـ صمـو حمؿد، قمؿرو اًمؼطراين سمـ أمحدقمـ ، 

ومذيمر كحق  . . . مل يقىمً ًمـو: ىمول، اهلل قمٌدقمـ ، قمـ منوق، قمـ اًمشعٌل، قمـ ضموسمر، و ذيؽصمـ، اًمـخعل

 .اًمؾػظ اًمًوسمؼ

ذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت، اًمؼطراين قمؿـرو سمـ أمحدؿمقخ اًمطؼماين و
(7)

اًمثؼوت ممـ اسمـ ىمطؾقسمغو ذم يمتوسمف و، 

ى اًمًتيمل يؼع ذم اًمؽت
(8)

((اًمثؼي، اعمعؿر، عمحدثا)): وىمول اًمذهٌل. 
(9)

. 

((صدوق)): ىمول اسمـ طمجر، اًمـخعل هق اًمطػقؾ سمـ مـحؿدو
(10)

. 

 .وموإلؾمـود إمم ذيؽ طمًـ

ذيمره اًمدار ىمطـل ذم اًمعؾؾ، يناحلؿقد احلاّم  قمٌد سمـ وشموسمعف قمؾقف حيقك
(11)

احلامين قمـ ذيؽ قمـ رواه : ومؼول 

                                 
 (.  3172( ت )5/542( اًمضعػوء اًمؽٌػم ًمؾعؼقكم )2)

 (. 749:( ت )5/522( مقزان آقمتدال )3)

 (.  27428( ت ):36/:( اًمثؼوت ٓسمـ طمٌون )4)

 (. :7:6( ت )661( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 5)

 (. 6/373( قمؾؾ اًمدارىمطـل )6)

 (. 717:( ح )432/:( اعمعجؿ اًمؽٌػم ًمؾطؼماين )7)

 (. 23337( ت )9/66( اًمثؼوت ٓسمـ طمٌون )8)

 (. 625( ت )2/558ممـ مل يؼع ذم اًمؽتى اًمًتي ) ( اًمثؼوت9)

 (. 362( ت )24/617( ؾمػم أقمالم اًمـٌالء  ):)

 (. 6:89( ت )596( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 21)

 (. 978( س )6/373( قمؾؾ اًمدارىمطـل  )22)
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 .اهـ ومل يًـده ((قمـ اًمشعٌل قمـ منوق، ضموسمر

((طموومظ إٓ أهنؿ اهتؿقه سمنىمي احلديٌ)): ىمول اسمـ طمجر احلامين احلؿقد قمٌد سمـ حيـقكو
(1)

. 

قمـ ذيؽ أظمرضمف اًمطؼماين ذم اًمؽٌػم ايمقصمف ايمثويمٌ
(2)

قمـ ، صمـو ذيؽ، طمؽقؿ إودي ـسم قمكممـ ـمريؼ  

، ىمراءة وٓ مل يقىمً ًمـو قمغم اجلـوزة ىمقل: اهلل قمٌدىمول : ىمول، أو منوق، قمـ قمؾؼؿي، قمـ اًمشعٌل، اًمشقٌوين

 .أيمثر مـ أـمقى اًمؽالم، يمؼم مو يمؼم اإلموم

((صمؼي)): إودي ذسمقون سمـ طمؽقؿ سمـ قمكمو
(3)

 .وموإلؾمـود إمم ذيؽ رضموًمف صمؼوت. 

 :اًمراضمح قمـ ذيؽ 

وًمعؾ آوطراب ، واًمقضمف إول قمـ ذيؽ وعقػ، واًمثوًمٌ ؾمـدمهو إمم ذيؽ طمًـ، اًمقضمف اًمثوين 

((موئؾ، مضطرب احلديٌ، ذيؽ ؾمكء احلظ)): ىمول اجلقزضموين، ؿمـريؽمـ 
(4)

يمون يمثػم )): وىمول أسمق زرقمي. 

((يغؾط أطمقوكو، احلديٌ صوطمى وهؿ
(5)

. 

ويمون قمودٓ ومووال قموسمدا ، اًمؼضوء سموًمؽقومي شمغػم طمػظف مـذ وزم، صدوق خيطكء يمثػما)): وىمول اسمـ طمجر

((ؿمديدا قمغم أهؾ اًمٌدع
(6)

. 

 .واهلل أقمؾؿ. وًمعؾ هذا مـ اوطراسمف

وًمؽـ ، إن صمًٌ هذا قمـف، رومعًمف طمؽؿ اًم يمالم وٓ ًمـو قمغم اجلـوزة ىمراءة ًْ ىم  قَ  يُ مل: وىمقل اسمـ مًعقد

أكف مـ ، وهق خموًمػ عمو رواه اجلامقمي قمـف. حيتؿؾ شمػرده ٓ اهلل اًمؼويض وهق ممـ قمٌد سمـ مداره قمغم ذيؽ

 .يمام ؾمقليت ذم اًمروايوت اًمتوًمقي  ىمقًمف

أظمرضمفو اًمشوومعل ذم إم قمـ اًمشعٌل، أيب هـد سمـ روايي داود
(7)

 ;قمـ اسمـ قمؾقي 

واًمٌزار ذم اعمًـد
(8)

 ;ـمريؼ أيب ظموًمد إمحر مـ 

                                 
 (. 86:2( ت )6:4( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 2)

 (. 5834( ت )511( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 3)

 (. 5834( ت )7:5)ص: ( شمؼريى اًمتفذيى 4)

 (. 245( ت )261( أطمقال اًمرضمول )ص: 5)

 (. 2713( ت )5/478( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )6)

 (. 3898( ت )547( شمؼريى اًمتفذيى  )ص: 7)

 (. 8/299( إم )8)

 (. 2714( ح )6/52( مًـد اًمٌزار  )9)
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واًمطحووي ذم ذح معوين أصمور
(1)

 ;ؾمؾؿي سمـ مـ ـمريؼ محود 

واًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى
(2)

 ;قمطوء سمـ اًمقهوب قمٌدمـ ـمريؼ  

قمـ قمؾؼؿي ، قمـ اًمشعٌل، أيب هـد سمـ داوداًمقهوب( قمـ  قمٌدو، ومحود، وأسمق ظموًمد، أرسمعتفؿ )اسمـ قمؾقي

ومؼول اسمـ . ً هلؿ مخًوومؽؼموا قمغم مقّ ، مقا مـ اًمشومىمدِ إن أصحوب معوذ )): ىمؾً ٓسمـ مًعقد : ىمول

ًٌ : مًعقد ْ ، ًمقس قمغم اعمقً مـ اًمتؽٌػم وىم  .ؾٌقفؼلًمؾػظ واًم ((ومنذا اكٍمف اإلموم وموكٍمف،  اإلموممو يمؼم   يمؼمِّ

 ًمقس ومقف رء معؾقم: وًمػظ اًمطحووي

 .((قمدد وٓ وىمً ٓ ذم اًمصالة قمغم اجلـوئز)): وًمػظ اًمشوومعل

 .يعـل اًمتؽٌػم، قمدد ذم اًمصالة قمغم اجلـوزة وٓ ٓ وىمً: اروًمػظ اًمٌز

اًمذيـ  ومنكام ذيمر ًمف قمؾؼؿي مو ذيمر قمـ اًمصحوسمي  اسمـ مًعقد موت ذم طمقوة قمثامن )): وىمول اسمـ طمزم

 .اهـ((اًمشعٌل أدرك قمؾؼؿي وأظمذ قمـف وؾمؿع مـف ٕنّ ; وهذا إؾمـود ذم همويي اًمصحي، موسموًمش

وأورده اهلقثؿل ذم اعمجؿع
(3)

وهق يمذًمؽ وموٕصمر صحقح. اهـ((رواه اًمٌزار ورضموًمف صمؼوت)): وىمول، 
(4)

. 

أصمور أظمرضمفو اًمطحووي ذم ذح معوين، أيب ؾمؾقامن اًمشقٌوين قمـ اًمشعٌل سمـ روايي ؾمؾقامن 
(5)

قمـ  

، صمـو قمومر: ىمول، صمـو اًمشقٌوين: ىمول، زيود سمـ اًمقاطمد قمٌدصمـو : ىمول، إؾمامقمقؾ سمـ صمـو مقؾمك: ىمول، داود سمـ أمحد

 .قمدد وٓ وىمً ٓ ومنكف، ومؽؼموا سمام يمؼم، إذا شمؼدم اإلموم: اهلل قمٌدومؼول ، اهلل عٌدأكف ذيمر ذًمؽ ًم، قمـ قمؾؼؿي

ـ ذيمره اسم سموعمؽل اعمعروف اًمًدوؾمك مقؾمك سمـ داود سمـ أمحد: وؿمقخ اًمطحووي، رضمول اإلؾمـود صمؼوتو

((يمون صمؼي)): وىمول، يقكس ذم شمورخيف
(6)

. 

يمام ذيمره اًمدار ىمطـل ذم اًمعؾؾ، قمـ اًمشقٌوين سمف، ورواه أسمق محزة اًمًؽري
(7)

 .معؾؼو قمؾقف 

                                 
 (. 3964( ح )2/5:8( )2)

(3( )5/48 .) 

 (. 4/45ـٌع اًمػقائد )( جمؿع اًمزوائد وم4)

 (. 399( اكظر احلديٌ رىمؿ )5)

(6 )(2/5:8 .) 

 (. 56( ت ):2/3( كؼؾ سمدر اًمديـ اًمعقـل ذم يمتوسمف: مغوين إظمقور ذم ذح أؾمومل رضمول معوين أصمور )7)

 (. 978( م )6/373( قمؾؾ اًمدارىمطـل  )8)
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اًمرزاق ذم اعمصـػ قمٌدأظمرضمفو  عٌّل أيب ظموًمد قمـ اًمش سمـ روايي إؾمامقمقؾ 
(1)

ومـ ـمريؼف اسمـ طمزم ذم -، 

اعمحغم
(2)

 ;قمـ اسمـ قمققـي -

اعمصـػ واسمـ أيب ؿمقٌي ذم
(3)

 ، قمـ ويمقع 

ىمدم قمؾؼؿي مـ ىمول : اًمشعٌل قمـ، ىمقس سمـ قمـ قمؾؼؿي، قمـ اًمشعٌل، أيب ظموًمد سمـ قمـ إؾمامقمقؾيمالمهو 

، ومؾق وىمتؿ ًمـو وىمتو كتوسمعؽؿ قمؾقف، إن إظمقشمؽ سموًمشوم يؽؼمون قمغم ضمـوئزهؿ مخًو: ومؼول ٓسمـ مًعقد، اًمشوم

 .قمدد وٓ وىمً ٓ ،قمؾقفو مو يمؼم أئؿتؽؿاكظروا ضمـوئزيمؿ ومؽؼموا : اهلل ؾموقمي صمؿ ىمول قمٌدوملـمرق 

ـود ذم همويي اًمصحي)): ىمول اسـم طمزمو ((ٕن اًمشعٌل أدرك قمؾؼؿي وأظمذ قمـف وؾمؿع مـف; وهذا إؾم
(4)

 .

 .يمذًمؽ وهق

اًمطحووي ذم ذح معوين إصمور وأظمرضمفمـفو مو ، وًمف ـمريؼ أظمرى قمـ قمؾؼؿي
(5)

قمـ ، مـ ـمريؼ أيب همًون 

إن ؿمئً ، قمدد وٓ وىمً ٓ ،اًمتؽٌػم قمغم اجلـوزة: ىمول، اهلل قمٌدقمـ  ،قمـ قمؾؼؿي، قمـ أيب إؾمحوق، زهػم

 .وإن ؿمئً ؾمتو، مخًو

 أسمـق إؾمحوق)): ٕن أسمو إؾمحوق مل يؾؼ قمؾؼؿي يمام ىمول أسمق طموشمؿ وأسمق زرقمي اًمرازيون; وهذا إؾمـود مـؼطع 

((يًؿع مـ قمؾؼؿي ؿمقئو مل
(6)

. 

مرومققمو ذيمره اًمدار ىمطـل ذم اًمعؾؾ قمـ اًمـٌل ، ًعقدوىمد روي قمـ اسمـ م
(7)

اًمًوئى  سمـ معؾؼو قمـ قمطوء 

مل يذيمر سملم اًمشعٌل وسملم اسمـ ، قمـ اسمـ مًعقد مرومققمو مرؾمال، قمـ اًمشعٌل، اًمًوئى سمـ ورواه قمطوء)): ومؼول

((. مًعقد أطمدا
(8)

. 

                                 
 (. 7513( ح )4/592( )2)

 (. :4/45( اعمحغم سمؤصمور )3)

 (. :2267( ح )8/379( )4)

 (. :4/45( اعمحغم سمؤصمور )5)

 (. 3966( ح )2/5:9( )6)

 (. 635( ت )256( اعمراؾمقؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )ص: 7)

 (.  6:2( ت )271( اعمراؾمقؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )ص: 8)

 (. 978( مًلًمي )6/373( قمؾؾ اًمدارىمطـل  )9)
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وسملم اسمـ مًعقد ، يمر سملم اًمشعٌلمل يذ)): وهق مـؼطع يمام يظفر مـ ىمقل اًمدار ىمطـل، ومل أىمػ قمغم إؾمـوده

قد يمام ىمول أسمق طموشمؿ اًمرازيمًع سمـ اهلل قمٌدمـ ّٕن اًمشعٌل مل يًؿع ; ((أطمدا
(1)

. 

خمتؾط اًمًوئى أسمق اًمًوئى سمـ قمـطوءو
(2)

هؾ هق أظمذ مـ ىمٌؾ  طمتك يتٌلم زم، ىمػ قمغم اًمراوي قمـفأومل ، 

 ؟ .أم سمعدهآظمتالط 

ومرووا قمـ ، وؾمؾقامن اًمشقٌوين، أيب ظموًمد سمـ وإؾمامقمقؾ، أيب هـد سمـ يمداود ومقف اًمثؼوت إصمٌوتوىمد ظموًمػ 

 .قمؾقف قمـ قمؾؼؿي قمـ اسمـ مًعقد مقىمقومو اًمشعٌل

 :واخلالصي

ـٌل  ًوئى سـم شمػرد سمف قمطوء روي مرومققمو إمم اًم ـ اًمشعٌل، وهق مـؼطع، اًم ٌوت قم صم  .وخموًمػ عمو رواه اًمثؼوت ا

 سمـ وًمؽـف شمػرد سمف ذيؽ، وهق ذم طمؽؿ اعمرومقع، ىمراءة وٓ مل يقىمً ًمـو قمغم اجلـوزة ىمقل: وروي سمؾػظ

 .حيتؿؾ شمػرده ٓ وهق ممـ، اهلل اًمـخعل قمٌد

 مقىمقومو قمغم اسمـ مًعقد  قمدد وٓ وىمً ٓ ومنكف، إذا شمؼدم اإلموم ومؽؼموا سمام يمؼم: وروي سمؾػظ

 .واهلل أقمؾؿ. وهق اًمثوسمً قمـف

(وضمذيػي، أرومؿزمـ  وهمعؾف زيد،  مخسوىمػّم   ايمـبلو): فومقيم -373
(3)

. 

 . وأيب ذر اًمغػوري، اًمقامن سمـ وطمذيػي، أرىمؿ سمـ قمـ زيد معـوهورد 

ذم صحقحف أظمرضمف مًؾؿ أرومؿ  زمـ ضمديٌ زيد
(4)

يمون 》: ىمول، أيب ًمقغم سمـ اًمرمحـ قمٌدمـ ـمريؼ  

 .《يؽؼمهو  اهلل رؾمقليمون : ومؼول، ومًلًمتف، وأكف يمؼم قمغم ضمـوزة مخًو، زيد يؽؼم قمغم ضمـوئزكو أرسمعو

وملظمرضمف اإلموم أمحد ذم اعمًـد ضمديٌ ضمذيػي وأمو 
(5)

ادومـ ـمريؼف اخلطقى ذم شموريخ سمغد-
(6)

- ،

واًمطحووي ذم ذح معوين أصمور
(7)

واًمدار ىمطـل ذم اًمًــ، 
(8)

واسمـ ؿموهلم ذم كوؾمخ احلديٌ ومـًقظمف 
(9)

 

                                 
 (. 6:2ت ) (271اعمراؾمقؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )ص:  (2)

 (. :4( ت ):42ايمى اًمـػمات )ص: ( اًمؽق3)

 (. 4/561( اعمغـل ٓسمـ ىمدامي  )4)

 (. 68:( ح ):3/76( يمتوب اجلـوئز، سموب اًمصالة قمغم اًمؼؼم )5)

 (. 34559( ح )49/549( مًـد أمحد )6)

 (. 4785( ت ):23/56( شموريخ سمغداد  )7)

 (. 3939( ح )2/5:5( ذح معوين أصمور )8)

 (. 2936( ح )3/546( ؾمــ اًمدارىمطـل )9)

 (. 375( كوؾمخ احلديٌ ومـًقظمف ٓسمـ ؿموهلم )ص: :)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                                            (   457 

صؾقً ظمؾػ قمقًك مقمم حلذيػي سموعمدائـ قمغم ضمـوزة ومؽؼم : ىمول، اهلل اجلوسمر قمٌد سمـ يمؾفؿ مـ ـمريؼ حيقك

، اًمقامن سمـ  مقٓي ووزم كعؿتل طمذيػيوًمؽـ يمؼمت يمام يمؼم، كًقً وٓ مو ومهً: صمؿ اًمتػً إًمقـو ومؼول، مخًو

  اهلل رؾمقلوًمؽـ يمؼمت يمام يمؼم ، ومهً وٓ مو كًقً: صمؿ اًمتػً إًمقـو ومؼول، صغم قمغم ضمـوزة ويمؼم مخًو》

 .《صغم قمغم ضمـوزة ومؽؼم مخًو

وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ
(1)

مقمم ، احلورث اًمتقؿل سمـ قمـ حيقك، إمحر زيود سمـ ضمعػرمـ ـمريؼ  

 ومعؾف  اهلل رؾمقلرأيً : صمؿ ىمول، زاد ومقف همػم ويمقع، 《أكف يمؼم قمغم ضمـوزة مخًو》، قمـ طمذيػي، حلذيػي

 .ومذيمره خمتٍما

((وحيقك اجلوسمر ومقف يمالم، رواه أمحد)): وىمول اهلقثؿل
(2)

. 

((أيب ؿمقٌي سمًـد وعقػ ًمضعػ قمقًك سمـ رواه أسمق سمؽر)): وىمول اًمٌقصػمي
(3)

 

ؾمٌؼمتؽؾؿ ومقفام يمام يمالمهو وقمقًك اًمٌزاز ، اهلل اجلوسمر قمٌد سمـ حيقك مداره قمغم، ديٌ وعقػوموحل
(4)

. 

يمام ذم اعمطوًمى اًمعوًمقي- مًـده وملظمرضمف أسمق يعغم ذم أمو طمديٌ أيب ذر  
(5)

وقمـف اسمـ قمدي ذم  -

اًمؽومؾ
(6)

 سمـ قمـ طمصلم، قمقف سمـ قمـ اًمؼوؾمؿ، رو  َز احلَ  سمـ طمدصمـو قمكم، اًمـعامن سمـ اًمصؿد قمٌد مـ ـمريؼ 

 .قمغم ضمـوزة مخًويمؼم   اهلل رؾمقلأن : ىمول قمـ أيب ذر ، قمومر

((احلزور سمـ قمـكمرواه أسمق يعغم سمًـد وعقػ ًمضعػ )): وىمول اًمٌقصػمي 
(7)

. 

((قمكم مؽموك احلديٌ)): وىمول اسمـ اًمؼقناين
(8)

. 

ر سمـ وقمكم احلزو 
(9)

 .أيب وموـمؿي سمـ قمكم: ويؼول، اًمؽقذم 

                                 
 (. 22681( ح ):8/37( )2)

 (. 4/45( جمؿع اًمزوائد ومـٌع اًمػقائد )3)

 (. 2998( ح )3/572( إحتوف اخلػمة اعمفرة سمزوائد اعمًوكقد اًمعنمة )4)

 . -365 -: ( اكظر احلديٌ رىمؿ5)

 (. 978( ح ):6/52( اعمطوًمى اًمعوًمقي )6)

 احلزور اًمؽقذم.  سمـ ( ذم شمرمجي: قمكم2456( ت )6/297( اًمؽومؾ ٓسمـ قمدي  )7)

 (. 2999( ح )3/573( إحتوف اخلػمة اعمفرة سمزوائد اعمًوكقد اًمعنمة )8)

 (. 2835( ح )3/972( ذظمػمة احلػوظ )9)

 (. 3/574ًمقاو. اكظر: ٓسمـ مويمقٓ )( طمزور سمػتح احلوء، واًمزاء، وشمشديٍ ا:)
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ًمقـف اإلموم أمحد
(1)

((ومقف كظر)): ريىمول اًمٌخوو 
(2)

((قمـده قمجوئى مـؽر احْلَِديٌ)): وىمول مرة، 
(3)

وىمول اسمـ . 

((َوهق ذم مجؾي ؿمقعي اًمؽقومي واًمضعػ قَمغَم طمديثف سملم)): قمدي
(4)

وىمول اسمـ . وقمد  هذا احلديٌ مـ مـويمػمه، 

((مؽموك ؿمديد اًمتشقع)): طمجر
(5)

. 

((صدوق يغرب)): ىمول اسمـ طمجر، اًمشقٌوين: هق قمقف سمـ اًمـؼوؾمؿو
(6)

. 

 .مل أىمػ قمغم شمرمجتف، قمومر سمـ طمصلم: وؿمقخف

 .أرىمؿ اًمًوسمؼ سمـ طمديٌ زيد ويغـل قمـف، وموحلديٌ هبذا اإلؾمـود شموًمػ 

( 《ىمػم مو ىمػم إمومؽ》: ومول ازمـ مسعقد): ومقيمف -[ م]
(7)

. 

ًْ ًمـو قمغم اجلـوزة : اهلل ىمول قمٌدقمـ ، قمؾؼؿيقمـ ، اًمشعٌل قمومرأظمرضمف اًمدار ىمطـل وهمػمه مـ ـمريؼ  مل ُيَقىمِّ

 .واظمؽم مـ أـمقى اًمؽالم، يمؼم يمام يؽؼم اإلموموًمؽـ ، يمالم وٓ ىمراءة

ىمٌؾ طمديثلموىمد ؾمٌؼ 
(8)

. 

وازمـ أيب ، وصموزمر، شموزمً زمـ وزيد، وازمـف، مـفؿ فمؿر; أهؾ ايمعؾؿ يرون ايمتؽبغم أرزمعوأىمثر ): ومقيمف

(فمومر زمـ وأزمق هريرة وفمؼبي، فموزب زمـ وايمػماء، فمقم زمـ واحلسـ، أوذم
(9)

. 

 .اخلطوب زمـ  أشمر فمؿر -374

 :شمدل قمغم ذًمؽ مـفو  قمـف وردت قمدة روايوت

                                 
 (. 28( ؾممآت اعمروذي )2)

 (. 3551( ت )7/3:3( اًمتوريخ اًمؽٌػم ًمؾٌخوري  )3)

 (. 7/428( كؼؾف قمـف اسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ ذم وعػوء اًمرضمول )4)

 (. 7/428( اًمؽومؾ ذم وعػوء اًمرضمول )5)

 (. 5814( ت )7:3( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 6)

 (. 6586( ت )8:4)ص:  ( شمؼريى اًمتفذيى7)

 (. 4/561( اعمغـل ٓسمـ ىمدامي )8)

 . -372 -: ( اكظر احلديٌ رىمؿ9)

 (. 4/562( اعمغـل ٓسمـ ىمدامي ):)
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اعمصـػ ذم اًمرزاق قمٌد رواه مو -أ
(1)

 يموكقا يؽؼمون ذم زمـ اًمـٌل )): ىمول وهمػمه مـ ـمريؼ أيب وائؾ 

ومجؿعفؿ قمغم ، هلؿ وملظمؼمهؿ يمؾ رضمؾ مـفؿ سمام رأىومًل ومجؿعفؿ، ؾمٌعو ومخًو وأرسمعو طمتك يمون زمـ قمؿر

 .((يعـل اًمظفر، أرسمع شمؽٌػمات يملـمقل اًمصالة

صمر طمًـإ أنّ  ؾمٌؼىمد و
(2)

. 

صمؿ ؾملل أزواج ، موشمً زيـى سمـً ضمحش ومؽؼم قمؾقفو قمؿر أرسمعو》: ىمول، أسمزى سمـ اًمرمحـ قمٌدقمـ  -ب

 .《ومؼؾـ مـ يمون يدظمؾ قمؾقفو ذم طمقوهتو، مـ يدظمؾفو ىمؼمهو اًمـٌل 

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ
(3)

 ;ويمقعو، همقوث سمـ قمـ طمػص 

واسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت
(4)

 ;معوويي ـسم مـ ـمريؼ زهػم 

واًمطحووي ذم ذح مشؽؾ أصمور 
(5)

 ;مـ ـمريؼ ؿمعٌي 

: ىمول، أسمزى سمـ اًمرمحـ قمٌدقمـ ، قمـ اًمشعٌل، أيب ظموًمد سمـ قمـ إؾمامقمقؾوؿمعٌي( ، وزهػم، صمالصمتفؿ )ويمقع

 .ومذيمره 《. . . ومؽؼم قمؾقفو قمؿر أرسمعو، موشمً زيـى سمـً ضمحش》

 .سمـ أيب ؿمقٌيٓؾػظ واًم 

 .معروومقن ؾفؿ صمؼوترضموًمف يم، وهذا أصمر صحقح اإلؾمـود

 . فمؿرزمـ  اهلل فمبدأشمر   -375

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ
(6)

 أّن اسمـ قمؿر يمون》، قمـ كوومع، قمـ طمجوج، اًمعقام سمـ طمدصمـو قمٌود: ىمول 

 .《يزيد قمغم أرسمع شمؽٌػمات قمغم اعمقً ٓ

 .وموإلؾمـود ومقف وعػ. وقمـعـ، ف مدًمسأكّ همػم مرة  ؾمٌؼأرـموة وىمد  سمـ وومقف طمجوج

وأظمرضمف اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت
(7)

 ;ىمول أظمؼمكو إهائقؾ، مقؾمك سمـ قمـ قمٌقد اهلل 

                                 
 (. 74:6( ح ):4/58( )2)

 -367  -: ( اكظر احلديٌ رىمؿ3)

 (. :2264( ح )4/411( مصـػ اسمـ أيب ؿمقٌي  )4)

 (. 9/222( اًمطٌؼوت اًمؽؼمى  )5)

 (. :31( ح )2/312( ذح مشؽؾ أصمور )6)

 (. 22662( ح )4/412( مصـػ اسمـ أيب ؿمقٌي )7)

 . (575/ 9( اًمطٌؼوت اًمؽؼمى )8)
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اًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمىو
(1)

 ;قمـ رزيـ سمقوع اًمرمون، ديملم سمـ مـ ـمريؼ أيب كعقؿ اًمػضؾ 

، وضمعؾف ممو يؾقف، واسمـفو زيد، ف صغم  قمغم أّم يمؾثقم سمـً قمكمأكّ 》: ؿرقمـ اسمـ قم، يمالمهو قمـ قمومر اًمشعٌل

 .《ويمؼم قمؾقفام أرسمعو

واسمـ معلم، وصمؼف اإلموم أمحد اًمؼزاز: ويؼول، اًمرمون يمقذم سمقوع اجلفـل طمٌقى سمـ رزيـو
(2)

. 

ؿع اًمشعٌل مـ اسـم قمؿر)): وىمول أسمق طموشمؿ ((مل ًي
(3)

ـ .  امع اًمشعٌل م هؽذا ىمول رمحف اهلل وىمد ضموء اًمتٍميح سًم

ـ قمؿر سملؾموكقد صحقحي اسم
(4)

ـ ،  ـ اسم  .ذم صحقحقفام (5)قمؿر وًمذًمؽ أظمرج اًمشقخون روايي اًمشعٌل قم

 .واإلؾمـود صحقح

 .شموزمً زمـ زيدأشمر و -376

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ
(6)

 ، ويمقعقمـ  

واًمطحووي ذم معوين أصمور
(7)

 ;اهلل اًمزسمػمي قمٌد سمـ مـ ـمريؼ أيب أمحد حمؿد 

عر وأسمق أمحد( قمـ، يمالمهو )ويمقع  ـ صموسًم، ًم ٌقد سـم قم  .《أرسمعو يمؼمّ  هريرة وأسم وأنّ ، أرسمعو يمؼّم  صموسًم سـم أن زيد》، قم

وأظمرضمف اًمػًقي ذم اعمعرومي
(8)

ومـ ـمريؼف اًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى-
(9)

 سمـ قمـ مًعر، ؿمعٌي مـ ـمريؼ - 

                                 
 (. 5/49( اًمًــ اًمؽؼمى )2)

 (. 3415( ت )4/619( اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )3)

 (. 6:7( ت )271( اعمراؾمقؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )ص: 4)

مو صؾقً اسمـ قمققـي، قمـ إؾمامقمقؾ، قمـ اًمشعٌل ىمول: ؾمؿعً اسمـ قمؿر يؼقل:  ، قمـاًمرزاق ( مـفو مو رواه قمٌد5)

 . وهذا إؾمـود صحقح رضموًمف صمؼوت. اًمضحك مـذ أؾمؾؿً

سمـ قمؿر، ىمول: ؾمؿعً ( مـ ـمريؼ أيب طمقون، قمـ اًمشعٌل، قمـ ا6699( ح )8/217( أظمرج اًمٌخوري )6)

 احلديٌ. أمو سمعد، أهيو اًمـوس إكف كزل حتريؿ اخلؿر. . . ))، يؼقل: قمغم مـؼم اًمـٌل   قمؿر

  أن  اًمـٌّّل  ( مـ ـمريؼ شمقسمي اًمعـؼمي، ؾمؿع اًمشعٌل، ؾمؿع اسمـ قمؿر،4143( ح )5/3433وأظمرج مًؾؿ )

 . يمون معف كوس مـ أصحوسمف، ومقفؿ ؾمعد، وأشمقا سمؾحؿ وى. . . 

 (. 22659( ح )4/412مصـػ اسمـ أيب ؿمقٌي  )( 7)

 (. 3982( ح )2/611( ذح معوين أصمور )8)

 (. 2/336( اعمعرومي واًمتوريخ )9)

 (. 5/72( اًمًــ اًمؽؼمى ًمؾٌقفؼل ):)
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 .《قمؾقفو أرسمعوومؽؼم ، صموسمً قمغم أمف سمـ صؾقً مع زيد》: قمٌقد ىمول سمـ قمـ صموسمً، يمدام

وأفمـ روايتف )): ىمول اًمذهٌل، ـ صموسمًسم مقمم زيد، ٕكصوري اًمؽقذما قمٌقد سمـ صموسمً و، وهذا إؾمـود صحقح

((صموسمً مـؼطعي سمـ قمـ مقٓه زيد
(1)

. 

 .آكؼطوع شمعؽميف ؿمٌفي وٓ ،وهذه اًمروايي سحيي ذم ًمؼوئف سمف

وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي
(2)

 يمون》 صموسمً سمـ قمـ زيد، مقهى سمـ اهلل قمٌد سمـ قمـ قمثامن، طمجوج مـ ـمريؼ 

 .《يزيد قمغم أرسمع شمؽٌػمات قمغم اعمقً ٓ

صدوق يمثػم اخلطل )). اًمؼويض اًمؽقذم أرـموة أسمق اًمـخعل هٌػمة سمـ صمقر سمـ هق اسمـ أرـموة: طمجوجوومقف 

ذم اعمرشمٌي اًمراسمعي مـ اعمدًمًلم، ذيمره احلوومظ ذم ((واًمتدًمقس
(3)

 .وىمد قمـعـ ذم اإلؾمـود. 

 . صموزمرأشمر  -[ م] 

أظمرضمف اسمـ اعمـذر ذم إوؾمط
(4)

 قمغم اهلل قمٌد سمـ صؾقً ظمؾػ ضموسمر》: ىمول، مٌنم سمـ اًمػضؾ مـ ـمريؼ 

 .《قمـ يؿقـف ؾمؾؿ صمؿ، أرسمعو قمؾقفو ومؽؼم ضمـوزة

ؾمٌؼوىمد 
(5)

 .وهق متؽؾؿ ومقف مٌنم سمـ اًمػـضؾمـ أضمؾ ، ومقف وعًػو أن   

 . ذمازمـ أيب أوأشمر و -377

أظمرضمف اسمـ موضمف ذم اًمًــ
(6)

 ;اًمرمحـ اعمحوريب قمٌدمـ ـمريؼ  

واحلؿقدي ذم مًـده
(7)

 ;قمـ اسمـ قمققـي 

واسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ
(8)

 ;قمـ أيب معوويي 

                                 
 (. 4/326( شموريخ اإلؾمالم ت سمشور )2)

 (. 22663( ح )4/412( مصـػ اسمـ أيب ؿمقٌي  )3)

 . (229) ( رىمؿ275( شمعريػ أهؾ اًمتؼديس )صـ 4)

 (. 4294(، رىمؿ )6/557( إوؾمط )5)

 (. 248( اكظر احلديٌ رىمؿ )6)

 . (2614( ح )3/581( ؾمــ اسمـ موضمف، يمتوب اجلـوئز، سموب مو ضموء ذم اًمتؽٌػم قمغم اجلـوزة أرسمعو )7)

 (.  846( ح ):2/67( مًـد احلؿقدي )8)

 . (2669( ح )4/413(  مصـػ اسمـ أيب ؿمقٌي )9)
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وأمحد ذم اعمًـد 
(1)

واًمٌزار ذم مًـده، 
(2)

واحلويمؿ ذم اعمًتدرك، 
(3)

واًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى، 
(4)

مـ ـمريؼ ، 

 ;ؿمعٌي

ح معوين أصمورواًمطحووي ذم ذ
(5)

 ;مـ ـمريؼ ذيؽ اًمـخعل 

واًمطؼماين ذم إوؾمط
(6)

 ;يمدام سمـ مـ ـمريؼ مًعر 

واسمـ سمنمان ذم أموًمقف
(7)

 ;مـ ـمريؼ ضمرير 

: وضمرير( قمـ إسمراهقؿ اهلجري ىمول، ومًعر، وذيؽ، وؿمعٌي، وأسمق معوويي، واسمـ قمققـي، يمؾفؿ )اعمحوريب

، أرسمعو قمؾقفو ومؽؼم، ًمف اسمـي ضمـوزة قمغم  اهلل رؾمقل صوطمى إؾمؾؿل أورم أيب سمـ اهلل قمٌدصؾقً مع 》

أيمـتؿ شمرون : صمؿ ىمول، ومًؾؿ، ً اًمؼقم يًٌحقن سمف مـ كقاطمل اًمصػقفومًؿع: ىمول، ؿمقئو اًمراسمعي سمعد ومؿؽٌ

 يؿؽٌ صمؿ، أرسمعو يؽؼم يمون  اهلل رؾمقلوًمؽـ ، مل أيمـ ٕومعؾ: ىمول. ختقومـو ذًمؽ: ىموًمقا؟ أين مؽؼم مخًو

 .《صمؿ يًؾؿ، ؾموقمي ومقؼقل مو ؿموء اهلل أن يؼقل

 .سمؿعـوهوًمػظ أظمريـ ، واًمؾػظ ٓسمـ موضمف

 سمـ مًؾؿ اًمؽقذم وعػف ؾمػقون سمـ هذا إؾمـود وعقػ ًمضعػ اهلجري واؾمؿف إسمراهقؿ)): وىمول اًمٌقصػمي

((قمققـي واسمـ معلم واًمـًوئل وإزدي وهمػمهؿ
(8)

. 

((ًملم احلديٌ)): وهق، اهقؿ اسمـ مًؾؿ اًمعٌدي أسمق إؾمحوق اهلجريإسمر: وإسمراهقؿ اهلجري هق
(9)

وًمؽـف ، 

 :شمقسمع مـ ـمريؼلم

أظمرضمف اًمٌزار، واىمد ؿمريؼ أيب يعػقر: إول
(10)

 ;حيقك اسمـ أظمل هـود سمـ قمـ اًمني، 

                                 
 (.  2:251( ح )42/591( مًـد أمحد  )2)

 (. 4466( ح )9/398( مًـد اًمٌزار )3)

 (. 2/623( اعمًتدرك قمغم اًمصحقحلم ًمؾحويمؿ )4)

 (. 5/81( اًمًــ اًمؽؼمى ًمؾٌقفؼل )5)

 (. 3949( ح )2/5:6(  ذح معوين أصمور )6)

 (. 664( ح ):5/4( اعمعجؿ إوؾمط )7)

 (.  941( ح ):46( أموزم اسمـ سمنمان )ص: 8)

 (. 3/43ح اًمزضموضمي ذم زوائد اسمـ موضمف )( مصٌو9)

 (. 363ت ) (227شمؼريى اًمتفذيى )ص:  ( :)

 (. 4453( ح )9/388( مًـد اًمٌزار  )21)
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واًمطؼماين ذم اًمصغػم
(1)

ٌقفؼل ،  ذم اًمؽؼمىواًم
(2)

ـ ـمريؼ اًمني  ٌقصي: ىمول، حيقك سـم م : ىمول، قمؼٌي سـم أظمؼمكو ىم

صمؿ ، ؿمفدشمف ويمؼم قمغم ضمـوزة أرسمعو: ىمول، أيب أورم سـم اهلل قمٌدقمـ ، قمـ أيب اًمقعػقر، صوًمح سـم أظمؼمكو احلًـ: ىمول

ًو: صمؿ ىمول، ىموم ؾموقمي يعـل يدقمق  يؽؼم يمون  اهلل رؾمقلإن : ىمول، ٓ: ىموًمقا، يمـتؿ شمرون أين يمًـ مؽؼما مخ

 أرسمعو

 .ومؼط مـف وذيمر اًمطؼماين اعمرومقع، وهذا ًمػظ اًمٌزار واًمٌقفؼل

، قمـ احلًـ إٓ ىمٌقصي شمػرد سمف اًمني وٓ ،صوًمح سمـ ٓ احلًـمل يروه قمـ أيب يعػقر إ)): وىمول اًمطؼماين

: صمؿ ذيمر روايي أظمرى ٕيب يعػقر قمـ اسمـ أيب أورم وىمول ((وهق إيمؼم، وىمدان: ويؼول، واىمد: وأسمق يعػقر اؾمؿف

 .((اسمـ أيب أورم إٓ هذيـ احلديثلمقمـ  حيقك أيب سمـ أسمق يعػـقرمل يرو ))

اًمعٌدي اًمؽقذم  -سمًؽقن اًمؼوف-وىمدان : -سمػتح اًمتحتوكقي وؾمؽقن اعمفؿؾي ووؿ اًمػوء -وأسمق يعػقر 

((صمؼي))واىمد : مشفقر سمؽـقتف وهق اًمؽٌػم ويؼول اؾمؿف
(3)

. 

ـ ود، حيقك سمـ اًمـنيو، قمؼٌي سمـ ىمٌقـصيو ي سمـ اسمـ أظمل َه ِ صدوىمون اًمن 
(4)

 

اًمشقخ إًمٌوين ذم أطمؽوم اجلـوئزوصححف ، واإلؾمـود طمًـ
(5)

. 

ًـداعماًمٌؼول أظمرضمف اًمٌزار ذم  ؿمريؼ أيب ؽمعد: ايمثوين
(6)

 ;قمؿران سمـ قمـ قمؿر، صموسمً سمـ قمـ أمحد 

احلًـ اًمشقٌوين ذم أصمور سمـ و حمؿد
(7)

 ، يقمـ أيب طمـقػ 

أيب اجلقن سمـ ؾمؾقامن سمـ اًمرمحـ قمٌدواسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ مـ ـمريؼ 
(8)

; 

                                 
 (. 379( ح )2/281( اعمعجؿ اًمصغػم ًمؾطؼماين )2)

(3( )5/69 .) 

 (.  8524( ت )692( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 4)

شمؼريى اًمتفذيى )ص: ، ((صدوق رسمام ظموًمػ)) ق قمومر اًمؽقذم( ىمٌقصي اسمـ قمؼٌي اسمـ حمؿد اسمـ ؾمػقون اًمًقائل أسم5)

اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب  ((ويمون صدوىم))حيقك اسمـ أظمل هـود ىمول أسمق طموشمؿ:  سمـ (. واًمني6624( ت )564

 (. 5/395طموشمؿ )

 (.  93( مًلًمي )2/237ئز )( أطمؽوم اجلـو6)

 4483ح  (3:9/ 9) مًـد اًمٌزار  (7)

 (. 233( مًـد أيب طمـقػي روايي أيب كعقؿ )ص: 8)

 (. 6/579( اًمؽومؾ ذم وعػوء اًمرضمول )9)
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ًوكقد–وأظمرضمف اًمطؼماين  يمام ذم ضمومع اعم
(1)

ًـد اسـم أيب أورم –  واسـم صوقمد ذم م
(2)

مـ ـمريؼ  

 ;احلامين احلؿقد قمٌد

: اسمـ أسمك أورم قمـ، واحلامين( قمـ أيب ؾمعد اًمٌؼول، اسمـ أيب اجلقنو، أسمق طمـقػيو، قمؿران سمـ أرسمعتفؿ )قمؿر

هؽذا رأيً : صمؿ ىمول، صمؿ ؾمؾؿ، صمؿ مؽٌ ىمؾقاًل سمعد إرسمع، ومؽؼم قمؾقفو أرسمعو، أكف صغم قمغم ضمـوزة》

 .《يػعؾ  اهلل رؾمقل

ذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت طمػص أسمق اًمًدود قمؿران سمـ قمـؿر و
(3)

. 

قمقر اًمؽقذم مقٓهؿ اًمعٌز اعمرزسمون سـم ؾمعقد: ٌؼول وهقومداره قمغم أيب ؾمعد اًم ((وعقػ مدًمس))، ٕا
(4)

. 

 .وإصمر طمًـ

 . فمقم زمـ احلسـأشمر  -378

أظمرضمف اًمطحووي ذم ذح معوين أصمور
(5)

واسمـ اعمـذر ذم إوؾمط، 
(6)

قمـ أيب ، و مـ ـمريؼ ِإهائقؾيمالمه 

 .((أرسمعو قمكمي  قمغم يمؼم  ، قمكم سمـ أن احلًـ، إؾمحوق

 دظمؾً قمؾقف ومنذا هق ذم ىمٌي شمريمقي ومًجده قمغم》: ه يمام ىمول اسمـ قمققـيآوأسمق إؾمحوق اًمًٌقعل أدرك قمؾقو ور

 مو يـػعـل يد، مثؾ اًمذي أصوسمف اًمػوًمٍ: يمقػ أكً يو أسمو إؾمحوق ىمول: سموهبو وهق ذم اعمًجد ىمول ىمؾً ًمف

ومؼول زم يقؾمػ اسمـف هق ىمد رأى قمؾقو ومؽقػ مل : ىمول، ؾمؿعً يو أسمو إؾمحوق مـ احلورث: ىمؾً ًمف، رضمؾ وٓ

《كعؿ: ىمول، يو أسمو إؾمحوق رأيً قمؾقو: ىمؾً، يًؿع مـ احلورث
(7)

. 

لم، ق مشفقر سموًمتدًمقسوأسمق إؾمحو ـ اعمدًًم ي اًمثوًمثي م ـ طمجر ذم اعمرشٌم ذيمره احلوومظ اسم
(8)

ـو،   .سموًمتحدٌي ومل يٍمح ه

ى أظمرضمفو اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػوًمف ـمريؼ أظمر
(9)

قمـ مقمم ، احلورث أيب روق سمـ قمـ قمطقي، طمػصقمـ  

                                 
 (. :717( ح )6/78( ضمومع اعمًوكقد واًمًــ )2)

 (. 46( ح ):23صوقمد )ص:  سمـ حمؿد سمـ ( مًـد اسمـ أيب أورم ًمقحقك3)

 (. 675:( ت )8/292ٓسمـ طمٌون )( اًمثؼوت 4)

 (. :349( ت )498( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 5)

 (. 3981( ح )2/611( ذح معوين أصمور )6)

 (. 4253( ح )6/542( إوؾمط ذم اًمًــ واإلمجوع وآظمتالف )7)

 (. 57/332( شموريخ دمشؼ ٓسمـ قمًويمر )8)

 (. 2:( ت )53( شمعريػ أهؾ اًمتؼديس سمؿراشمى اعمقصقوملم سموًمتدًمقس )ص: 9)

 (. 22661( ح )8/374( ):)
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 .《 قمؾقف أرسمعوومؽؼّم  صغم قمغم قمكمي  قمكمّ  سمـ أن احلًـ》، قمكم سمـ ًمؾحًـ

ف احلويمؿ ذم اعمًتدركوأظمرضم
(1)

 .همقوث سمف سمـ مـ ـمريؼ طمػص 

وأظمرضمف اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت
(2)

 ;مـ ؿمريؼ ايمثقري 

 .《 قمؾقف أرسمعوويمؼّم   قمغم قمكمّ أن احلًـ صغّم 》، قمـ مقمم ًمعكم، ققمـ أيب رو( ىمالمهو )ضمػص وايمثقري

((صدوق)) اًمؽقذم اهلؿداين روق أسمق احلورث سمـ قمطقي: وأسمق روق هق
(3)

 

 .وومقف رضمؾ مقمم قمكم مٌفؿ 

 .وإصمر طمًـ إن ؿموء اهلل سمؿجؿقع اًمطريؼلم

 . فموزب زمـ ايمػماءأشمر  -379

ي ذم ذح معوين أصموروأظمرضمف اًمطحو
(4)

قمـ مفوضمر أيب ، صمـو إهائقؾ: ىمول، يقكس سمـ أمحد مـ ـمريؼ 

ًُ ظمؾػ اًمؼم》: ىمول، احلًـ  .《ومؽؼم أرسمعو، كعؿ: ومؼؾـو؟ ، اضمتؿعتؿ: ىمول. ضمـوزة قمغم قموزب سمـ اءصّؾْق

: ظمقور سموؾمؿوذيمره سمدر اًمديـ اًمعقـل ذم مغوين إ، هؽذا ذم ذح معوين أصمور، ومفوضمر أسمق احلًـ

وكؼؾ قمـ . . وقمـف إهائقؾ. . . قموزب سمـ وىمول روى قمـ اًمؼماء، اًمصوئغ اًمؽقذم اًمتقؿك احلًـ سمـ مفوضمر

حيقك واًمـًوئل شمقصمقؼف
(5)

. 

 .إن يمون هق وموٕصمر طمًـ إن ؿموء اهلل

  هريرةأشمر أيب  -:37

صمور أظمرضمف اًمطحووي ذم ذح معوين ا
(6)

ـو أمحد: ىمول، اسـم أيب داودقمـ   ـو إهائقؾ: ىمول، صم  سـم قمـ قمثامن، صم

ً ظمؾػ أيب هريرة 》: ىمول، مقهى سـم اهلل قمٌد ـوئز صؾّق ًوء، قمغم ضم ـ رضمول وك فؿ، م  .《ويمؼّم أرسمعو، ومًّقى سمـق

يمون أطمد احلػوظ اعمجقديـ )): ىمول اسمـ يقكس، اًمؼمًمز داود سمـ ؾمؾقامن سمـ إسمراهقؿ: اسمـ أيب داود هقو

                                 
 (. 4/265( اعمًتدرك قمغم اًمصحقحلم ًمؾحويمؿ )2)

 (. 4/48( اًمطٌؼوت اًمؽؼمى  )3)

 (. 5726( ت )791( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 4)

 (. 5726( ت )791( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 5)

 (. 3535( ت )4/212( مغوين إظمقور ذم ذح أؾمومل رضمول معوين أصمور )6)

 (. 3984( ح )2/611ح معوين أصمور )( ذ7)
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((اًمثؼوت إصمٌوت
(1)

. 

((صمؼي طموومظ)): اًمػمسمققمل يقكس سمـ اهلل قمٌد سمـ أمحـد: وأمحد هق
(2)

. 

 .وموٕصمر صحقح. وسموىمل رضمول اإلؾمـود صمؼوت

صموسمً مو يدل قمؾقف أيضو سمـ ذم أصمر زيد ؾمٌؼوىمد 
(3)

. 

  فمومر زمـ فمؼبيأشمر و -382

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ
(4)

قمـ ، قمـ أسمقف، رسموح اًمؾخؿل سمـ كَمّ قمُ  سمـ قمـ مقؾمك، ويمقع قمـ 

: ومؼول: ىمول، ومؼؾً اًمؾقؾ واًمـفور ؾمقاء، أرسمعو: ومؼول، ًمتؽٌػم قمغم اجلـوزةؾملًمف رضمؾ قمـ اىمول 》، قمومر سمـ قمؼٌي

 .《اًمؾقؾ واًمـفور ؾمقاء

((صدوق رسمام أظمطل)) اًمؾخؿل رسموح سمـ قمكم سمـ مـقؾمكٕن ; وإصمر طمًـ اإلؾمـود
(5)

. 

(متػؼ فمؾقف. ىمػم فمعم ايمـجويش أرزمعو ٕن ايمـبل ): ومقيمف -]م[
(6)

. 

شمؼدم خترجيف
(7)

. 

(مو دهمـ أرزمعو وىمػم فمعم ومػم زمعد): ومقيمف  -382
(8)

. 

 :وىمد ورد ذم هذا اعمعـك طمديثون، اهلل ذيمره سموعمعـكًمعؾ اعمصـػ رمحف 

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ شموزمً زمـ ضمديٌ يزيد: لإوّ 
(9)

وقمـف اسمـ موضمف– 
(10)

واسمـ أيب ، 

                                 
 (. 7/526( شموريخ دمشؼ ٓسمـ قمًويمر )2)

 (. 74( ت )92( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 3)

 . -376 - (  اكظر احلديٌ رىمؿ4)

 (. 348( ت )23/724( ؾمػم أقمالم اًمـٌالء )5)

 (. 5::7( ح )94:(  شمؼريى اًمتفذيى  )ص: 6)

 (. 4/562( اعمغـل ٓسمـ ىمدامي )7)

 . -363-: ( اكظر احلديٌ رىمؿ8)

 (. 4/562( اعمغـل ٓسمـ ىمدامي )9)

 (. :2243(، )4/386( مصـػ اسمـ أيب ؿمقٌي  ):)

 (. 2639( ح )3/597( يمتوب اجلـوئز، سموب مو ضموء ذم اًمصالة قمغم اًمؼؼم، )21)
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قموصؿ
(1)

واًمـًوئل  -
(2)

واإلموم أمحد، 
(3)

وأسمق يعغم ذم مًـده، 
(4)

واًمطحووي 
(5)

واسمـ طمٌون 
(6)

واًمطؼماين ذم ، 

اًمؽٌػم
(7)

 اعمًتدركواحلويمؿ ذم، 
(8)

واًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى، 
(9)

 سمـ قمـ يزيد، صموسمً سمـ زيد سمـ ظمورضميمـ ـمريؼ  

: ومؼوًمقا، ومًلل قمـف، ومنذا هق سمؼؼم ضمديد، ومؾام ورد اًمٌؼقع، ظمرضمـو مع اًمـٌل : ىمول -ويمون أيمؼم مـ زيد-صموسمً 

 ،ومال شمػعؾقا: ىمول، ومؽرهـو أن كمذيؽ، يمـً ىموئال صوئام: ىموًمقا، أٓ آذكتؿقين هبو: وىمول، ومعرومفو: ىمول. ومالكي

، صمؿ أشمك اًمؼؼم ومنن صاليت قمؾقف ًمف رمحي، مـؽؿ مقً مو يمـً سملم أفمفريمؿ إٓ آذكتؿقين سمف أقمرومـ مو موت ٓ

 .ومؽؼم قمؾقف أرسمعو، ومصػـو ظمؾػف

ؾمٌؼوىمد 
(10)

. 

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ  ضمـقػ زمـ ضمديٌ ؽمفؾ: اًمثوين
(11)

ومـ ـمريؼف اًمطؼماين ذم – 

اًمؽٌػم
(12)

واًمطحووي ذم ذح معوين أصمور -
(13)

 سمـ قمـ أيب أمومي، قمـ اًمزهري، طمًلم سمـ ؾمػقونمـ ـمريؼ  

ومتقومقً امرأة مـ : ىمول، موشمقا إذا هؿضمـوئز ويشفد اعمديـي أهؾ ومؼراء يعقد  اهلل رؾمقليمون : ىمول، قمـ أسمقف، ؾمفؾ

، وىمد ذهى مـ اًمؾقؾ، وملشمقه ًمقمذكقه ومقضمدوه كوئام ىمول، إذا طميت ومآذكقين هبو:  اهلل رؾمقلومؼول ، أهؾ اًمعقازم

أشمقـوك  اهلل رؾمقليو : ومؼوًمقا، ومؾام أصٌح ؾملل قمـفو، وختقومقا قمؾقف فمؾؿي اًمؾقؾ وهقام إرضومؽرهقا أن يقىمظقه 

: ىمول، ومدومـوهو: ولىم، ومؽرهـو أن كقىمظؽ وختقومـو قمؾقؽ فمؾؿي اًمؾقؾ وهقام إرض، ًمـمذكؽ هبو ومقضمدكوك كوئام

                                 
 (2:81( ح )5/38( أطمود واعمثوين )2)

 (. 3133( ح )5/95ـًوئل )( ؾمــ اًم3)

 (. 2:563( ح )43/312( )4)

 (.  48:( ح )3/347( )5)

 (. 87( ح )2/87( ذح مشؽؾ أصمور )6)

 (. 4198( ح )8/467( صحقح اسمـ طمٌون )7)

 (. 738( ح ):33/34( اعمعجؿ اًمؽٌػم ًمؾطؼماين )8)

 (. 4/793( اعمًتدرك قمغم اًمصحقحلم ًمؾحويمؿ )9)

 (. :5/8ؼل )( اًمًــ اًمؽؼمى ًمؾٌقف:)

 . -357 -: ( اكظر احلديٌ رىمؿ21)

 (. 22446( ح )8/318-319( )22)

 (. 6697( ح )7/95( )23)

 (. 3947( ح )2/5:5( ذح معوين أصمور )24)
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 .إمم ىمؼمهو ومصغم قمؾقفو ويمؼم أرسمعو  اهلل رؾمقلومؿشك 

خترجيف ؾمٌؼوىمد 
(1)

 

(ومجع فمؿر ايمـوس فمعم أرزمع): ومقيمف -[م]
(2)

. 

وىمد ؾمٌؼ، وهق طمًـ، أظمرضمف اسمـ اعمـذر وهمػمه مـ ـمريؼ اسمـ اعمًقى قمـ قمؿر كحقه
(3)

. 

و(أكف ىمػم فمعم اجلـوزة شمالشم)): وروي فمـ ازمـ فمبوس): ومقيمف -383
(4)

. 

اًمرزاق ذم اعمصـػ قمٌدأظمرضمف 
(5)

ومـ ـمريؼف اسمـ طمزم ذم اعمحغم– 
(6)

اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػو -
(7)

 

أكف يمون يًؿع اًمـوس سموحلؿد ويؽؼم 》، قمـ اسمـ قمٌوس، قمـ أيب معٌد، قمـ قمؿرو، قمققـي سمـ ؾمػقونيمالمهو قمـ 

 .《قمغم اجلـوزة صمالصمو

اًمؼم ذم اًمتؿفقد قمٌدورواه اسمـ 
(8)

 ، مـ ـمريؼ ويمقع 

واسمـ طمزم ذم اعمحغم
(9)

 ;ضمعػر سمـ معؾؼو قمـ حمؿد– 

 .ديـور سمف مثؾف سمـ قمـ قمؿرو، يمالمهو قمـ ؿمعٌي

 .((هذا إؾمـود ذم همويي اًمصحي)): وىمول اسمـ طمزم

وصححف سمدر اًمديـ اًمعقـل ذم اًمٌـويي ذح اهلدايي
(10)

. 

صمؼي خمرج ًمف ذم اًمصحقحلم اعمؽل قمٌوس اسمـ مقمم كوومذ: اؾمؿف عٌدمأسمق و، وهق يمذًمؽ
(11)

. 

                                 
 . -357 -: اكظر احلديٌ رىمؿ (2)

 (. 4/562( اعمغـل ٓسمـ ىمدامي )3)

 . -367 -: ( اكظر احلديٌ رىمؿ4)

 (. 4/562( اعمغـل ٓسمـ ىمدامي )5)

 (. 7513( ح )4/592اًمرزاق اًمصـعوين ) ( مصـػ قمٌد6)

 (. :4/45( اعمحغم سمؤصمور )7)

 (. 22685( ح )4/414(. مصـػ اسمـ أيب ؿمقٌي  ):2262( ح )4/3:9( مصـػ اسمـ أيب ؿمقٌي  )8)

 (. :7/44( اًمتؿفقد عمو ذم اعمقـمل مـ اعمعوين وإؾموكقد )9)

 (. :4/45( اعمحغم سمؤصمور ):)

 (. 4/331( اًمٌـويي ذح اهلدايي )21)

 (. 8182( ت )669( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 22)
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(ومد ىمػم أكس شمالشمو كوؽمقو هملفمود): ومقيمف  -384
(1)

. 

اًمرزاق ذم اعمصـػ قمٌدأظمرضمف 
(2)

ومـ ـمريؼف اسمـ اعمـذر ذم إوؾمط– 
(3)

، ةقمـ ىمتود، أظمؼمكو معؿر: ىمول-

يو أسمو محزة إكؽ يمؼمت : ومؼول، ومتؽؾؿ وشمؽؾؿ اًمـوس، صمؿ اكٍمف كوؾمقو، ف يمؼم قمغم ضمـوزة صمالصموأكّ 》، قمـ أكس

 .《ومصػقا ومؽؼم اًمراسمعي، ومصػقا: ىمول، صمالصمو

وصػ سملكف يدًمس اًمًدود قموميد سمـ ىمـتودةو
(4)

لظمرضمف اًمٌخوري ذم وم، وىمد شمقسمع ىمتودة قمغم هذا، 

وموؾمتؼٌؾ ، صمؿ ؾمؾؿ ومؼقؾ ًمف، ومؽؼم صمالصمو، صغم سمـو أكس : ىمول، اًمرمحـ قمٌد سمـ صحقحف معؾؼو قمـ محقد

صمؿ ؾمؾؿ، صمؿ يمؼم اًمراسمعي، اًمؼٌؾي
(5)

. 

((مل أره مقصقٓ مـ ـمريؼ محقد)): طمجروىمول اسمـ 
(6)

. 

 :سمؽبغمات وروي فمـ أكس آومتصور فمعم شمالث

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ
(7)

ومـ ـمريؼف اسمـ اعمـذر ذم إوؾمط-
(8)

قمـ ، معوذ اًمعـؼمي سمـ قمـ معوذ -

 .((اكٍمف صمؿ وقمؾقف يزد مل، صمالصمو قمؾقفو ومؽؼم ضمـوزة قمغم موًمؽ سمـ صّؾقً مع أكس)): طُمدير ىمول سمـ قمؿران

 .هذا إؾمـود صحقح رضموًمف رضمول مًؾؿ

سمؾ يؿؽـ اجلؿع سملم مو اظمتؾػ ومقف : )اسمـ طمجر( ىمؾً (ىمول مغؾطوي إطمدى اًمروايتلم وهؿ))): وىمول احلوومظ

ٕهنو ; يذيمر إومم وإمو سملن مـ أـمؾؼ قمـف اًمثالث مل، يرى اًمثالث جمزئي وإرسمع أيمؿؾ مـفو قمغم أكس إمو سملكف يمون

((اومتتوح اًمصالة
(9)

. 

                                 
 (. 4/562( اعمغـل ٓسمـ ىمدامي )2)

 (. 7528( ح )4/597اًمرزاق ) ( مصـػ قمٌد3)

 (. 4257( ح )6/543( إوؾمط ذم اًمًــ واإلمجوع وآظمتالف )4)

 (. 3:( ت )54سمؿراشمى اعمقصقوملم سموًمتدًمقس )ص: ( شمعريػ أهؾ اًمتؼديس 5)

 ( يمتوب اجلـوئز، سموب اًمتؽٌػم قمغم اجلـوزة أرسمعو. :3/9( )6)

 (. 4/313( ومتح اًمٌوري ٓسمـ طمجر )7)

 (. 22687( ح )8/381( )8)

 (. 4246( ح ):6/53( إوؾمط ذم اًمًــ واإلمجوع وآظمتالف )9)

 (. 4/313( ومتح اًمٌوري ٓسمـ طمجر ):)
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(((و ؽمبعً ىمػمَّ   بلّ ايمـَّ  وٕنَّ ))): ومقيمف -[ م]
(1)

. 

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ
(2)

قمـ ، أيب زيود سمـ قمـ يزيد، همزوان سمـ اًمػضقؾ سمـ حمؿد قمـ 

 صمؿ، ؾمٌعو قمؾقفو ومؽؼم، سموٕظمرى ضملء صمؿ، شمًعو قمؾقف ومؽؼم، محزة قمغم  اهلل رؾمقلصغم ، حلورثا سمـ اهلل قمٌد

 .وشمر أهنـ همػم قمـفـ ومرغ طمتك مخًو قمؾقفو ومؽؼم، سموٕظمرى ضملء

ؾمٌؼوىمد 
(3)

ويمون ، وعقػ يمؼم ومتغػم وصور يتؾؼـ)) وهق، أيب زيود سمـ يزيد: أكف مرؾمؾ وعقػ ومقف 

((ؿمقعقو
(4)

. 

ومؿـ زاد قمغم مخس ، مـ صمالث أىمّؾ  وٓ ،ا أيمثر مـ ؾمٌعومل كجد قمـ أطمد مـ إئؿي شمؽٌػمً )): ىمول اسمـ طمزم

ومؾؿ ، قمـف –قمؾقف اًمًالم  -ومل يـف ، ومؽرهـوه ًمذًمؽ، ىمط و أو ؾمٌعو ومؼد قمؿؾ قمؿال مل يصح قمـ اًمـٌل وسمؾغ ؾمت

 وأمو مو دون اًمثالث وومقق اًمًٌع ومؾؿ يػعؾف اًمـٌل ؟ ومقؿـ يمؼم صمالصمو: ويمذًمؽ اًمؼقل، سمتحريؿف ًمذًمؽ: كؼؾ

اهـ((وىمد هنقـو أن كؽقن مـ اعمتؽؾػلم، ومفق شمؽؾػ، قمؾؿـو أطمدا ىمول سمف وٓ
(5)

 . 

                                 
 (. 4/563غـل )( اعم2)

 (. 22688( ح )8/382( )3)

 . -:36 -: ( اكظر احلديٌ رىمؿ4)

 (. 8828( ت )2186( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 5)

 (. 4/462( اعمحغم )6)
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همؼوم ضمقول ;  فمعم امرأةشمؿ صعمَّ ، همؼوم فمـد رأؽمف،  فمعم رصمؾأكف صعمَّ )) روي فمـ أكس): ومقيمف -385

زيود زمـ همؼول يمف ايمعالء، وؽمط ايمرسير
(1)

 : ًَ ومـ ، وموم فمعم اجلـوزة مؼومؽ مـفو  اهلل رؽمقل هؽذا رأي

(هذا ضمديٌ ضمسـ: مذيومول ايمؼِم ، اضمػظقا: ومول،  همر همؾّمَّ . كعؿ: ومول؟ صمؾ مؼومؽ مـفايمرَّ 
(2)

. 

أظمرضمف اًمؽممذي
(3)

ومـ ـمريؼف اسمـ اجلقزي ذم اًمتحؼقؼ– 
(4)

واسمـ موضمف -
(5)

وأسمق داود اًمطقوًمز، 
(6)

 –

ومـ ـمريؼف اًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى
(7)

وأمحد -
(8)

واسمـ اعمـذر ذم إوؾمط، 
(9)

واًمطحووي ذم ذح معوين  

أصمور
(10)

واًمضقوء ذم اعمختورة، 
(11)

 موًمؽ سمـ صؾقً مع أكس)): ىمول، أيب هموًمىقمـ ، يمؾفؿ مـ ـمرق قمـ مهوم 

ومؼوم ، يو أسمو محزة صؾ قمؾقفو: ومؼوًمقا، ىمريش مـ امرأة سمجـوزة ضموءوا صمؿ، رأؾمف طمقول ومؼوم، رضمؾ ضمـوزة قمغم

ىموم قمغم اجلـوزة مؼومؽ مـفو ومـ اًمرضمؾ  هؽذا رأيً اًمـٌل : زيود سمـ ومؼول ًمف اًمعالء، طمقول وؾمط اًمنير

 .((اطمػظقا: ومؾام ومرغ ىمول. كعؿ: ىمول ؟ مؼومؽ مـف

 .وهذا ًمػظ اًمؽممذي

ضمف أسمق داودوأظمر 
(12)

ومـ ـمريؼف اسمـ طمزم ذم اعمحغم– 
(13)

اًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمىو، 
(14)

واًمطحووي ذم  -

                                 
. يـظر: مـ ـمٌؼي شمغم اًمقؾمطك مـ اًمتوسمعلم ((صمؼي))أطمد اًمعٌود  اًمعالء سمـ زيود سمـ مطر اًمعدوي أسمق كٍم اًمٌٍمي (2)

 (. 6349ت ) (871شمؼريى اًمتفذيى )ص: 

 (. 4/563( اعمغـل )3)

 (. 2145( ح )4/454( ؾمــ اًمؽممذي يمتوب اجلـوئز، سموب مو ضموء أيـ يؼقم اإلموم مـ اًمرضمؾ واعمرأة )4)

 (. 999( ح )3/25( )5)

 (. 25:5( ح )3/576( ؾمــ اسمـ موضمف، يمتوب اجلـوئز، سموب مو ضموء ذم أيـ يؼقم اإلموم إذا صغم قمغم اجلـوزة )6)

 (.  3374( ح )4/718( )7)

 (. 5/64( اًمًــ اًمؽؼمى ًمؾٌقفؼل )8)

 (. 23291( ح ):32/:2(. )24225( ح )31/491( )9)

 (. 4232( ح ):6/52( إوؾمط ذم اًمًــ واإلمجوع وآظمتالف ):)

 (. 3924( ح )2/5:2( )21)

 (. 3796( ح )8/352( )22)

 (. 42:5( ح )4/319( ؾمــ أيب داود، يمتوب اجلـوئز، سموب أيـ يؼقم اإلموم مـ اعمقً إذا صغم قمؾقف )23)

(24( )4/457 .) 

(25) (5 /64) . 
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معوين أصمورذح 
(1)

واًمضقوء ذم اعمختورة، 
(2)

قمـ ، قمـ أيب هموًمى، ؾمعقد سمـ اًمقارث قمٌديمؾفؿ مـ ـمريؼ  

 .سمف كحقه ، أكس

مثؾ هذا وروى ويمقع هذا  ،وىمد روى همػم واطمد قمـ مهوم، طمديٌ أكس هذا طمديٌ طمًـ)): وىمول اًمؽممذي

وىمد روى هذا احلديٌ ، واًمصحقح قمـ أيب هموًمى، قمـ أكس، قمـ هموًمى: ومؼول، قمـ مهوم ومقهؿ ومقف، احلديٌ

ومؼول ، واظمتؾػقا ذم اؾمؿ أيب هموًمى هذا، مثؾ روايي مهوم، ؾمعقد وهمػم واطمد قمـ أيب هموًمى سمـ اًمقارث قمٌد

 .((اؾمؿف كوومع ويؼول راومع: يؼول: سمعضفؿ

ه أظمرضمفو اإلموم أمحد ذم اعمًـدوروايي ويمقع هذ
(3)

هؽذا ىمول )): وىمول اإلموم أمحد. قمـف )ويمقع( قمـ مهوم سمف، 

 .((هموًمى وإكام هق أسمق هموًمى: ويمقع

ّي و  .راومع: وىمقؾ، اؾمؿف كوومع، مقمم سموهؾي، َأسُمق هموًمى اًمٌوهكم اخلقوط اًمٌٍَْمِ

((صوًمح)): َمِعلم سمـ حيقكوىمول 
(4)

((صمؼـي)): صـوًمح قمــ اسمــ معـلم سمــ وىمـول معوويـي. 
(5)

وذيمـره ، 

شمعديال وٓ اًمٌخوري ذم اًمتوريخ ومل يقرد ومقف ضمرطمو
(6)

((ؿمقخ)): وىمول أسمق طموشمؿ، 
(7)

وذيمره اسمـ طمٌـون ذم . 

((ٓ يعجٌــل آطمتجـوج سمخـؼمه)): وىمول، اًمثؼوت
(8)

((صمؼـي)): وىمـول اًمـدار ىمطــل، 
(9)

: وىمـول اًمـذهٌل، 

((صقيؾح))
(10)

((صمؼي)): وىمول اسمـ طمجر، 
(11)

. 

                                 
 (. 3926( ح )2/5:2( ذح معوين أصمور )2)

 (. 3798( ح )8/353( )3)

 (. 23291( ح ):32/:2( مًـد أمحد )4)

 (.  3197( ت )9/566( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )5)

 (.  14:( ت )23/2:7( هتذيى اًمتفذيى )6)

 (. 3384( ت )9/96( اًمتوريخ اًمؽٌػم ًمؾٌخوري  )7)

 (.  3197( ت )9/566( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )8)

 (. 6883( ت )6/582(  اًمثؼوت ٓسمـ طمٌون )9)

 (. 633ت اًمؼمىموين ت )(  ؾممآ:)

 (. 7886( ت ):3/55( اًمؽوؿمػ )21)

 (. 93:8( ت )775( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 22)
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ـ يمــال اًمطــريؼلم صــحقح ٌ مــ ـ ذم اًمٌــدر اعمـــػم، واحلــدي ـ اعمؾؼــ ــ وصــححف اسم
(1)

ًمٌــوين ذم واًمشــق،  خ ٕا

اجلـوئز أطمؽوم
(2)

. 

أن امرأة : ضمـدب سمـ رةقمـ ؾمؿ، ويدل قمغم وىمقف اإلموم قمـد وؾمط اعمرأة مو رواه اًمٌخوري ذم صحقحف

ومؼوم وؾمطفو، ومصغم قمؾقفو اًمـٌل ، موشمً ذم سمطـ
(3)

 

(ٕكف يروى مثؾ هذا فمـ ازمـ مسعقد; يؼػ مـ ايمرصمؾ فمـد وؽمطف): ومقيمف -386
(4)

. 

أظمرضمف ؾمحـقن ذم اعمدوكي
(5)

; 

يمام ذم ضمالء إومفوم–وأسمق ذر اهلروي 
(6)

 ;ظمنمم سمـ مـ ـمريؼ قمكم -

: قمـ رضمؾ ىمول، راومع اعمدين سمـ ـ إؾمامقمقؾقم، قمقوض سمـ أكسظمنمم( قمـ  سمـ وقمكم، يمالمهو )ؾمحـقن

إين أهيو اًمـوس )): إذا أشمك سموجلـوزة اؾمتؼٌؾ اًمـوس ومؼول: يمون اسمـ مًعقد يؼقل، ؾمؿعً إسمراهقؿ اًمـخعل يؼقل

 ذكقسمف اهلل وهى إٓ سموًمدقموء ًمف ومقجتفدون، عمقً موئي دمتؿع وًمـ أمي موئي يمؾ: قليؼ  اهلل رؾمقلؾمؿعً 

، ومنن يمون رضمال ىموم قمـد وؾمطف، صمؿ اؾمتؼٌؾ اًمؼٌؾي، ا ًمف سموًمدقموءوموضمتفدو، وإكؽؿ ضمئتؿ ؿمػعوء ٕظمقؽؿ، هلؿ

 .((وإن يموكً امرأة ىموم قمـد مـؽٌقفو

 .راومع مٌفؿ مل يًؿ سمـ ومقف ؿمقخ إؾمامقمقؾ

ٕكصوري قمقيؿر سـم راومع سـم إؾمامقمقؾو ٍمة كزيؾ اعمدين ا ، طموشمؿ واسـم معلم وعػف أمحد وأسمق، راومع أسمو يؽـك اًٌم

                                 
 (. 936( ح )6:/24( اًمٌدر اعمـػم )2)

( وىمول: وإؾمـوده مـ اًمطريؼلم رضموهلام رضمول اًمصحقحلم، همػم أيب هموًمى وهق صمؼي: يمام ذم اًمتؼريى :24( )صـ 3)

يمر ذم اًمػتح أن اًمٌخوري أؿمور إمم شمضعقػ هذا احلديٌ صمؿ ؾمؽً قمغم ًمؾحوومظ اسمـ طمجر، وموًمعجى مـف يمقػ ذ

 ذًمؽ ومل يتعؼٌف سمٌمء. اهـ. 

 (. 443( ح )2/84(  صحقح اًمٌخوري يمتوب احلقض، سموب اًمصالة قمغم اًمـػًوء وؾمـتفو )4)

 (. 4/564( اعمغـل ٓسمـ ىمدامي )5)

 (. 2/363( اعمدوكي )6)

 (. 545: ( ضمالء إومفوم ٓسمـ اًمؼقؿ اجلقزيي )ص7)
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ًوئل واًمدارىمطـل ـ طمجر واهٍ ، وعقػ: ىمول اًمذهٌل، مؽموك: وىمول اًـم ((احلػظ وعقػ)): وىمول اسم
(1)

. 

 .((ويرشمػع قمـ صدر اعمرأة ؿمقئو، اهلل إذا صغم قمغم اجلـوزة ىموم وؾمطفو قمٌدأن  ))وروي مـ وضمف آظمر 

أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػأظمرضمف اسمـ 
(2)

ىمول يمون ، قمـ أيب طمصلم، قمـ أيب اًمعؿقس، همقوث سمـ قمـ طمػص 

 .ومذيمره. . . اهلل قمٌد

((وهق صمؼي اهلذزم مًعقد سمـ اهلل قمٌد سمـ قمتٌي سمـ اهلل قمٌد سمـ قمتٌي: أسمق اًمعؿقس هقو
(3)

. 

ـمٌؼي شمغم  مـ، رسمام دًمس، صمؼي صمًٌ ؾمـل)) اًمؽقذم إؾمدى، طمصلم سمـ قموصؿ سمـ قمثامن: أسمق طمصلمو

((اًمقؾمطك مـ اًمتوسمعلم
(4)

. 

مل أضمد ٕيب طمصلم مـ )): ىمول اهلقثؿل ذم اعمجؿع، سمق طمصلم مل يذيمر ًمف روايي قمـ اسمـ مًعقدوأ

((مًعقد ؾمامقمو اسمـ
(5)

. 

 .وموإلؾمـود مـؼطع

ًُ صؾَّ ومول ، روى ؽمؿرة): ومقيمف -387  فمعم امرأة موسمً دم كػوؽمفو همؼوم وؽمطفو وراء ايمـبل  ق

(متػؼ فمؾقف
(6)

. 

أظمرضموه
(7)

قمغم  صؾقً وراء اًمـٌل : ىمول، ضمـدب  سمـ ؾمؿرة ـقم، سمريدة سمـ اهلل قمٌدمـ ـمريؼ  

 .ومؼوم قمؾقفو وؾمطفو، امرأة موشمً ذم كػوؾمفو

                                 
(، :) (، ؾممآت اًمؼمىموين ًمؾدارىمطـل43ًمؾـًوئل ) ( واًمضعػوء677(، )3/279( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )2)

 (.  553( ت ):24(، شمؼريى اًمتفذيى  )ص: 2/369( واًمتفذيى )483اًمؽوؿمػ )

 (. 22781( ح )8/3:2(  )3)

 (. 5543( ت )769( شمؼريى اًمتفذيى  )ص: 4)

 (. 5595( ت )775ذيى  )ص: (  شمؼريى اًمتف5)

 (. 4/278( جمؿع اًمزوائد ومـٌع اًمػقائد )6)

 (. 4/564( اعمغـل ٓسمـ ىمدامي )7)

( وسموب: أيـ 2442( ح )3/99( صحقح اًمٌخوري، يمتوب اجلـوئز، سموب اًمصالة قمغم اًمـػًوء إذا موشمً ذم كػوؾمفو )8)

وب أيـ يؼقم اإلموم مـ اعمقً ًمؾصالة قمؾقف (. صحقح مًؾؿ، يمتوب اجلـوئز، سم2443يؼقم مـ اعمرأة واًمرضمؾ ح )

 (. 75:( ح )3/775)
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ؾقً ظمؾػ ص: ىمول، ضمـدب سمـ عـ ؾمؿرةوم، هذه اعمرأة يموكً أم يمعى وضموء قمـد مًؾؿ ذم ًمػظ أنّ 

ًمؾصالة قمؾقفو وؾمطفو  اهلل رؾمقلومؼوم  ، موشمً وهل كػًوء، وصغّم قمغم أم يمعى،  اًمـٌل
(1)

. 

(((أكف ىمون يسقي زمكم رءوؽمفؿ))، يروى فمـ ازمـ فمؿر): ومقيمف -388
(2)

. 

 :وضموء قمـ اسمـ قمؿر ذم معـوه طمديثون، مل أضمده هبذا اًمؾػظ

ومصػفـ ، واًمـًوء يؾلم اًمؼٌؾي، اإلموم أن اسمـ قمؿر صغم قمغم شمًع ضمـوئز مجقعو ومجعؾ اًمرضمول يؾقن》: إول

ًِ  وووعً ضمـوزة أمّ ، صػو واطمدا ـٍ ، اخلطوب سمـ قمؿر قمكم امرأةِ  يمؾثقم سمـ ، زيد ووعو مجقعو: هلو يؼول ًمف واسم

 .《اًمعوص سمـ ئذ ؾمعقدواإلموم يقم

اًمرزاق ذم اعمصـػ قمٌدأظمرضمف 
(3)

ومـ ـمريؼف اًمـًوئل ذم اًمًــ– 
(4)

واسمـ اجلورود ذم اعمـتؼك. 
(5)

اسمـ قمـ  -

 .ومذيمره. . .  قمغم شمًع ضمـوئز مجقعواسمـ قمؿر صغّم  أنّ ، ؾمؿعً كوومعو يزقمؿ: ىمول، ضمريٍ

وأظمرضمف اًمدار ىمطـل ذم اًمًــ
(6)

ٌقفؼل ذم اًمؽؼمى،  واًم
(7)

ـ ـمريؼ   ـ ضمريٍ، قمقن سـم ػرضمعم  .سمف كحقه كو اسم

((إؾمـوده طمًـ)): ىمول اًمـقويو
(8)

 ، ًّ ـُ وطم ـ ذم اًمٌدر اعمـػم ـف اسم اعمؾؼ
(9)

ـ طمجر ذم اًمتؾخقص احلٌػم،  واسم
(10)

. 

((إؾمـود اًمـًوئل واسمـ اجلورود صحقح قمغم ذط اًمشقخلم)): وىمول اًمشقخ إًمٌوين
(11)

. 

ًِ  يمؾثقم أمِّ  قمغم قمؿر سمـ اهلل ٌدقمصغّم ىمول ، مو رواه اًمشعٌل قمـ اسمـ قمؿر: ايمثوين  ىمول، زيد واسمـفو، قمكم سمـ

                                 
 (. 75/98:( ح )3/775( صحقح مًؾؿ، يمتوب اجلـوئز، سموب أيـ يؼقم اإلموم مـ اعمقً ًمؾصالة قمؾقف )2)

 (. 4/564( اعمغـل ٓسمـ ىمدامي )3)

 (. 7448( ح )4/576اًمرزاق اًمصـعوين ) ( مصـػ قمٌد4)

 (. 2:89( ح )5/82ئز، اضمتامع ضمـوئز اًمرضمول واًمـًوء )( ؾمــ اًمـًوئل، يمتوب اجلـو5)

 (.  656( ح )253( اعمـتؼك ٓسمـ اجلورود )ص: 6)

 (.   2963( ح )3/559( ؾمــ اًمدارىمطـل )7)

 (. 6/399(، معرومي اًمًــ وأصمور )5/63(  اًمًــ اًمؽؼمى ًمؾٌقفؼل )8)

 . (. 4573( ح ):7:/3(، ظمالصي إطمؽوم )6/335(  اعمجؿقع ذح اعمفذب )9)

 (. 6/496( اًمٌدر اعمـػم ):)

 . (2388/ 4اًمتؾخقص احلٌػم ) (21)

 (. 79( مًلًمي )2/214(  أطمؽوم اجلـوئز )22)
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 .اًمؼٌؾي يكم ممو واعمرأة، يؾقف ممو اًمغالم ومجعؾ

ٌي ذم اعمصـػأظمرضمف اسمـ أيب ؿمق
(1)

 ;مًفر سمـ قمـ قمكم 

وأظمرضمف حمؿد اًمشقٌوين ذم أصمور
(2)

 ;قمـ أيب طمـقػي 

 .سمف قمـ قمومر اًمشعٌل، اًمشقٌوين أيب ؾمؾقامن سمـ قمـ ؾمؾقامنوأسمق طمـقػي( ، يمالمهو )اسمـ مًفر

ؾمٌؼوىمد ، مـ اسمـ قمؿر وشمؽؾؿ ذم ؾمامع اًمشعٌّل ، وهذا إؾمـود صحقح متصؾ
(3)

اًمشقخلم أظمرج مـ  أنّ  

 .اًمشعٌل قمـ اسمـ قمؿرروايي 

وأظمرج اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت
(4)

 صغّم : أيب ظموًمد قمـ قمومر ىمول سمـ طمدصمـو إؾمامقمقؾ. كؿػم سمـ اهلل قمٌدقمـ  

ًِ  اسمـ قمؿر قمغم أظمقف زيد وأمّ   .ويمون اًمرضمؾ ممو يكم اإلموم. ويمون هيرمهو ؾمقاء. قمكم يمؾثقم سمـ

 .رضموًمف رضمول اًمشقخلم، وهذا إؾمـود صحقح

ًِ  أمَّ  أنَّ ))، نؽمـوده فمـ ايمشعبلزم، ؽمعقدروى ): ومقيمف  -389 فمؿر سمقهمقو  زمـ فو زيدوازمـَ  فمقمي  ىمؾثقم زمـ

 ى زمكم رءوؽمفّم وأرصمؾفّم ضمكم صعّم همسقَّ ،  فمؾقفّم أمغم اظمديـيهمصعمَّ ، هملطمرصمً صمـوزسمومهو، ومجقعً 

(((فمؾقفّم
(5)

. 

 سمـ يقمئذ ؾمعقد واإلمومُ ، قمؿر سمـ اهلل قمٌدف صغم  قمؾقفام وىمد ضموء أكّ . مل أىمػ قمغم روايي اًمشعٌل هبذا اًمؾػظ

ؾمٌؼاًمعوص يمام 
(6)

، ومجعؾ اًمرضمول يؾقن اإلمومأّن اسمـ قمؿر صغّم قمغم شمًع ضمـوئز مجقعو )): قمـد اًمـًوئل سمؾػظ 

و واطمدا، واًمـًوء يؾلم اًمؼٌؾي ًِ  أمِّ  ضمـوزةُ  ًْ عَ ِو وُ وَ ، ومصػ فـ صػ  واسمـ هلو ، اخلطوب سمـ قمكم امرأة قمؿر يمؾثقم سمـ

 .((اًمعوص سمـ زيد ووعو مجقعو واإلموم يقمئذ ؾمعقدُ : يؼول ًمف

وىمول اسمـ طمجر ذم اًمتؾخقص
(7)

ـَ  ومقحؿؾ قمغم أن  )):  وحيؿؾ ، اًمعوص سمـ هبؿ طمؼقؼًي سمنذن ؾمعقد قمؿر أم   اسم

                                 
 (. 227:6( ح )8/3:6( )2)

 (. 357( ح )3/253احلًـ ) سمـ ( أصمور عمحؿد3)

 . -375 -: ( اكظر احلديٌ رىمؿ4)

 (. 9/451ًمطٌؼوت اًمؽؼمى ط اًمعؾؿقي )( ا5)

 (. 4/565( اعمغـل ٓسمـ ىمدامي )6)

 . -388 -: ( اكظر احلديٌ رىمؿ7)

 (4/2388( اًمتؾخقص احلٌػم )8)
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وايتلم; يعـل إمػم، اًمعوص سمـ اإلموم يمون ؾمعقد إن  : ىمقًمف ًمؽقكف ، كًٌي ذًمؽ ٓسمـ قمؿر أو أن  ، مجعو سملم اًمرِّ

 .((واهلل أقمؾؿ. أؿمور سمؽمشمقى ووع شمؾؽ اجلـوئز قمغم اجلـوزة ذم اًمصالة

 :ومول، ضمدشمـل أيب: ومول، أيب مويمؽ ايمدمشؼل زمـ يزيد زمـ ضمدشمـل طمويمد: وومول ؽمعقد): ومقيمف -:38

 يصػ شمؿ، صػو ايمرصمول همقصػ، اصمتؿعً إذا وايمـسوء ايمرصمول صمـوئز فمعم يصقِم  إؽمؼع زمـ رأيً واشمؾي

شمؿ يؼقم وؽمط ، شمؿ يصػفـ، س أول امرأة يضعفو فمـد رىمبي آطمر ايمرصمولرأ، ايمرصمول طمؾػ ايمـسوء

(شمؿ وموم وؽمطفؿ، وإذا ىموكقا رصموٓ ىمؾفؿ صػفؿ، ايمرصمول
(1)

. 

 .اعمطٌقع مـف مل أىمػ قمؾقف ذم اًمًــ

وأظمرضمف اًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى 
(2)

واسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ، 
(3)

قمـ ، محود سمـ يمالمهو مـ ـمريؼ كعقؿ 

 .شؼل سمف خمتٍمايزيد اًمدم سمـ ظموًمد

 .وىمد يـًى إمم ضمده اًمدمشؼل هوؿمؿ أسمق موًمؽ أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد اسمـ: هق يزيد سمـ ظموًمدو 

((ًمقس سمٌمء)): ىمول اسمـ معلم
(4)

حوب طمتك يمذب قمغم أص، مل يرض أن يؽذب قمغم أسمقف)): وىمول مرة، 

(( اهلل رؾمقل
(5)

يروي أطموديٌ )): وىمول أسمق طموشمؿ. ((ث قمـف اسمـ اعمٌوركٓ سملس سمف طمدّ )): ىمول أسمق زرقمي، 

((مـويمػم
(6)

((ًمقس سمثؼي)): وىمول اًمـًوئل، 
(7)

وًمؽـف يمون خيطئ يمثػما ، يمون صدوىمو ذم اًمروايي)): وىمول اسمـ طمٌون 

((ومو أىمرسمف ذم كػًف مـ اًمتعديؾ ،يعجٌـل سمخؼمه إذا اكػرد قمـ أسمقف ٓ ،وذم طمديثف مـويمػم
(8)

: وىمول اًمذهٌل. 

((صمؼي: صوًمح وأسمق زرقمي اًمدمشؼل سمـ ىمول أمحد))
(9)

((وعػقه)): وىمول ذم اًمؽوؿمػ، 
(10)

وىمول احلوومظ ذم . 

                                 
 (. 4/565اعمغـل )( 1)

 (. 5/54( اًمًــ اًمؽؼمى )3)

 (. :76/39( شموريخ دمشؼ ٓسمـ قمًويمر )4)

 (3/257شموريخ اًمدوري  (5)

 (4/91( يمام ذم هتذيى اًمتفذيى 6)

 (2734( رىمؿ):4/46( اكظر ) اجلرح واًمتعديؾ 7)

 (. 281( رىمؿ )6:( اًمضعػوء واعمؽمويملم( )صـ8)

 (: 415( رىمؿ )2/456( اعمجروطملم )9)

  ((3957( رىمؿ )3/542( اعمقزان ):)

 (2475( رىمؿ )2/481( اًمؽوؿمػ )21)
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((وعقػ مع يمقكف يمون ومؼقفو وىمد اهتؿف اسمـ معلم)): اًمتؼريى
(1)

. 

ىمول يعؼقب ، خمتؾػ ومقف، اًمػؼقف دمشؼكاًم اهلؿداكك هوككء موًمؽ أسمك سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ يزيد: وأسمقه

((ذم طمديثف ًملم)): اًمػًقي
(2)

((صمؼي)): وىمول أسمق طموشمؿ. 
(3)

((صدوق رسمام وهؿ)): وىمول اسمـ طمجر، 
(4)

. 

 .وموإلؾمـود وعقػ

ي ذم اعمصـػ  وأظمرضمف اسـم أيب ؿمٌق
(5)

وؾمط–  ومـ ـمريؼف اسـم اعمـذر ذم ٕا
(6)

ـ ، قمقوش سـم ؾمامقمقؾقمـ إ - قم

ـوزة مـ اًمطوقمقن رضمولٍ  سـم ًق مع واصمؾيصؾّ 》: ىمول، مفوضمر سـم قمؿرو ؾمؼع قمغم ؾمتلم ضم   ٕا
ٍ
ًوء ومجعؾفؿ صػلم ، وك

ًوء سملم أيدي اًمرضمول ٌتفو، صػ اًـم  .《ورأس اًمرضمؾ قمـد رضمكم هير صوطمٌف، رأس هير اعمرأة قمـد رضمكم صوطم

رضمف اسمـ قمًويمر ذم شمورخيفوأظم
(7)

 .قمقوش سمف كحقه سمـ مـ ـمريؼلم قمـ إؾمامقمقؾ 

قمقوش قمـ  سمـ ٕكف مـ روايي إؾمامقمقؾ; وموإلؾمـود طمًـ، دمشؼل ؿمومل هق، قمٌقد أسمق اعمفوضمر سمـ قمؿروو

ؿوهق صدوق ومقفؿ خمؾط ذم همػمه، أهؾ سمؾده
(8)

. 

 .ىمون جيعؾ رؤوس ايمرصمول إلم رىمى ايمـسوءوورد فمـ واشمؾي مـ وصمف آطمر أكف 

وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ
(9)

; 

واًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى
(10)

 ;اًمقهوب اًمػراء قمٌد سمـ مـ ـمريؼ حمؿد 

، مقؾمك سمـ قمـ ؾمؾقامن، قمـ اسمـ ضمريٍ، قمقن سمـ اًمقهوب( قمـ ضمعػر قمٌد سمـ يمالمهو )اسمـ أيب ؿمقٌي وحمؿد

                                 
 (27:9رىمؿ )( 3:4( اًمتؼريى )صـ 2)

 . 565/ 3( اعمعرومي واًمتوريخ: 3)

 (. 2276( ت )388/:( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )4)

 (. 8859( ت ):218( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 5)

 (. 22785( ح )8/3:2( )6)

 (. 4296( ح )6/557( إوؾمط ذم اًمًــ واإلمجوع وآظمتالف )7)

(8( )57/512 .) 

 (. 584ت ) (253( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 9)

 (. :2278( ح )8/3:3( ):)

(21( )5/44 .) 
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 .《يمون جيعؾ رؤوس اًمرضمول إمم ريمى اًمـًوء》: ىمول عإؾمؼ سمـ قمـ واصمؾي

وهق مدًمس ومل يٍمح سموًمًامع، وومقف اسمـ ضمريٍ
(1)

. 

((صدوق ًمف أومراد))، إؿمدق إمقي مقؾمك سمـ ؾمـؾقامنو
(2)

. 

 .-. فذا إؾمـود وعقػوم

(متػؼ فمؾقف، ضمديٌ صحقح زمعد شمّمين ؽمـكم فمعم ؾمفداء أضمدٍ  صعمَّ   بلَّ ايمـَّ  أنَّ ): ومقيمف -392
(3)

. 

أورداه
(4)

 قمغم  اهلل رؾمقلصغم  : ىمول، قمومر سمـ قمـ قمؼٌي، اهلل اًمقزين قمٌد سمـ مرصمد أيب اخلػممـ ـمريؼ  

. . . قاتوإم ًمألطمقوء يموعمقدع، ؾمـلم صمامين سمعد أطمد ىمتغم
(5)

. 

 .صمامين ؾمـلم: ومل يذيمر مًؾؿ، واًمؾػظ ًمؾٌخوي

، همؾّم ومدم صعمَّ فمؾقفو، نموئى أن أم ؽمعد موسمً وايمـبل اظمسقى  زمـ روى ؽمعقد): ومقيمف -392

(وومد مه يمذيمؽ ؾمفر
(6)

. 

اًمؽممذيأظمرضمف 
(7)

ـ اجلقزي ذم اًمتحؼقؼ،  واسم
(8)

ـ ،  اًمؼم ذم اًمتؿفقد قمٌدواسم
(9)

ـ ـمريؼ حيقك   ;ؾمعقد اًمؼطون سـم م

                                 
 ((صمؼي ومؼقف ومووؾ ويمون يدًمس ويرؾمؾ)) اعمؽل مقٓهؿ إمقي ضمريٍ سمـ اًمعزيز قمٌد سمـ اعمؾؽ ( واسمـ ضمريٍ: قمٌد2)

( اكظر: ـمٌؼوت 52:4( ت )735مراشمى اعمدًمًلم شمؼريى اًمتفذيى )ص: وقمده احلوومظ ذم اعمرشمٌي اًمثوًمثي مـ 

 (. 94( ت) 52اعمدًمًلم )ص 

 (. 758اكظر شمرمجتف ذم احلديٌ رىمؿ )  ( 3)

 (. 4/566( اعمغـل ) )4)

(. وصحقح مًؾؿ يمتوب اًمػضوئؾ، سموب 5153( ح )5:/6( صحقح اًمٌخوري، يمتوب اعمغوزي، سموب همزوة أطمد )5)

 (. 33:7( ح )5/28:7وصػوشمف ) إصمٌوت طمقض كٌقـو 

قوي ذم اعمجؿقع )6) سمد مـف وًمقس اعمراد صالة اجلـوزة اعمعروومي ))(: 6/376( ىمول اًـم دقمو هلؿ يمدقموء صالة اعمقً وهذا اًمتلويؾ 

  اهـ.((سمام ومعؾف قمـد مقشمف سمعد دومـفؿ سمثامن ؾمـلم وًمق يمون صالة اجلـوزة اعمعروومي عمو أظمرهو صمامن ؾمـلم كف سموإلمجوع; ٕ

 (. 4/566اعمغـل )( 6)

 (. 2149( ح )4/593( اًمًــ، يمتوب اجلـوئز، سموب مو ضموء ذم اًمصالة قمغم اًمؼؼم )8)

(9( )3/27 .) 

 ـ شمعؾقؼًو( 7/375( ):)
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ذم اعمصـػ واسمـ أيب ؿمقٌي 
(1)

واًمطؼماين، 
(2)

 ، ؾمؾقامن سمـ مـ ـمريؼ قمٌدة 

تواسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼو
(3)

 ;اهلل إكصوري قمٌد سمـ حمؿدقمـ  

اعمًقى أن  سمـ قمـ ؾمعقد، قمـ ىمتودة، أيب قمروسمي سمـ ؾمعقدوحمؿد إكصوري( قمـ ، قمٌدة، صمالصمتفؿ )اًمؼطون

 وملشمك اًمـٌل ، أطمى أن شمصكم قمغم أمل، اهلل رؾمقليو : ومؾام ىمدم ىمول، قمٌودة موشمً وهق هموئى سمـ أم ؾمعد

 .ومصغم قمؾقفو وىمد أشمك هلو ؿمفر، ىمؼمهو

ورواه اًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى
(4)

أن : اعمًقى سمـ قمـ ىمتودة قمـ ؾمعقد، هشوم اًمدؾمتقائكمـ ـمريؼ  

 .صغم قمغم أم ؾمعد سمعد مقهتو سمشفر  اهلل رؾمقل

 .((رواه اسمـ أسمك قمروسمي قمـ ىمتودة وهق مرؾمؾ صحقح)): وىمول اًمٌقفؼل

مذي  وهق مـ أومرا، مرؾمٌؾ صحقٌح : اعمًّقى سمـ طمديٌ ؾمعقد)): اهلودي قمٌدوىمول اسمـ  ((د اًمؽمِّ
(5)

. 

ـٍ نَمغم ؿَموئِؾٍ ، ذىمر رصمال مـ أصحوزمف وُمبَِض  أنَّ ايمـبل ): ومقيمف -393 ـَ دِم ىَمَػ  ـَ ػَّ إذا ىمَ : همؼول، هَمُؽِػ

(فـْ ىمػـَ هَمْؾقَُحِس ، ىمؿ أطموهأضمُد 
(6)

. 

ومذيمر ، وظمطى يقمً   أن  اًمـٌّّل  ،حيدث، اهلل قمٌد سمـ ف ؾمؿع ضموسمَر أكّ ، اًمزسمػم أظمرضمف مًؾؿ مـ ـمريؼ أيب

. . . . ىُمٌَِض   مـ أصحوسمفرضماًل 
(7)

 .ومذيمره 

وىمِػـقا ، همنكَّف أؿمفر وأؿمقى; ايمبَُسقا مـ شمِقَوزمُِؽِؿ ايمبَقَوَض :  اهلل رؽمقلومقل ): ومقل اظمميمػ -394

(رواه ايمـسوئل. وىمؿهمقفو مقسم
(8)

. 

 :واظمتؾػ قمـف، احلديٌ رواه أيقب اًمًختقوين

                                 
 (. 5/59( اًمًــ اًمؽؼمى )2)

 (. 6489( ح )7/31( اعمعجؿ اًمؽٌػم ًمؾطؼماين )3)

 (. 4/572( اًمطٌؼوت اًمؽؼمى )4)

 . (91/ 5) (اًمًــ اًمؽؼمى ًمؾٌقفؼل5)

 (. . 2539( ح )3/775( شمـؼقح اًمتحؼقؼ )6)

 (. 4/567( اعمغـل ) )7)

 (. 54:( ح )3/762( صحقح مًؾؿ، يمتوب اجلـوئز، سموب ذم حتًلم يمػـ اعمقً )8)

 (. 4/567( اعمغـل ) )9)
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ـ أيب ىمالسمي، )أيقب( أيب قَمروسمي وَمْعَؿر قمـف سـم ومرواه ؾمعقدُ * ـ أيب اعمفؾى، قم ـ ؾَمُؿرة، قم ـٌلِّ ، قم ـ اًم  .مقصقٓ  قم

، قمؿرو اًمرىمل سمـ وقمٌقد اهلل، اًمقهوب اًمثؼػل قمٌدو، واسمـ قمققـي، زيد سمـ ومحود، قمؾقي سمـ ورواه إؾمامقمقؾ*

 .-سمنؾمؼوط أيب اعمفؾى- قمـ اًمـٌلِّ ، قمـ ؾَمُؿرة ، قمـ أيب ىمالسمي، )أيقب( ـفقم، ظموًمد سمـ ووهقى

 :اظمقصقيمي رواييايم -أ

ًوئلأظمرضمفو  اًـم
(1)

وأمحد، 
(2)

وصؿواسـم أيب قم، 
(3)

زار،  واًٌم
(4)

وؾمط واسـم اعمـذر،  ذم ٕا
(5)

ذم  واًمطؼماين، 

اًمؽٌػم
(6)

ـ ؿموهلم،  واسم
(7)

ٌقفؼل،  ذم اًمؽؼمى واًم
(8)

ـ ؾمعقد  ـ ـمرق قم  .أيب قَمروسَمي سـم م

قمٌداًمرزاقأظمرضمفو و
(9)

ومـ ـمريؼف أمحد- 
(10)

واسمـ أيب قموصؿ، 
(11)

واًمطؼماين، 
(12)

واحلويمؿ، 
(13)

 .قمـ معؿر -

قمـ  ضمـدب  سمـ قمـ ؾمؿرة، ُؿَفؾ ىـقمـ أيب اًم، قمـ أيب ىمالسمي، يقبيمالمهو )ؾمعقد ومعؿر( قمـ أ

 .واًمؾػظ ًمؾـًوئل ويمػـقا ومقفو مقشمويمؿ، ومنهنو أـمفر وأـمقى، اًمًٌقا مـ صمقوسمؽؿ اًمٌقوض: ىمول اًمـٌل

 :)اظمـؼطعي( روايي اجلّمفمي -ب

اًمـًوئل أظمرضمفو
(14)

وأمحد، 
(15)

واسمـ ؾمعد، 
(16)

 .زيد سمـ مـ طمديٌ محود 

                                 
( 9/316ض )(. وذم يمتوب اًمزيـي، إمر سمؾٌس اًمٌق29:7ح ) 5/45( اًمًــ، يمتوب اجلـوئز، سموب: أي اًمؽػـ ظمػم 2)

 (. . 6433ح )

 (. 31346( ح )44/492( مًـد أمحد )3)

 (. 2426( ح: )4/41( أطمود واعمثوين )4)

 (. 5631( ح: ) 21/498( اعمًـد )5)

 (. :3:8( ح: )6/469( )6)

 (. 7:87( ح: )8/395( )7)

 (. 6:8( ح: )561( كوؾمخ احلديٌ ومـًقظمف )ص8)

(9( )4/514 .) 

 (72:9ح :53 - 4/539ـػ )اًمرزاق ذم اعمص ( قمٌد:)

 (. 31346( ح )44/492( مًـد أمحد )21)

 (. 2426ح 4/41( أطمود واعمثوين )22)

 (. 7:86ح 8/395( اعمعجؿ اًمؽٌػم )23)

 (. 5/296( اعمًتدرك )24)

 (. 6434( ح )9/316( ؾمــ اًمـًوئل )25)

 (. 31347( ح )44/493( مًـد أمحد )26)

 (. :2/55) ( اًمطٌؼوت اًمؽؼمى27)
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أمحدو 
(1)

 .وهقى اسمـ ظموًمد قمـ 

واًمـًوئل
(2)

وأمحد، 
(3)

واسمـ أيب ؿمقٌي، 
(4)

ومـ ـمريؼف اًمطؼماين- 
(5)

واسمـ اجلورود، 
(6)

واحلويمؿ 
(7)

 ـمريؼمـ  

 .قُمَؾق ي سمـ إؾمامقمقؾ

واًمـًوئل 
(8)

 .قمؿرو اًمرىمل سمـ قمٌقداهلل مـ ـمريؼ 

واحلويمؿ
(9)

 .قمققـي سمـ مـ طمديٌ ؾمػقون 

واسمـ ؾمعد
(10)

 .ؾمؾؿي سمـ محود ـمريؼمـ  

ينواًمرويو
(11)

واسمـ ؿموهلم، 
(12)

 .اًمقهوب اًمثؼػل قمٌد ـمريؼمـ  

، ؾمؾؿي سمـ ومحود، واسمـ قمققـي، وقمٌقد اهلل اًمرىمل، واسمـ قمؾقي، ووهقى، زيد سمـ )ؾمٌعتفؿ )محود

قمؾقؽؿ سموًمٌقوض مـ :  اهلل رؾمقلىمول : قمـ ؾمؿرة ىمول، قمـ أيب ىمالسمي، اًمقهوب اًمثؼػل( قمـف )أيقب( قمٌدو

 .واًمؾػظ ًمؾـًوئل. ومنهنو مـ ظمػم صمقوسمؽؿ، قا ومقفو مقشمويمؿويمػـ، اًمثقوب ومؾقؾًٌفو أطمقوؤيمؿ

قمـ ، قمـ ؾمؿرة، وإكام يرويف قمـ أيب ىمالسمي; مل يتوسمع معؿر قمغم شمقصقؾ هذا احلديٌ)): ىمول أسمق طموشمؿو

(( اًمـٌل
(13)

. 

                                 
 (. 31347( ح )44/493د أمحد )( مًـ2)

 (. 676:( ح )9/528( اًمًــ اًمؽؼمى ًمؾـًوئل )3)

 (. 31251( ح )44/429( مًـد أمحد )4)

 (22347ح 8/293( )5)

 (. 7:88ح 8/395( اعمعجؿ اًمؽٌػم )6)

 (. 634(، ح: )296( )ص: 7)

(8( )5/296 .) 

 (. 676:( ح )9/528( اًمًــ اًمؽؼمى ًمؾـًوئل )9)

(:( )5/296 .) 

 (. :2/55( اًمطٌؼوت اًمؽؼمى )21)

 (. 8:6ح 56 - 3/55( ذم مًـده )22)

 (. 6:9( ح: )561( كوؾمخ احلديٌ ومـًقظمف )ص23)

 (21:4( مًلًمي ):4/67( قمؾؾ احلديٌ ٓسمـ أيب طموشمؿ )24)
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، هؿ أيمثر قمددا وذًمؽ أن اًمذيـ رووه مـؼطًعو، هق روايي اجلامقمي يمام أؿمور إًمقف أسمق طموشمؿ ويمعؾ ايمراصمح

ًمقس أطمٌد أصمًٌ ذم أيقب : ىمول اسمـ معلم زيد يمام سمـ محود: وهق، ف أصمًٌ اًمـوس ذم أيقبفؿ مـ وصػ سملك  وومق

زيد سمـ مـ محود
(1)

. 

يمام ىمول أسمق طموشمؿ ضمـدب  سمـ ٕن أسمو ىمالسمي مل يًؿع مـ ؾمؿرة; وًمؽـفو مـؼطعي
(2)

. 

 :مقؿقن سمـ أيب ؿمٌقى اًمؽقذم  وًمؽـ شموسمعف قمؾقف

ىاًمـًوئل ذم اًمؽؼمأظمرضمف 
(3)

اًمؽممذي 
(4)

واًمطقوًمز، 
(5)

اًمرزاق قمٌدو، 
(6)

واسمـ أيب ؿمقٌي، 
(7)

وأمحد، 
(8)

 –

ومـ ـمريؼف اسمـ اجلقزي ذم اًمتحؼقؼ
(9)

واًمطؼماين ذم إوؾمط، - 
(10)

وأسمق أمحد احلويمؿ ذم إؾمومل ، 

واًمؽـك
(11)

واحلويمؿ 
(12)

واًمٌقفؼل ذم اًمشعى 
(13)

واًمٌغقي ذم ذح اًمًـي، 
(14)

 طمٌقى سمـ أيبيمؾفؿ مـ ـمريؼ  

اًمًٌقا اًمٌقوض ومنهنو أـمفر : اهلل  رؾمقلىمول : ىمول، قمـ ؾمؿرة سمـ ضمـدب، قمـ مقؿقن سمـ أيب ؿمٌقى، صموسمً

 .ويمػـقا ومقفو مقشمويمؿ، وأـمقى

 .((هذا طمديٌ طمًـ صحقح)): وىمول اًمؽممذي

 .حف احلويمؿوصحّ 

                                 
 . (67( وشموريخ اًمدارمل )ص::3/7(  ذح قمؾؾ اًمؽممذي ٓسمـ رضمى )2)

 (. 4:1( ت ):21(  اعمراؾمقؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )ص: 3)

 (. 675:ح ) (527/ 9اًمًــ اًمؽؼمى ًمؾـًوئل ) (4)

 (. 77ح ) (:6اًمشامئؾ اعمحؿديي )ص: (، 3921ح ) (525/ 5)، يمتوب إدب، سموب ًمٌس اًمٌقوضؾمــ اًمؽممذي (5)

 (. 47:ح ) (327/ 3(  مًـد اًمطقوًمز )6)

 (. ::72ح ) (:53/ 4صـػ )اعم(  7)

 (. 22347ح ) (292/ 8مصـػ اسمـ أيب ؿمقٌي ) (8)

 (. 31265ح ) (438/ 44) مًـد أمحد  (9)

 (. ::72ح ) (:53/ 4اًمرزاق اًمصـعوين ) مصـػ قمٌد (:)

 (. :4:2ح ) (293/ 5(  اعمعجؿ إوؾمط )21)

 (. 41:8( ت ):6/32إؾمومل واًمؽـك ) (22)

 . (464/ 2(  اعمًتدرك )23)

 (. 612ح ) (315أداب ًمؾٌقفؼل )ص: (، 6:17ح ) (443/ 9(  ؿمعى اإليامن )24)

 (. 4198ح ) (28/ 23ذح اًمًـي ًمؾٌغقي ) (25)
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((صدوق يمثػم اإلرؾمول)) مقؿقن سمـ أيب ؿمٌقى اًمرسمعل أسمق كٍم اًمؽقذمو
(1)

، وذم ؾمامقمف مـ ؾمؿرة يمالم، 

((وى قمـ معوذ مرؾمال وقمـ قمكم مرؾمال وقمـ أيب ذر مرؾمالر)): ىمول أسمق طموشمؿ
(2)

وىمول قمؿرو سمـ قمكم اًمػالس  

وؾمؿرة سمـ ، وأيب ذر، ومعوذ سمـ ضمٌؾ، وطمدث قمـ قمؿر سمـ اخلطوب، يمون حيدث قمـ أصحوب اًمـٌل 

كف ؾمؿع أطمد يزقمؿ أ نّ أأظمؼم  ومل، (ؾمؿعً): يؼقل، وًمقس قمـدكو ذم رء مـف، اهلل سمـ مًعقد قمٌدو، ضمـدب

((مـ أصحوب اًمـٌل 
(3)

. 

مدًمس ذيمره اسمـ طمجر ذم اعمرشمٌي اًمثوًمثي مـ اعمدًمًلم طمـٌقى سمـ أيب صموسمً و
(4)

ومل يرد ذم رء مـ ـمرق ، 

 .وًمًامعاحلديٌ اًمتٍميح سم

 :وًمف ؿموهد مـ طمديٌ اسمـ قمٌوس  

أظمرضمف أسمق داود
(5)

واًمؽممذي، 
(6)

واسمـ موضمف، 
(7)

واًمشوومعل ذم مًـده، 
(8)

اًمرزاق قمٌدو، 
(9)

واحلؿقدي ذم ، 

مًـده
(10)

وأمحد، 
(11)

واًمٌزار، 
(12)

واسمـ طمٌون، 
(13)

واحلويمؿ، 
(14)

قمـ ، اهلل سمـ قمثامن سمـ ظمثقؿ قمٌدمـ ـمريؼ   

، و مـ ظمػم صمقوسمؽؿومنهّن ، اًمًٌقا مـ صمقوسمؽؿ اًمٌقوض  :اهلل  رؾمقلىمول : ىمول ،قمـ اسمـ قمٌوس، ؾمعقد سمـ ضمٌػم

                                 
 (. 8157ت ) (:9:(  شمؼريى اًمتفذيى )ص: 2)

 (. 2165ت ) (345/ 9( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )3)

 . (433حتػي اًمتحصقؾ ذم ذيمر رواة اعمراؾمقؾ )ص:  (4)

 (. :7ت ) (  شمعريػ أهؾ اًمتؼديس5)

 (. 4989ح ) (38/ 7) إمر سموًمؽحؾ ، يمتوب اًمطى، سموب ذم(  ؾمــ أيب داود6)

 (. 5::ح ) (422/ 3) ، يمتوب اجلـوئز، سموب مو يًتحى مـ إيمػون(  ؾمــ اًمؽممذي7)

 (. 2583ح ) (564/ 3) ، يمتوب اجلـوئز، سموب مو ضموء ذم مو يًتحى مـ اًمؽػـ(  ؾمــ اسمـ موضمف8)

 (. 677ح ) (93/ 3(  مًـد اًمشوومعل )9)

 (. 7311ح ) (:53/ 4 )اًمرزاق اًمصـعوين مصـػ قمٌد (:)

 (. 641ح ) (564/ 2مًـد احلؿقدي ) (21)

 (. :358ح ) (393/ 5)(، :332ح ) (5:/ 5(  مًـد أمحد )22)

 (. 61:3ح ) (3:5/ 22(  مًـد اًمٌزار )23)

 (.  6534ح ) (353/ 23)  (صحقح اسمـ طمٌون24)

 . (464/ 2(  اعمًتدرك )25)
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 .ـقا ومقفو مقشمويمؿويمػّ 

 ((طمديٌ طمًـ صحقح)): وىمول اًمؽممذي

طمديٌ )): وواومؼفام اسمـ يمثػم ومؼول، وواومؼف اًمذهٌل، ((صحقح قمغم ذط مًؾؿ ومل خيرضموه)): وىمول احلويمؿ

((رضموًمف قمغم ذط مًؾؿ، ضمقد اإلؾمـود
(1)

. 

 .وهق يمذًمؽ وموحلديٌ صحقح

قيمقيُح دم شمالشمي أشمقاب ؽَم   اهلل رؽمقلوىمػـ ): ومقيمف -395
(2)(3)

. 

أظمرضمف اًمٌخوري
(4)

ومًؾؿ، 
(5)

أن  :  قمـ قموئشي، قمـ أسمقف، قمروة سمـ هشوممـ ـمريؼ  

 .قماممي وٓ ؾمحقًمقي مـ يمرؾمػ ًمقس ومقفـ ىمؿقص، سمقض يامكقي أصمقاب صمالصمي ذم يمػـ  اهلل رؾمقل

(((أكَّف أْوىص أن يؽػـ زمـحق مـ شمالشمكم درمهو))  وي فمـ ازمـ مسعقدرُ ): ومقيمف -396
(6)

. 

 . 《ي صمؿـفو موئتو درهؿذم طمؾ   ـَ ػ  ؽَ أوىص أن يُ 》أكف  مًعقد واًمذي ورد قمـ اسمـ ، مل أضمده هبذا اًمؾػظ

أظمرضمف اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت 
(7)

واسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ، 
(8)

ومـ ـمريؼف اسمـ اعمـذر ذم إوؾمط– 
(9)

- 

                                 
 . (517/ 4شمػًػم اسمـ يمثػم ) (2)

ُحقِل، وهق( يروى سمػت3)  ً َحُؾَفو: أي يغًؾفو، أو إمم  ح اًمًلم ووؿفو، ، وموًمػتح مـًقب إمم: اًم ًْ ور; ٕكف َي اًمَؼص 

ؿ  ومفق مجُع ؾَمْحٍؾ، وهق اًمثقب إسمقض اًمـؼل، و اًمض  يؽقن إٓ مـ ىمطـ، وومقف  وٓ ؾَمُحقٍل وهل ىمريي سموًمقؿـ: وأم 

 (. 3/458ع، وىمقؾ إن اؾمؿ اًمؼريي سموًمضؿ أيضو. اكظر: اًمـفويي ذم همريى احلديٌ وإصمر )ؿمذوذ ٕكف كًى إمم اجلؿ

 (. 4/567( اعمغـل ) )4)

(، وسموب اًمؽػـ سمال قماممي 2375( ح )3/86(  صحقح اًمٌخوري، يمتوب اجلـوئز، سموب اًمثقوب اًمٌقض ًمؾؽػـ )5)

 (. 2498( ح )3/213(، و سموب مقت يقم آصمـلم )2384( ح )3/88)

 (. 52:( ح )3/761(، )52:( ح ):3/75(  صحقح مًؾؿ، يمتوب اجلـوئز، سموب ذم يمػـ اعمقً )6)

 (. 4/567( اعمغـل ) )7)

 (. :4/26( اًمطٌؼوت اًمؽؼمى )8)

 (. 22353( مصـػ اسمـ أيب ؿمقٌي ) /( ح )9)

 (. 3:95( ح ):6/46( إوؾمط ذم اًمًــ واإلمجوع وآظمتالف ):)
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أكًوب إذاف واًمٌالذري ذم
(1)

 ، مًؾؿ اخلقارزمل سمـ قمـ إسمراهقؿ 

أيب  سمـ قمـ طمٌقى، قمـ أيب اًمعؿقس; خلقارزمل( قمـ ويمقعوإسمراهقؿ ا، واسمـ أيب ؿمقى، صمالصمتفؿ )اسمـ ؾمعد

 .ومذيمره. . مًعقد أوىص سمـ اهلل قمٌدأن ، قمؿرو سمـ ظمثقؿ فمـ، صموسمً

ؾمٌؼهق صمؼي يمام و اهلذزم مًعقد سمـ اهلل قمٌد سمـ قمتٌي سمـ اهلل قمٌد سمـ قمتٌي: وأسمق اًمعؿقس هق
(2)

. 

صمؼي ومؼقف ضمؾقؾ ويمون )) اًمؽقذم حيقك أسمق مقٓهؿ إؾمدي ديـور اسمـ هـد: ويؼول ىمقس: صموسمً أيب سمـ طمٌقىو

((يمثػم اإلرؾمول واًمتدًمقس
(3)

ي اًمثوًمثي مـ اعمدًمًلموذيمره اسمـ طمجر ذم اعمرشمٌ 
(4)

. 

ذيمره اًمٌخوري ، مًعقد سمـ اهلل قمٌدهق اسمـ أظمً : ويؼول، مًعقد سمـ اهلل قمٌد ظموًمي اسمـ قمؿرو سمـ ظمثقؿو

ذم اًمتوريخ اًمؽٌػم
(5)

واسمـ أيب طموشمؿ ذم اجلرح واًمتعديؾ، 
(6)

وذيمره اسمـ طمٌون ، شمعديال وٓ ومل يذيمرا ومقف ضمرطمو، 

ذم اًمثؼوت
(7)

اًمثؼوت ممـ مل يؼع ذم اًمؽتى اًمًتي: وذيمره اسمـ ىمطؾقسمغو ذم يمتوسمف. 
(8)

. 

 .أيب صموسمً سمـ ًمعـعـي طمٌقى، ومقف وعػ وموٕصمر

احلل أضمقج  همننّ ، ىمػـقين دم شمقيب هذيـ: أكف ومول روي فمـ أيب زمؽر ايمصديؼ ): ومقيمف -397

يـَ فْ ؿَ ـِؾْ ّم مهو يمِ وإكّ ، إلم اجلديد مـ اظمقً
(9)

(((وايمؼماب 
(10)

. 

 :قمـ اًمصديؼ  وي مـ قمدة ـمرقهذا احلديٌ رُ 

                                 
 (. 22/336) ( أكًوب إذاف ًمؾٌالذري2)

 . -386 -: ( اكظر احلديٌ رىمؿ3)

 (. 2195( ت )261(  شمؼريى اًمتفذيى )ص: 4)

 (. :7(  شمعريػ أهؾ اًمتؼديس سمؿراشمى اعمقصقوملم سموًمتدًمقس  رىمؿ اًمؽممجي: )5)

 (. 4/321(  اًمتوريخ اًمؽٌػم ًمؾٌخوري سمحقار )6)

 (. 2888( ت )4/499عديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )(  اجلرح واًمت7)

 (. 3663( ت )5/323(  اًمثؼوت ٓسمـ طمٌون )8)

 (. 4643( ت )5/249(  )9)

قمـد اسمـ طمٌون: و(، 939( ح )3/416مًـده )ذم راهقيف  سمـ وضموء قمـد إؾمحوق ((اعمفؾي))( ذم أيمثر اًمروايوت سمؾػظ: :)

ْدَمُي  -سمػتح اعمقؿ ويمنهو–. واعمفـي يًمؾؿفـي أو ًمؾؿفؾ( سموًمشؽ: 4147( ح )8/419ذم صحقحف ) اخْلِ

سْمتَِذاُل. اعمغرب ذم شمرشمقى اعمعرب )ص:  ِٓ  ( مودة: )م هـ ن(. 561َوا

 (. 4/568اعمغـل )( 21)
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أظمرضمف اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت: إول
(1)

أيب ؾمؾقامن  سمـ ػأظمؼمكو ؾمق: ىمول، ديملم سمـ قمـ أيب كعقؿ اًمػضؾ 

هذيـ اًمؾذيـ يمـً  يمػـقين ذم صمقيب  》: ىمول أسمق سمؽر طملم طميه اعمقُت : حمؿد ىمول سمـ اًمؼوؾمؿ ؾمؿعً: ىمول

ؾيفْ  ومقفام واهمًؾقمهو ومنهنام ًمؾؿُ أصكّم 
(2)

 .《واًمؽماب 

((صمؼي يمثػم احلديٌ)): ىمول اسمـ ؾمعد، مقمم سمـل خمزوم: هق ؾمؾقامن أيب سمـ ؾمقـػو
(3)

. 

أطمد أهؾ سمقتف مـ وًمعؾف ؾمؿعف ، يًؿع مـ أيب سمؽر مل ، اًمصديؼ سمؽر أيب طمػقد، حمؿد سمـ اًمؼـوؾمؿو

 .أيب سمؽر سمـ وإصمر طمًـ اإلؾمـود إمم اًمؼوؾمؿ. اًمذيـ ؿمفدوا اًمؼصي

اًمرزاق ذم اعمصـػ قمٌدف أظمرضم: ايمثوين
(4)

ىمول أسمق )): قمـ قموئشي ىموًمً، قمـ قمروة، اًمزهريقمـ ، قمـ معؿر 

 :كشؽمي ًمؽ ضمديدا ىمول أٓ)): ومؼوًمً قموئشي، اهمًؾقمهو ويمػـقين ومقفام: سمؽر ًمثقسمقف اًمؾذيـ يمون يؿرض ومقفام

 .((مـ اعمقًإن احلل أطمقج إمم اجلديد  ٓ

ىمول احلوومظ ذم اًمدرايي
(5)

 .اًمشقخلموهق يمذًمؽ ورضمول اإلؾمـود رضمول . ((إؾمـوده صحقح)): 

أظمرضمف اإلموم أمحد ذم اًمزهد :ايمثويمٌ
(6)

اهلل اًمقؿـل  قمٌدقمـ ، أيب ظموًمد سمـ أكٌلكو إؾمامقمقؾ، هورون سمـ يزيدقمـ  

 :هبذا اًمٌقً متثؾً قموئشي  عمو اطمتي أسمق سمؽر : اًمعقام ىمول سمـ مقمم اًمزسمػم

صَم      تَكــِ ايمػَ ـَذاُر فمَ ـَح ــِل ايمـو ُيغْ ــوذُِل مَ ـَأفمَ  ًْ ـإَِذا ضَممْمَ
(7)

ْدرُ ـو َوَض ـَيْقمً   وَق ِِبَو ايمصَّ
(8)

 

                                 
 (. 4/265( اًمطٌؼوت اًمؽؼمى )2)

دِ ( اعمفؾـي3) يُد اًمذي َيُذوُب ومقًقُؾ مـ اجلًِد. اكظر: اًمػوئؼ ذم : سمضؿ اعمقؿ ويمنهو وومتحفو، وهل صمالصَمُتفو: اًمَؼْقح واًمص 

 (: مودة )مفؾ(. 5/486(، اًمـفويي ذم همريى احلديٌ وإصمر )4/4:6همريى احلديٌ )

 (2737( ت ):7/4( اًمطٌؼوت اًمؽؼمى )4)

 (. 7289( ح )4/534اًمرزاق اًمصـعوين ) ( مصـػ قمٌد5)

 (. 2/342( اًمدرايي ذم ختريٍ أطموديٌ اهلدايي )6)

 (. 674( ح )1:طمـٌؾ )ص:  سمـ اًمزهد ٕمحد (7)

 . )طمنمج(مودة:  (:49/ 2اًمـفويي )اكظر: احلنمضمي: اًمغرهمرة قمـد اعمقت وشمردد اًمـػس.   ( 8)

( اًمٌقً حلوشمؿ اًمطوئل، خيوـمى امرأشمف مووّيي سمـً قمػزر، ذيمره اسمـ ىمتقٌي اًمديـقري ذم يمتوسمف اًمشعر واًمشعراء 9)

 ووّى مو يغـك اًمّثراء قمـ اًمػتك. ( وومقف صدر اًمٌقً هؽذا: أم2/351)

ـِ اًْمَػَتك)): وأمو ىمقًمف  مل أىمػ قمؾقف.  ((َأقَموِذُل َمو ُيْغـِل احْلََذاُر قَم
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ژ چ چ         چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ژ: وًمؽـ ىمقزم، يًمقس يمذًمؽ يو سمـقّ )): ومؼول أسمق سمؽر 
(1)

 

 .أطمقج إمم اجلديد مـ اعمقً احلل   ومننّ ، صمؿ يمػـقين ومقفام، اكظروا صمقيب هذيـ وموهمًؾقمهو: ومؼول

، اهلل اًمٌفل قمٌد: ًمدأيب ظمو سمـ وذم ؿمققخ إؾمامقمقؾ، مل يتٌلم زم مـ هق، اًمعقام سمـ اًمزسمػم مقمم اًمقؿـل اهلل قمٌدو

((أظمرج ًمف مًؾؿ وأصحوب اًمًــ، صدوق خيطئ)): ومفق: إن يمون هق، اًمزسمػم سمـ مقمم مصعى
(2)

. 

اًمرزاق ذم اعمصـػ قمٌدأظمرضمف  :ايمرازمع
(3)

وىمد يمون اًمرضمؾ : قمؿػم يؼقل سمـ ؾمؿعً قمٌقد: قمـ اسمـ ضمريٍ ىمول 

وأمر : مخرت رضمؾقف اكؽشػ رأؾمف ىمولوإن ، يؽػـ ذم ذًمؽ اًمزمون ذم صمقب واطمد إن مخر رأؾمف اكؽشػً رضماله

أوصمقوسمو ضمددا أو : ومؼوًمً قموئشي، سملن شمغًؾ صمقسملم يمون يؿرض ومقفام، وإمو أؾمامء سمـً قمؿقس، أسمق سمؽر إمو قموئشي

 .إطمقوء أطمؼ سمذًمؽ: ىمول؟ أمثؾ مـفو

 وىمقؾ أكف وًمد ذم زمون اًمـٌل، قمؿػم مـ يمٌور اًمتوسمعلم سمـ وقمٌقد، وهذا إؽمـود صحقح
(4)

. 

صمر أكف يمػـ سمثقسملم يموكو قمؾقف ضموء ذم خوري ذم صحقحف أكف يمػـ ذم صمالصمي أسمقاب، هذه ا أظمرج ، وىمد ضموء قمـد اًٌم

ـٌل : ومؼول، دظمًؾ قمغم أيب سمؽر : ىموًًمقمـ قموئشي أهنو  ـتؿ اًم ذم صمالصمي أصمقاب سمقض : ىموًًم؟ ذم يمؿ يمػ

لم: ىموًًم؟  اهلل رؾمقلذم أي يقم شمقذم : وىمول هلو قماممي وٓ ًمقس ومقفو ىمؿقص، ؾمحقًمقي صٓـم وملي يقم : ىمول يقم ا

لم: ىموًًم؟ هذا صٓـم ل وسملم اًمؾقؾ: ىمول يقم ا ُض ومِقِف سمِِف َرْدعٌ ، ومـظر إمم صمقب قمؾقف، أرضمق ومقام سمـق يَموَن ُيَؿر 
(5)

ـْ   ِم

ًؾقا صَمْقيِب َهَذا وزيدوا قمؾقف صمقسملم: ومؼول، َزقْمَػَرانٍ  أطمؼ سموجلديد  إن احلل: ىمول، إن هذا ظمؾؼ: ىمًؾ، ومؽػـقين ومقفو، اهم

ـ اعمًق ـ ًمقؾي اًمثالصموء إكام هق ًمؾؿفؾي ومَؾَْؿ ُيتََقف  ، م ـ ىمٌؾ أن يصٌح، طمتك أمًك م  .((ودوم

، وصمقسملم ضمديديـ، اًمثقب اًمذي يمون يؿرض ومقف، يمػـ ذم صمالصمي أصمقاب ويؿؽـ اجلؿع سمقـفام أكف 

ومل شمتعرض اًمثقسملم ، وم مروفواًمراويي إومم سمقـً أكف يمػـ ذم اًمثقب اخلؾؼ يمون قمؾقف أي، اؿمؽميو ًمؾؽػـ

 .واهلل أقمؾؿ. وأمو روايي اًمٌخوري ومؼد ضموءت مػصؾي، اجلديديـ

                                 
 (. :2( ؾمقرة ق، أيي: )2)

 (. 4834( ت )441ظر: شمؼريى اًمتفذيى )ص: اك -سمػتح اعمقطمدة ويمن اهلوء وشمشديد اًمتحتوكقي-( اًمٌفل 3)

 (. 72:7( ح )4/539اًمرزاق اًمصـعوين ) ( مصـػ قمٌد4)

:  ( اكظر آؾمتقعوب ٓسمـ قمٌد5)  (. 4841(، ت )334/:2. هتذيى اًمؽامل ذم أؾمامء اًمرضمول )2129/ 4اًْمؼَمِّ

اعمجؿقع اعمغقٌ ذم همريٌل اًمؼرآن ه. واًمردع: أصمر اًمطقى وكحق، عمع مـ زهمػران، مل يعؿف يمؾفزقمػران: أي  ردع مــ (6)

 . )ردع(مودة:  (862/ 2واحلديٌ )
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(أمر زمف ٕن ايمـبل ; وجيى ىمػـ اظمقً): ومقيمف -398
(1)

. 

سمتؽػلم اعمقً ضموء قمـد اًمشقخلم أمره 
(2)

ىمول سمقـام رضمؾ واىمػ سمعرومي إذ  مـ طمديٌ اسمـ قمٌوس  

 ،ويمػـقه رم صمقسملم، اهمًؾقه سمامء وؾمدر: ول اًمـٌك ىم -أو ىمول وملوىمصتف-وىمع قمـ راطمؾتف ومقىمصتف 

روا رأؾمف وٓ حتـِّطقه وٓ ٌِّقًو، ختؿِّ ٌْعٌ يقم اًمؼقومي مؾ  ومنكف ُي

 .ويمػـقه ذم صمقسمف: وًمػظ مًؾؿ

ٓ شمقبمل يقصمد يمؽؾ واضمد مـفّم   فمؿغم  زـم ومصعى، محزةَ  أنَّ ): ومقيمف -399 ف(همق ـَ ػِ همؽُ ، إ
(3)

. 

أظمرضمف اًمٌخوري
(4)

أيت : ىمول، قمـ أسمقف، قمقف سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ إسمراهقؿ سمـ ؾمعد مـ ـمريؼ 

 مو ًمف يقضمد ومؾؿ، مـل ظمػما ويمون قمؿػم سمـ ىمتؾ مصعى》: ومؼول، يقمو سمطعومف قمقف  سمـ اًمرمحـ قمٌد

ًمؼد ظمشقً أن ، ومؾؿ يقضمد ًمف مو يؽػـ ومقف إٓ سمردة، ظمػم مـل -أو رضمؾ آظمر  -وىمتؾ محزة  ، سمردة إٓ ومقف يؽػـ

 .《ـو ذم طمقوشمـو اًمدكقو صمؿ ضمعؾ يٌؽلوشمُ ٌَ ًمـو ـمقِّ  ًْ ؾَ جِّ يؽقن ىمد قمُ 

ل وإن همطِّ ، سمدت رضماله، ل رأؾمفطِّ همُ  إنْ ،  سمردةيمػـ ذم، قمؿػم وهق ظمػم مـل سمـ ىمتؾ مصعى》: وذم ًمػظ ًمف

 .《وىمتؾ محزة وهق ظمػم مـل: وأراه ىمول -رضماله سمدا رأؾمف 

ـٍ ٓزمـتف ُويمَِد مقِتًوو): ومقيمف -:39 ـُ فمؿر فمعم ازم (َصعمَّ ازم
(5)

. 

اًمرزاق ذم اعمصـػ قمٌد ووملظمرضمف; صالشمف قمغم اًمًؼط ىمصي وأمو، قاًمًقومل أىمػ قمؾقف هبذا 
(6)

 ;قمـ معؿر، 

واسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ
(7)

 اسمـ قمؿر قمغم مقًمقد صغم  》: قمـ كوومع ىمول، يمالمهو قمـ أيقب، قمـ اسمـ قمؾقي 

                                 
 (. 4/568( اعمغـل )2)

ـ 2377( رىمؿ )3/87(، سموب احلَـقط ًمؾؿقً )2376( رىمؿ )3/86يمتوب اجلـوئز، سموب اًمؽػـ ذم صمقسملم، ) (3) (، وسموب يمقػ ُيؽّػ

فك مـ اًمطقى ًمؾؿحرم واعمحرمي )(، ويمت2379، 2378( رىمؿ )3/87اعمحرُم ) (، :294( رىمؿ )4/26وب اًمصقد، سموب مو ـي

ـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؿؾ أن يمدى قمـف سمؼقي احلٍ )  - 2961 - :295( رىمؿ )4/28وسموب اعمحرم يؿقت سمعرومي ومل يلمر اًم

ًؾؿ: 2962 ٍ سموب مو يػعؾ سموعمحرم إذا موت، )))(. وم  (. 2317( رىمؿ )3/976يمتوب احل

 (. 4/568ل ) )( اعمغـ4)

(. وسموب سموب إذا مل يقضمد إٓ صمقب واطمد، ح 2385( ح )3/88( صحقح اًمٌخوري، سموب: اًمؽػـ مـ مجقع اعمول )5)

 (. 5156( ح )6:/6(. صحقح اًمٌخوري، يمتوب اعمغوزي، سموب همزوة أطمد )2386)

 (. 4/569( اعمغـل ) )6)

 (. 7711( ح )4/642اًمرزاق ) ( مصـػ قمٌد7)

 (. 22816( ح )8/3:8( )8)
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 .《 قمؾقف ذم داره صمؿ أرؾمؾ سمف ومدومـصغّم  ؟أم ٓ أدري اؾمتفّؾ  ٓ صغػم ؾِمْؼط

يمام ذم اعمطوًمى اًمعوًمقي–ورواه مًدد ذم مًـده 
(1)

ومـ ـمريؼف اسمـ اعمـذر ذم إوؾمط 
(2)

مـ ـمريؼ  -

 .قمـ كوومع سمف كحقه، قمؿر سمـ اهلل قمٌقد

وصححف اًمٌقصػمي ذم اإلحتوف، واإلؾمـود صحقح
(3)

واسمـ طمجر ذم اعمطوًمى اًمعوًمقي 
(4)

. 

ورواه اًمطحووي ذم مشؽؾ أصمور
(5)

 ذم صغّم ، قمؿر سمـ اهلل قمٌد أنّ 》: صمفف طمدّ أكّ ، قمـ كوومع، يقكسمـ ـمريؼ  

 .《ومدومـ، ومحؿؾ، أمر سمف صمؿّ ، اًمدار قمغم مقًمقد ًمف

 .وسملم ذم هذه اًمروايي أن اعمقًمقد يمون ًمف. وهذا إؾمـود صحقح

ضمتك ، يقرث وٓ ،َيرث وٓ ،فُيصعمَّ فمؾق ٓ ايمطػؾف ومول أكَّ  روي فمـ ايمـبل ): ومقيمف -3:2

همرواه زمعضفؿ ، ومد اضطرب ايمـوس همقف: وضمديثفؿ ومول ايمؼممذي -شمؿ ومول-، رواه ايمؼممذي يستفؾ

(ىملن هذا أصح مـ اظمرهمقع: ومول ايمؼممذي، مقومقهمو
(6)

. 

أظمرضمف
(7)

، مًؾؿ اعمؽل سمـ قمـ إؾمامقمقؾ، يزيد اًمقاؾمطل سمـ طمدصمـو حمؿد، طمريٌ سمـ ًلمقمـ أيب قمامر احل 

 .ومذيمره. . . يصغم قمؾقف ٓ اًمطػؾ: ىمول قمـ اًمـٌل ، قمـ ضموسمر، قمـ أيب اًمزسمػم

، مرومققمو ٌل قمـ اًمـّ، قمـ ضموسمر، قمـ أيب اًمزسمػم، هذا طمديٌ ىمد اوطرب اًمـوس ومقف ومرواه سمعضفؿ)): وىمول

قمـ ، إؾمحوق سمـ وروى حمؿد، قمـ ضموسمر مقىمقومو، قمـ أيب اًمزسمػم، اطمدوهمػم و، ؾمقار سمـ وروى أؿمعٌ

 .((هذا أصح مـ احلديٌ اعمرومقع ويملنّ ، قمـ ضموسمر مقىمقومو، أيب رسموح سمـ قمطوء

 :واظمتؾػ قمؾقفام ومقف، قمـ ضموسمر، أيب رسموح سمـ وقمطوء، رواه أسمق اًمزسمػم اعمؽل: وهق يمام ىمول

                                 
 (. 983( ح )6/538( اعمطوًمى اًمعوًمقي سمزوائد اعمًوكقد اًمثامكقي )2)

 (. 41:3( ح )6/515( إوؾمط ذم اًمًــ واإلمجوع وآظمتالف )3)

 (. 2:29( ح )3/586( إحتوف اخلػمة اعمفرة سمزوائد اعمًوكقد اًمعنمة )4)

 (.  (.983( ح )6/538( اعمطوًمى اًمعوًمقي سمزوائد اعمًوكقد اًمثامكقي )5)

 (. 3:14( ح ):2/61( ذح معوين أصمور )6)

 (. 4/569( اعمغـل ) )7)

 (. 2143( ح )4/582( ذم اًمًــ، يمتوب اجلومع، سموب: مو ضموء ذم شمرك اًمصالة قمغم اجلـلم طمتك يًتفؾ  )8)
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 :روايي أيب ايمززمغم  -2

، واًمثقري، وإوزاقمل، مًؾؿ سمـ واعمغػمة، مًؾؿ اعمؽل سمـ ومرواه إؾمامقمقؾ، اظمتؾػ اًمرواة قمـ أيب اًمزسمػم

 :سمدر قمـف )أيب اًمزسمػم( قمـ ضموسمر مرومققمو سمـ واًمرسمقع

 .ؾمقار قمـف )أيب اًمزسمػم( قمـ ضموسمر مقىمقومو قمؾقف سمـ وأؿمعٌ، ورواه اسمـ ضمريٍ

 :روايوت ايمرهمع فمـ أيب ايمززمغم: أوٓ

قمـ ، طمريٌ سمـ قمـ احلًلم -يمام قمزاه اعمصـػ– اًمؽممذي وأظمرضمف: اظمؽل مسؾؿ زمـ إؽمّمفمقؾ روايي -أ

 ، يزيد اًمقاؾمطل سمـ حمؿد

واحلويمؿ ذم اعمًتدرك
(1)

وقمـف اًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى– 
(2)

قمـ يزيد يـ ، أيب أؾمومي سمـ مـ ـمريؼ احلورث - 

 ;هورون

ىمول  :ىمول، قمـ ضموسمر، قمـ أيب اًمزسمػم، هورون( قمـ إؾمامقمقؾ اعمؽل سمـ ويزيد، يزيد سمـ يمالمهو )حمؿد

 ورث وصكم قمؾقف، إذا اؾمتفؾ اًمصٌل:  اهلل رؾمقل

 .((مًؾؿ سمـ اًمشقخون مل حيتجو سمنؾمامقمقؾ)): وىمول احلويمؿ

 .((مًؾؿ اعمؽك همػمه أوصمؼ مـف وروى مـ أوضمف أظمر قمـ أسمك اًمزسمػم مرومققمو سمـ إؾمامقمقؾ)): وىمول اًمٌقفؼل

يمون حيدصمـو  مل يزل خمتؾطو)): ىمول حيقك اًمؼطون. اًمٌٍمي اعمؽل إؾمحوق أيب مًؾؿ سمـ إؾمامقمقؾ ومداره قمغم

((سموحلديٌ اًمقاطمد قمغم صمالصمي رضوب
(3)

((ًمقس سمٌمء)): وىمول اسمـ معلم 
(4)

مـؽر )): وىمول اإلموم أمحد، ، 

((احلديٌ
(5)

((أمجع أصحوسمـو قمغم شمرك طمديثف)): ل اسمـ اعمديـلوىمو، 
(6)

ورسمام ، شمريمف اسمـ اعمٌورك)): وىمول اًمٌخورّي  

                                 
(2( )2/474 .) 

 (. 5/9( اًمًــ اًمؽؼمى ًمؾٌقفؼل وذم ذيؾف اجلقهر اًمـؼل )3)

 (.  :77( ت )3/2:9أيب طموشمؿ )( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ 4)

 (. 232( ت )77( شموريخ اسمـ معلم )ص: 5)

 (.  :77( ت )3/2:9( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )6)

 (. 372( ت )366( أطمقال اًمرضمول )ص: 7)



                                            (   492 

((واسمـ مفدي، وشمريمف حيقك، روى قمـف
(1)

((وعقػ احلديٌ، يمون ومؼقفو)): وىمول اسمـ طمجر، 
(2)

. 

واإلهيوم ف اسمـ اًمؼطون ذم اًمقهؿوسمف أقمؾّ ، وموإلؾمـود وعقػ
(3)

واسمـ طمجر ذم اًمتؾخقص 
(4)

. 

أظمرضمفو اًمـًوئل ذم اًمؽؼمى: مسؾؿ زمـ روايي اظمغغمة -ب
(5)

 ;مقؾمك اًمٌؾخل سمـ قمـ حيقك، 

واحلويمؿ ذم اعمًتدرك
(6)

 ;روح اعمدايـل سمـ اهلل قمٌدمـ ـمريؼ  

قمـ ، قمـ أيب اًمزسمػم، مًؾؿ سمـ ىمول صمـو اعمغػمة، ؾمقار سمـ واعمدايـل( قمـ ؿمٌوسمي، يمالمهو )حيقك اًمٌؾخل

 .وُصكمِّ قمؾقف، إذا اؾمتفؾ وِرثاًمصٌل : ىمول قمـ اًمـٌل   ضموسمر

 سمـ مـ طمديٌ اعمغػمة، وهذا أومم سموًمصقاب)): -اعمقىمقومي ضمريٍ اسمـ روايي ظمرج أن سمعد –وىمول اًمـًوئل 

 .((واسمـ ضمريٍ أصمًٌ مـ اعمغػمة، قمـ أيب اًمزسمػم همػم طمديٌ مـؽر، مًؾؿ سمـ وقمـد اعمغػمة، مًؾؿ

َؿكم مًؾؿ سمـ اعمغػمةو ًْ وصمؼف اسمـ ، أسمق ؾمؾؿي اًمناج -ؾمويمـي مفؿؾي سمقـفام مػتقطمتلم ومقؿ سمؼوف- اًمَؼ

واسمـ كؿػم، معلم
(7)

((صوًمح احلديٌ صدوق)): وىمول أسمق طموشمؿ، 
(8)

واسمـ كؿػم، 
(9)

وكؼؾ اسمـ طمجر ذم اًمتفذيى ، 

((رسمام وهؿ وملومحش)): طمٌون ىمقًمفقمـ اسمـ 
(10)

((صدوق)): ىمول اسمـ طمجر ،
(11)

. 

 .وموإلؾمـود طمًـ

                                 
 (. :228( ت )2/483( اًمتوريخ اًمؽٌػم ًمؾٌخوري )2)

 (. 595( ت )255( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 3)

(4( )4/388-389 .) 

 (. :2:( ح )4/2295( اًمتؾخقص احلٌػم )5)

 (. 7469( ح )5/88( )6)

(7( )5/459 .) 

 (. 495( ت )7/468(. هتذيى اًمتفذيى )976( اكظر ؾممآت اسمـ اجلـقد رىمؿ )8)

 (. 2142( ت ):9/33( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )9)

 (. 976( اكظر ؾممآت اسمـ اجلـقد رىمؿ ):)

 (. 495( ت )7/468( هتذيى اًمتفذيى )21)

 (. 7961( ت )77:( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 22)
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أظمرضمفو احلويمؿ ذم اعمًتدرك: إوزافمل روايي -ج
(1)

وقمـف اًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى -
(2)

 سمـ مـ ـمريؼ هالل -

اؾمتفؾ  إذا:  اهلل رؾمقلسمؼقي قمـ إوزاقمك قمـ أسمك اًمزسمػم قمـ ضموسمر ىمول ىمول قمـ ، قمـ أسمقف، اًمعالء اًمرىمل

 .اعمقًمقد صغم قمؾقف وورث وورث

 سمـ وعقػ احلديٌ قمـده قمـ يزيد مـؽر احلديٌ)): ىمول أسمق طموشمؿ، اًمرىمل اًمٌوهكم هالل سمـ اًمعـالءومقف 

((زريع اطموديٌ مقوققمي
(3)

روى قمـف اسمـف هالل همػم طمديٌ مـؽر ومال أدري مـف أشمك أو مـ )): وىمول اًمـًوئل. 

((اسمـف
(4)

((ومقف ًملم)): وىمول اسمـ طمجر، 
(5)

. 

 .وىمد قمـعـ ذم اإلؾمـود، مدًمس شمدًمقس اًمتًقيي، اًمقًمقد سمـ سمـؼقي و

 .وموإلؾمـود وعقػ

طمٌون أظمرضمفو اسمـ. روايي ايمثقري -د
(6)

أيب  سمـ أمحد سمـ طمدصمـو حمؿد، جموؿمع سمـ مقؾمك سمـ قمـ قمؿران 

 ;ظمؾػ اًمؼطقعل

ركواحلويمؿ ذم اعمًتد
(7)

 ;اًمؽـدي سمـ اهلل قمٌدمـ ـمريؼ  

، قمـ أيب اًمزسمػم، طمدصمـو ؾمػقون اًمثقري، يقؾمػ إزرق سمـ واسمـ اًمؽـدي( قمـ إؾمحوق، يمالمهو )اًمؼطقعل

 .ٌل ُصكمِّ قمؾقف وورثإذا اؾمتفؾ اًمص: ىمول قمـ اًمـٌل  قمـ ضموسمر 

 .وموإلؾمـود إمم اًمثقري صحقح

هذا طمديٌ صحقح قمغم ذط اًمشقخلم ومل خيرضموه وىمد أضمده)): وىمول احلويمؿ
(8)

مـ طمديٌ اًمثقري قمـ  

                                 
 (. 3541( ح )4/2296( وشمٌعف اسمـ طمجر ذم اًمتخؾقص احلٌػم )3/389( يمام ذيمره اًمزيؾعل ذم كصى اًمرايي )2)

(3( )5/9 .) 

 (. 8::2( ت )7/472( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )4)

 . (547( ت )89( اًمضعػوء واعمؽمويمقن ًمؾـًوئل )ص: 5)

 (.  :636( ت )873( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 6)

 (. 7143( ح )24/3:3-3:4( )7)

(8( )5/459 .) 

 ((ومل أضمده مـ طمديٌ اًمثقري، قمـ أيب اًمزسمػم قمـ ضموسمر مقىمقومو))( وكؼؾ اسمـ اعمؾؼـ هذه اًمعٌورة قمـ احلويمؿ سمؾػظ: 9)

 (. 24/46اًمٌدر اعمـػم )
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 .وواومؼف قمؾقف اًمذهٌل. ((أيب اًمزسمػم مقىمقومو ومؽـً أطمؽؿ سمف

ٕن أسمو اًمزسمػم ًمقس ; ووهؿ، وصححف احلويمؿ قمغم ذط اًمشقخلم)): ذم اًمتؾخقص ومؼولوشمعؼٌف اسمـ طمجر 

((ومفق قمؾي اخلؼم إن يمون حمػقفمو قمـ ؾمػقون اًمثقري، وىمد قمـعـ، مـ ذط اًمٌخوري
(1)

. 

مل يرو قمـف اًمٌخورى إٓ متوسمعي يمام ذيمر ذًمؽ ، ٕن أسمو اًمزسمػم، إكام هق قمغم ذط مًؾؿ ومؼط)): وىمول إًمٌوين

((همػم أكف مدًمس وىمد قمـعـف، ((اعمقزان))ك كػًف رم اًمذهٌ
(2)

. 

أظمرضمفو اسمـ موضمف: زمدر زمـ هـ ـ روايي ايمرزمقع
(3)

واسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ 
(4)

واخلطقى ذم اجلومع، 
(5)

واسمـ ، 

اجلقزي
(6)

  اهلل رؾمقلىمول ىمول  اهلل  قمٌد سمـ قمـ ضموسمر، ىمول طمدصمـو أسمق اًمزسمػم، سمدر سمـ مـ ـمرق قمـ اًمرسمقع 

َ قمؾقفإذا اؾمتفَ  ٌل  ُصكمِّ َث ، ؾ  اًمص   .واًمؾػظ ٓسمـ موضمف. وُورِّ

((مؽموك)) اًمعال أسمق اًمًعدي اًمتؿقؿل سمدر سمـ اًمرسمقعو
(7)

. 

ودي ذم اًمتـؼقحاهل قمٌدسمـ وسمف وعػف ا
(8)

واسمـ طمجر ذم اًمتؾخقص، 
(9)

. 

 :روايوت ايمقومػ فمـ أيب ايمززمغم: شموكقو

اًمرزاق ذم اعمصـػ قمٌدأظمرضمفو : صمريٍ ازمـ روايي -أ
(10)

ومـ ـمريؼف اًمـًوئل ذم اًمؽؼمى-، 
(11)

قمـ اسمـ  -

                                 
 (. 3541( ح )4/2296( اًمتؾخقص احلٌػم )2)

 (. 2818( ح ):7/25إرواء اًمغؾقؾ ذم ختريٍ أطموديٌ مـور اًمًٌقؾ )( 3)

( ويمتوب اًمػرائض، سموب إذا 2619( ح )3/584( ؾمــ اسمـ موضمف، يمتوب اجلـوئز، سموب مو ضموء اًمصالة قمغم اًمطػؾ )4)

 (. 3861( ح ):5/5اؾمتفؾ اعمقًمقد ورث )

 سمدر.  سمـ ( ذم شمرمجي: اًمرسمقع4/242( اًمؽومؾ ٓسمـ قمدي )5)

 (. 2382( ح )3:/3ومع ذم أظمالق اًمراوي وأداب اًمًومع )( اجل6)

 (. 2789( ح )3/362( اًمتحؼقؼ )7)

 (. 2994( ت ):42( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 8)

 (. 2488( ح )3/743اهلودي ) ( شمـؼقح اًمتحؼقؼ ٓسمـ قمٌد9)

 (. 3541( ح )4/2296( اًمتؾخقص احلٌػم ):)

 (. 7719( ح )4/644( )21)

 (.  7436( ح )7/228ًوئل )( اًمًــ اًمؽؼمى ًمؾـ22)
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 شمفيرث إذا ؾمؿع صق: يؼقل ذم اعمـػقس اهلل  قمٌد سمـ أسمق اًمزسمػم أكف ؾمؿع ضموسمر ضمريٍ ىمول أظمؼمين

 .يذيمر اًمصالة قمؾقف ومل

((رضموًمف رضمول اًمصحقح)): ىمول اسمـ طمجر قمـ هذه اًمروايي
(1)

. 

ًؾؿ، وهق يمذًمؽ ـ أيب اًمزسمػم، رضموًمف رضمول م امع قم ٍ سموًًم ـ ضمري ـ ضموسمر، وىمد سح اسم  .ويمذًمؽ أسمق اًمزسمػم قم

أظمرضمفو اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ: ؽمقار زمـ أؾمعٌ روايي -ب
(2)

ومـ ـمريؼف اسمـ اعمـذر ذم -، 

ٕوؾمطا
(3)

 ;حمؿد سمـ ىمول طمدصمـو أؾموسمط -

واًمدارمل
(4)

 ;هورون سمـ ىمول أظمؼمكو يزيد، 

، إذا اؾمتفؾ ُصكمِّ قمؾقف)): ىمول قمـ ضموسمر ، قمـ أيب اًمزسمػم، ويزيد( قمـ أؿمعٌ، يمالمهو )أؾمٌوط

ث، ومنذا مل يًتفؾ  مل ُيَصؾ  قمؾقف، وورث اؾمتفؾ اًمصٌل  إذا)): وًمػظ اًمدارمل، هذا ًمػظ اسمـ أيب ؿمقٌي، ((ومل ُيَقر 

 .((وصكم قمؾقف، ورث

ً أؿمعٌ)): معوويي سمـ متؽؾؿ ومقف ىمول زهػم، اًمؽـدي ؾمقار سمـ أؿمـعٌوومقف  ىموئام دوكف ، ؾمقار قمـد أيب اًمزسمػم سمـ رأي

ؿمعٌومقؼ، وأسمق اًمزسمػم حيدث، اًمـوس ((؟ وأي رء ىمول؟ يمقػ ىمول: قل ٕا
(5)

ـ طمجر.  ((وعقػ)): وىمول اسم
(6)

. 

 .وموإلؾمـود إمم أيب اًمزسمػم وعقػ

 :ايمراصمح فمـ أيب ايمززمغم

ٓ روايتو اًمثقري ـ أيب اًمزسمػم إ ـ روايوت اًمرومع قم ؾؿ م ٌون ومقف سـم واعمغػمة، مل شًم ـ طم  .مًؾؿ اًمؼًؿكم مع يمالم اسم

 .اسمـ ضمريٍ ومل شمصح مـ روايوت اًمقىمػ إٓ روايي

مـ ، أومم سموًمصقاب ]يعـل روايي اسمـ ضمريٍ[ وهذا)): وىمد رضمح اًمـًوئل روايي اسمـ ضمريٍ اعمقىمقومي ومؼول

واسمـ ضمريٍ أصمًٌ ، قمـ أيب اًمزسمػم همػم طمديٌ مـؽر، مًؾؿ سمـ وقمـد اعمغػمة، مًؾؿ سمـ طمديٌ اعمغػمة

((اعمغػمة مـ
(7)

. 

                                 
 (. 2/346( اكظر: اًمدرايي )2)

 (. 22835( ح )8/412( )3)

 (. 41:2( ح )6/515)( 4)

(5( )3/4:3 .) 

 (. 635( سمً )4/375(، هتذيى اًمؽامل ذم أؾمامء اًمرضمول )889/ 3( اكظر اعمعرومي واًمتوريخ )6)

 (.  635( ت ):25( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 7)

 (. 7436( ح )7/228ًوئل )( اًمًــ اًمؽؼمى ًمؾـ8)
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، ا رومعف قمـ أيب اًمزسمػم همػم اعمغػمةٓ أقمرف أطمدً )) :احلويمؿ إمم شمرضمقح روايي اسمـ ضمريٍ ومؼولأؿمور ويمذًمؽ 

((ضمريٍ وهمػمه وىمد يمتٌـوه مـ طمديٌ ؾمػقون اًمثقري قمـ أيب اًمزسمػم مقىمقومو سمـا وىمد أوىمػف
(1)

: وىمول اًمذهٌل. 

شمػرد سمف مغػمة سمرومعف))
(2)

. 

يٍ صمؼي ومؼقف اسمـ ضمر ٕنّ ، واسمـ ضمريٍ، وًمعؾ شمرضمقح إئؿي اًمقىمػ سموقمتٌور اعمؼوركي سملم روايتل اعمغػمة 

. ومتؼدم روايي اسمـ ضمريٍ قمغم روايتف. ((رسمام وهؿ وملومحش)): وىمد ىمول اسمـ طمٌون، مًؾؿ صمؼي سمـ واعمغػمة، ومووؾ

. وإؾمـوده قمغم ذط مًؾؿ يمام ىمرره اسمـ طمجر وإًمٌوين، ؾمٌؼوًمؽـف مل يـػرد سموًمرومع سمؾ شموسمعف قمؾقف اًمثقري يمام 

هلل أقمؾؿوأطمػظ وا، أيمثر ةومقؼدم روايي اًمرومع ًمؽقن اًمروا
(3)

. 

. وضموء اًمتٍميح سموًمًامع ذم روايي اًمقىمػ، وهق مدًمس وىمد قمـعـ، وروايي اًمرومع مدارهو قمغم أيب اًمزسمػم

 .ًمعـعـي أيب اًمزسمػم يروايي اًمرومع وعقػوم

 .أيب رزموح زمـ روايي فمطوء -3

 :واظمتؾػ قمؾقف ومقفو

 .قمـ ضموسمر مقىمقومو قمؾقف، إؾمحوق قمـف سمـ حمؿد وومرواه 

 .قمـ ضموسمر مرومققمو، قمـف، اًمصٌوح سمـ اعمثـل وورواه

أظمرضمفو اًمدارمل: روايي ايمقومػ: أوٓ
(4)

; 

ذر ذم إوؾمطواسمـ اعمـ
(5)

 ;اًمقهوب اًمػراء قمٌد سمـ قمـ أيب أمحد حمؿد 

: ىمول، قمـ ضموسمر، قمـ قمطوء، إؾمحوق سمـ حمؿد قمـ، قمٌقد سمـ وأسمق أمحد اًمػراء( قمـ يعغم، يمالمهو )اًمدارمل

َ ُص ، اعمقًمقد إذا اؾمتفّؾ   .قمؾقف وورث كمِّ

                                 
 (. :5/45( اعمًتدرك )2)

 (. :5/45( شمؾخقص اعمًتدرك اعمطٌقع قمغم هومش اعمًتدرك )3)

( اكظر مو اظمتؾػ ذم رومعف ووىمػف مـ إطموديٌ اًمقاردة ذم يمتوب اًمطفورة واًمصالة ًمشقخـو قمقاد اًمرويثل 4)

(6/3:26-3:27 .) 

 (. 3/4:4( اًمًــ )5)

 (. 41:1( ح )6/514( )6)
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 أصمورأظمرضمف اًمطحووي ذم ذح معوين، ًمؽـف شمقسمع، وىمد قمـعـ، إؾمحوق مدًمس سمـ ومقف حمؿدو
(1)

قمـ  

إذا : ىمول، اهلل قمٌد سمـ قمـ ضموسمر، قمـ قمطوء، راؿمد سمـ أكو حمؿد: ىمول، هورون سمـ يزيد قمـ، ؿمقٌي سمـ قمكم

 وصكم قمؾقف، اؾمتفؾ اًمصٌل ورث

ْؾً اسمـ: هق ؿمقٌي سمـ قمكمو ((صدوق)): ىموؾمؿ سمـ ىمول مًؾؿي. اًمٌغدادي احلًـ أسمق، اًمص 
(2)

. 

((ورمك سموًمؼدر، صدوق هيؿ)) ؽحقزماعم اهلل قمٌد أسمق، اخلزاقمك راؿمد سمـ حمؿدو
(3)

. 

 .وهذا إؾمـود طمًـ

 :روايي اًمقىمػ قمـ قمطوء: صموكقو

ذيمرهو اًمدار ىمطـل ذم اًمعؾؾ
(4)

اًمصٌوح  سمـ ومرومعف قمـف اعمثـك، اظمتؾػ ذم رومعف قمغم قمطوء: ىمول، ومل يًـدهو 

 .اهـ((ىمقًمف قمـ ضموسمر ، رواه قمـ قمطوء، إؾمحوق سمـ ووىمػف حمؿد إمم اًمـٌل 

وعقػ اظمتؾط سملظمرة اًمصٌوح سمـ ثـكاعمـو
(5)

. 

. صدوىمون: راؿمد اعمؽحقزم ومهو سمـ وحمؿد، إؾمحوق سمـ قمـف حمؿد ورواه، هق روايي اًمقىمػ ايمراصمح فمـ فمطوء

ـُ  كاعمثـّ  وروى اًمرومعَ   .اًمصٌوح وهق وعقػ سم

 .ؾمٌؼوشمقسمع قمغم وىمػف اسمـ ضمريٍ يمام  .ؾمٌؼوإؾمـود روايي اًمقىمػ مـ ـمريؼ اعمؽحقزم طمًـ يمام 

ًتفؾ وٓ وٓ يرث: وًمؼقًمف ًقى يقرث طمتك ي أظمرضمفو اسـم موضمف، متوسمعي أظمرى مرومققمي مـ روايي اسـم اعم
(6)

 

وؾمط واًمطؼماين ذم ٕا
(7)

فؿل سـم محزةو،  ذم شموريخ ضمرضمون يقؾمػ اًًم
(8)

و ، حمؿد سـم انيمؾفؿ مـ ـمريؼ مرو  صـم

ل حيقك، سمالل سـم ؾمؾقامن ىمول : ىمٓو، خمرمي سـم واعمًقر، اهلل قمٌد سـم قمـ ضموسمر، اعمًقى سـم قمـ ؾمعقد، ؾمعقد سـم طمدصـم

                                 
 (. 3:15( ح ):2/61( ذح معوين أصمور )2)

 (.  9138( ت )8/326( اًمثؼوت ممـ مل يؼع ذم اًمؽتى اًمًتي ٓسمـ ىمطؾقسمغو )3)

 (. 6986( ـ )955( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 4)

 (. 4382( ح )24/492( قمؾؾ اًمدارىمطـل )5)

 (. 7582( ت )31:( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 6)

 (. 3862( ح ):5/5سَموب إَِذا اؾْمتََفؾ  اعمَْْقًُمقُد ورث ) ( ؾمــ اسمـ موضمف أسمقاب اًمػرائض،7)

 (. ::56( ح )6/45( اعمعجؿ إوؾمط )8)

 (. 49:( رىمؿ اًمؽممجي: )582( شموريخ ضمرضمون )ص: 9)
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ًتفّؾ صورظمو:  اهلل رؾمقل ؽل: ىمول ٓ يرث اًمصٌّل طمتك ي  .أو يعطس، أو يصقح، واؾمتفالًمف أن ٌي

 .((حمؿد سمـ شمػرد سمف مروان; سمالل سمـ ؾمعقد إٓ ؾمؾقامن سمـ مل يرو هذا احلديٌ قمـ حيقك)): ىمول اًمطؼماين

اًمشقخ إًمٌوين هوصحح إؾمـود
(1)

 .وهق يمذًمؽ. 

 .ايمراصمح دم آطمتالف فمعم صموزمر 

 :اظمتؾػ يمالم أهؾ اًمعؾؿ ذم اًمؽمضمقح ومذهى سمعض أهؾ اًمعؾؿ إمم إقمالل اعمرومقع

  ىمول اًمؽممذي :((قمـ ، قمـ ضموسمر، قمـ أيب اًمزسمػم، ومرواه سمعضفؿ هذا طمديٌ ىمد اوطرب اًمـوس ومقف

 سمـ وروى حمؿد، قمـ ضموسمر مقىمقومو، قمـ أيب اًمزسمػم، وهمػم واطمد، ؾمقار سمـ وروى أؿمعٌ، مرومققمو اًمـٌل 

((ويملن هذا أصح مـ احلديٌ اعمرومقع، قمـ ضموسمر مقىمقومو، أيب رسموح سمـ قمـ قمطوء، إؾمحوق
(2)

. 

 اًمصٌوح إمم اًمـٌل سمـ ومرومعف قمـف اعمثـك. اظمتؾػ ذم رومعف قمغم قمطوء)): وىمول اًمدار ىمطـل  ،سمـ ووىمػف حمؿد 

. قمـف، أيب أكقًي سمـ أؾمـده حيقك، قمـ ضموسمر، وروي قمـ أيب اًمزسمػم. ىمقًمف، قمـ ضموسمر، رواه قمـ قمطوء، إؾمحوق

، قمـ ضموسمر، قمـ أيب اًمزسمػم، وروي قمـ ذيؽ. ىمقًمف، قمـ ضموسمر، قمـ أيب اًمزسمػم، مًؾؿ سمـ ووىمػف إؾمامقمقؾ

اهـ((يصح ذًمؽ وٓ ،مرومققمو
(3)

. 

 وعػف اًمـقوي ذم ذح اعمفذب واًمصقاب أكف صحقح اإلؾمـود ًمؽـ اعمرضمح قمـد )): وىمول اسمـ طمجر ذم اًمػتح

((أصمر ًمؾتعؾقؾ سمذًمؽ ٕن احلؽؿ ًمؾرومع ًمزيودشمف ٓ احلػوظ وىمػف وقمغم ـمريؼ اًمػؼفوء
(4)

. 

هذا طمديٌ ىمد )) احلؼ قمٌدومؼول متعؼٌو ًمؼقل : ف اًمرومعيي سم ٓ وأمو اسمـ اًمؼطون اًمػود يرى أن اًمقىمػ

وذيمر مو ، وىمد شمرك مو هق ذم احلؼقؼي قمؾتف، هذا مو أقمؾف سمف مـ همػم مزيد)): اوطرب اًمـوس ومقف وروي مقىمقومو

وأمو وىمػ مـ وىمػف ومال ييه ، ذم اعمتـ ٓ ومفق ذم اإلؾمـود، أمو اوطراب اًمـوس ومقف. ًمقس سمعؾي قمـد اًمتحؼقؼ

سمنسمرازه ، واًمؽممذي أيضو شمرك أن يٌلم قمؾي اعمرومقع احلؼقؼقي إٓ أكف أقمذر ذم ذًمؽ مـ أيب حمؿد)): لصمؿ ىمو ((ذًمؽ

أن يـٌف قمغم يمقكف ، وأىمؾ مو يمون قمغم أيب حمؿد، وحيقؾ اعمطوًمع قمؾقف ًمقـظر ومقف، وذًمؽ يؼمئ ؾموطمتف مـف، إؾمـوده

وإمم ذًمؽ ومنكف ، وىمد قمفد يعتد هذا قمؾي، فمـ همػم روايي اًمؾقٌ قمـ (قمـ)سمؾػظي ، مـ روايي أيب اًمزسمػم قمـ ضموسمر

((قمـ ضموسمر وهق ضمدا وعقػ، قمـ أيب اًمزسمػم، مًؾؿ اعمؽل سمـ مـ روايي إؾمامقمقؾ
(5)

. 

                                 
 (. 2/345(، واًمصحقحي ):7/25( إرواء اًمغؾقؾ )2)

 (. 2143( ح )4/452( ؾمــ اًمؽممذي )3)

  (.4382( س )24/492( قمؾؾ اًمدارىمطـل )4)

 (. :22/59( ومتح اًمٌوري ٓسمـ طمجر )5)

 (. 2135( ح )389-4/388( سمقون اًمقهؿ واإلهيوم ذم يمتوب إطمؽوم )6)
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، واحلويمؿ، حف اسمـ طمٌونوىمد صحّ ، روايي اًمرومع مدارهو قمغم أيب اًمزسمػم وهق مدًمس أنّ : واخلالصي

 .ؾمٌؼيمام  وإًمٌوين

 .يؼ اسمـ اعمًقىوأمو ذيمر اًمتقريٌ ومؼد صمًٌ مرومققمو مـ ـمر

 .وأمو روايي اًمقىمػ ومًـدهو صحقح 

ؼطوايمِس : ومول  بلَّ ايمـّ  أنَّ ، روى اظمغغمة): ومقيمف -[ م]
(1)

. رواه أزمق داود وايمؼممذي، يصـعم فمؾقف 

وذىمره أمحد ، ((ضمسـ صحقحهذا ضمديٌ )): وومول وايمطػؾ يصعم فمؾقف: ودم يمػظ روايي ايمؼممذي

(واضمتٍ زمف
(2)

. 

، ومل أىمػ قمغم هذا اًمؾػظ قمـد اًمؽممذي، قمزاه اعمصـػ إمم أيب داود واًمؽممذي واًمًؼط يصغم قمؾقف: ىمقًمف

 .يمام أؿمور إًمقف اعمصـػ واًمطػؾ: وًمػظف

لظمرضمف أسمق داود ذم اًمًــوم واًمًؼط يصغم قمؾقف: ًمػظوأمو 
(3)

، قكسقمـ ي، قمـ ظموًمد، سمؼقيسمـ  قمـ وهى 

: ىمول ف رومعف إمم اًمـٌل زيود أظمؼموين أكّ  أهَؾ  وأطمًى أنّ –ؿمعٌي سمـ  قمـ اعمغػمة، قمـ أسمقف، ضمٌػمسمـ  قمـ زيود

واًمًؼط ، وقمـ يًورهو ىمريٌو مـفو، وقمـ يؿقـفو، واعمور يؿٌم ظمؾػفو وأمومفو، اًمرايمى يًػم ظمؾػ اجلـوزة

محي، يصغم قمؾقف  .وُيدقمك ًمقاًمديف سموعمغػرة واًمر 

 .أن اًمراضمح قمـ يقكس اًمقىمػ قمغم اعمغػمة ؾمٌؼوىمد 

 .ضمٌػم وإؾمـود اعمٌورك طمًـ سمـ قمـ زيود، ومضوًمي سمـ كواعمٌور، ذم روايتل أهؾ زيود -أيضو–وورد 

 هوصحح إؾمـود، قمؾقفواًمطػؾ يصغم : ومؼوٓ; اعمغػمة: وأظمقه، قمٌقد اهلل اًمثؼػل سمـ ؾمعقدرواه و 

دراؾمي إؾمـوده ؾمٌؼوىمد ، اًمؽممذي
(4)

. 

                                 
يمر وإكثك ؾمقاء. ( اًمًؼـط2) ف ًمغػم مَتوٍم واًمذ  ـِ ُأمِّ ُؼُط مـ سمط ًْ : سمؽن اًمًلم وومتحفو ووؿفو، واًمؽن أيمثر. اًمقًمد َي

 ( مودة: )ؾمؼط(. 467/:2(، شموج اًمعروس ):25 أًمػوظ اعمؼـع ًمؾٌعكم )ص: اكظر: اعمطؾع قمغم

 (. :4/56( اعمغـل ٓسمـ ىمدامي )3)

 (. 4289( ح )7/89اجلـوزة ) م( يمتوب اجلـوئز، سموب اعمٌم أمو4)

 . -59-اكظر احلديٌ رىمؿ  (5)
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أضمؼُّ أن يصعمَّ فمؾقف مـ  مو أضمد》: ومول ضمديٌ أيب زمؽر ايمصديؼ ): ومقيمف -3:2

(《ايمطِْػؾ
(1)

. 

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ
(2)

 ;قمـ اسمـ أيب قمروسمي; ؾمؾقامن سمـ قمـ قمٌدة 

واسمـ طمزم ذم اعمحغم
(3)

 ;اعمـفول قمـ أيب قمقاكي سمـ حلجوجمـ ـمريؼ ا 

واًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى
(4)

 ;مـ ـمريؼ هشوم اًمدؾمتقائل 

وًمػظ . ((إن أطمؼ مـ صؾقـو قمؾقف أـمػوًمـو》: ىمول، قمـ أيب سمؽر، اعمًقى سمـ قمـ ؾمعقد، ىمتودةقمـ : صمالصمتفؿ

 .《صؾقا قمغم أـمػوًمؽؿ ومنهنؿ أطمؼ مـ صؾقتؿ قمؾقف》: اًمٌقفؼل

وًمد واسمـ اعمًقى ، اعمًقى مل يدرك أسمو سمؽر سمـ وًمؽـف مـؼطع ٕن ؾمعقد، اإلؾمـود إمم اسمـ اعمًقى صحقح

ًمًِـتلَْمِ مضتو مـ ظماَلوَمي قمؿر
(5)

. 

((وهق مـؼطع سملم ؾمعقد وأيب سمؽر، رضموًمف صمؼوت)): وىمول اًمشقخ إًمٌوين
(6)

. 

اًمرزاق ذم اعمصـػ قمٌدوأظمرضمف  
(7)

 .《أطمؼ مـ صؾقـو قمؾقف أسمـوؤكو》: ن أسمو سمؽر ىمولأ: قمـ معؿر قمـ ىمتودة 

 مو أقمؾؿ ىمتودة روى قمـ أطمد مـ أصحوب اًمـٌل )): ٕن ىمتودة مل يدرك ىمول اإلموم أمحد، وهق مـؼطع أيضو

 .))(8)إٓ قمـ أكس 

أظمرضمف اًمطحووي وىمد روي مرومققمو قمـ اًمـٌل 
(9)

اًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمىو، 
(10)

 سمـ اًمًالم قمٌدمـ ـمريؼ  

                                 
 (. :4/56( اعمغـل ٓسمـ ىمدامي )2)

 (. 22817( ح )8/3:8( )3)

 (. 6/269( اعمحغم )4)

(5( )5/: .) 

 (. 239(، حتػي اًمتحصقؾ ذم ذيمر رواة اعمراؾمقؾ )ص: 1:/6( اًمطٌؼوت اًمؽؼمى )6)

 (. 3216( ح )6/234( ؾمؾًؾي إطموديٌ اًمضعقػي )7)

 (. 7715( ح )4/643( )8)

 (. :72( ت )279( اعمراؾمقؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )ص: 9)

 (. 3:11( ح )2/619( ذح معوين أصمور ):)

 (. :/5ؽؼمى ًمؾٌقفؼل وذم ذيؾف اجلقهر اًمـؼل )( اًمًــ اًم21)
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 .أطمؼ مو صؾقتؿ قمؾقف أـمػوًمؽؿ:  اهلل رؾمقلقموزب ىمول ىمول  سمـ قمـ اًمؼماء، قمـ قموصؿ، طمرب قمـ ًمقٌ

((يعرف ٓ وقموصؿ، ًمقٌ ًملم)): ىمول اًمذهٌل ذم خمتٍم اًمًــ 
(1)

. 

 ًمقٌ ًملم وقموصؿ مز اعممًمػ ًمصحتف وهق زًمؾ ومؼد شمعؼٌف اًمذهٌل ذم اعمفذب ومؼولر)): وىمول اعمـووي

اهـ ((يعرف وموًمصحي مـ أيـ سمؾ واحلًـ مـ أيـ ٓ
(2)

. 

ومؽون ; يدري مو حيدث سمف ٓ اظمتؾط ذم آظمر قمؿره طمتك يمون)): ىمول اسمـ طمٌون: هق اسمـ أيب ؾمؾقؿ، ًمقٌو

. اهـ((وديثفؿويليت قمـ اًمثؼوت سمام ًمقس مـ أطم، ويرومع اعمراؾمقؾ، يؼؾى إؾموكقد
(3)

صدوق )): وىمول اسمـ طمجر، 

((اظمتؾط ضمدا ومل يتؿقز طمديثف ومؽمك
(4)

 

ذيمر اعمزي اًمؾقٌ مـ وؿـ شمالمقذه. اًمٌٍمى اًمرمحـ قمٌدأسمق ، اسمـ ؾمؾقامن إطمقل: قموصؿ ًمعؾفو
(5)

إن . 

((صمؼي))يمون هق ومفق 
(6)

. 

((ًمعؾ اًمصقاب ومقف اًمقىمػ)): وىمول اًمشقخ إًمٌوين، وموحلديٌ وعقػ مـ أضمؾ اًمؾقٌ
(7)

 

(وح ٕرزمعي أؾمفرف يـػخ همقف ايمرّ أكّ ، ودق اظمصدوق دم ضمديثف ايمّص ػَم أطَم   بلَّ ايمـَّ  إنَّ ): ومقيمف -3:3
(8)

. 

صمؿ يؽقن ، إن  أطمديمؿ جيؿع ظمؾؼف ذم سمطـ أمف أرسمعلم يقمو: وًمػظف، عـكًمعؾ  اعمصـّػ رمحف اهلل أورده سموعم

، ايمتى قمؿؾف: ويؼول ًمف، صمؿ يٌعٌ اهلل مؾؽو ومقممر سملرسمع يمؾامت، صمؿ يؽقن مضغي مثؾ ذًمؽ، قمؾؼي مثؾ ذًمؽ

طمتك مو يؽقن سمقـف وسملم اجلـي ومنن اًمرضمؾ مـؽؿ ًمقعؿؾ ، صمؿ يـػخ ومقف اًمروح، وؿمؼل أو ؾمعقد، وأضمؾف، ورزىمف

 ًٌؼومق، ويعؿؾ طمتك مو يؽقن سمقـف وسملم اًمـور إٓ ذراع، ومقعؿؾ سمعؿؾ أهؾ اًمـور، قمؾقف يمتوسمف ًٌؼومق، ذراع إٓ

 .ومقعؿؾ سمعؿؾ أهؾ اجلـي، بقمؾقف اًمؽتو

                                 
 (. 8/536( كؼؾف قمـف سمدر اًمديـ اًمعقـل ذم كخى إومؽور ذم شمـؼقح مٌوين إظمٌور ذم ذح معوين أصمور )2)

 (. ::2/2( ومقض اًمؼدير )3)

 (. 3/342( اعمجروطملم )4)

 (. 6832( ت )928( اًمتؼريى )صـ 5)

 (. 4119( ت )24/596( هتذيى اًمؽامل ذم أؾمامء اًمرضمول )6)

 (. 4171( ت )582( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 7)

 (. 3216( ح )6/234( ؾمؾًؾي إطموديٌ اًمضعقػي )8)

 (. :4/56( اعمغـل ٓسمـ ىمدامي )9)
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أظمرضمف اًمٌخوري
(1)

ومًؾؿ 
(2)

: يؼقل، مًعقد  سمـ اهلل قمٌدؾمؿعً ، وهى سمـ زيدمـ ـمريؼ  

 .ومذيمره. . . وهق اًمصودق اعمصدوق  اهلل رؾمقلطمدصمـو 

قا أؽمؼوؿمؽؿأكف ومول   بلِ يروى فمـ ايمـَّ ): ومقيمف -3:4 رواه ازمـ ايمسّمك همنهنؿ أؽمالهمؽؿ، ؽمؿُّ
(3)

 

(زمنؽمـوده
(4)

. 

((اًمتؿقؿل حمؿد سمـ كًخي أيب اًمعٌوس ـموهر))أسمق احلًلم اًمؽاليب ذم أظمرضمف 
(5)

ومـ ـمريؼف اسمـ قمًويمر ذم – 

شمورخيف
(6)

: وذهٌـو إًمقف إمم اًمؼؾؿقن ذم مقوع يؼول ًمف: ىمول هشوم، قمٌقد سمـ كو اًمٌخؽمي: ىمول; قمامر سمـ قمـ هشوم -

 .ؾمؿقا أؾمؼوـمؽؿ ومنهنؿ مـ أومراـمؽؿ:  اهلل رؾمقلىمول : ىمول، هريرة كو أسمق: ىمول، كو أيب: ولىم، إوموقمل

 .اًمطوسمخك ؾمؾامن سمـ قمٌقد سمـ اًمٌخـؽمى: وومقف

((اًمٌخؽمي يمذاب ؾموىمط)): وىمول إزدي
(7)

. 

((ىمدر قمنميـ طمديثو قمومتفو مـويمػم  هريرة قمـ اًمـٌل قمـ أيب، وروى قمـ أسمقف)): ىمول اسمـ قمديو
(8)

. 

مقوققموت، ـ أسمقف قَمـ أيب ُهَرْيرةروى قم: َوىَمول َأسُمق كعقؿ إصٌفوين احلوومظ
(9)

روى قمـ )): وىمول احلويمؿ، 

                                 
(، ويمتوب أطموديٌ إكٌقوء، سموب 4319( ح )5/222( صحقح اًمٌخوري، يمتوب سمدء اخلؾؼ، سموب ذيمر اعمالئؽي )2)

ے   ے  ۓ        ژ (. يمتوب اًمتقطمقد، سموب ىمقًمف شمعومم: 4443( ح )5/244وذريتف )صؾقات اهلل قمؾقف -ظمؾؼ آدم 

﮲      (. 8565( ح )246/:) ژۓ  

( مًؾؿ، يمتوب اًمؼدر، سموب يمقػقي ظمؾؼ أدمل ذم سمطـ أمف ويمتوسمي رزىمف وأضمؾف وقمؿؾف وؿمؼووشمف وؾمعودشمف 3)

 (. 3754( ح )5/3147)

امك هق: قمثامن( 4) اّمك سموسمـ اعمعروف اًمّدىّموق قمؿرو أسمق يزيد سـم اهلل قمٌد سـم أمحد سـم اسمـ اًًم  ً مؽرم،  سمـ ، ؾمؿع مـ احلًـاًم

ـٌؾ ٌتو. ىمول اًمدارىمطـل: يمتى ا سمـ وطم ًمؽتى اًمطقال اعمصـػوت إؾمحوق وروى قمـف اًمدارىمطـل، واسـم ؿموهلم، ويمون صمؼي، صم

ؿلم واهلزيؾ، وشمقذم ؾمـي أرسمع وأرسمعلم  وزل واًًم سمخطف ويمون مـ اًمثؼوت. ىمول اًمذهٌل: مجع وملوقمك، ويمتى اًمعوزم واًـم

 (. 366( ت )26/555( واًمًػم )7156( ت )24/2:1وصمالث موئي. اكظر: شمويخ سمغداد )

 (. 4/571( اعمغـل ٓسمـ ىمدامي )5)

 (. 28قؿل ح )حمؿد اًمتؿ سمـ ( كًخي ـموهر6)

 إسمراهقؿ احلـوئل اًمزاهد اعمؼرئ.  سمـ حمؿد سمـ ( ذم شمرمجي: قمكم54/257( شموريخ دمشؼ ٓسمـ قمًويمر )7)

 (. 792( ت )3/466( إيمامل هتذيى اًمؽامل )8)

 (. 3:2( ت )3/349( اًمؽومؾ ذم وعػوء اًمرضمول )9)

 (. 755( ت )5/35( هتذيى اًمؽامل ذم أؾمامء اًمرضمول ):)
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((أسمقف قمـ أيب هريرة أطموديٌ مقوققمي
(1)

. 

((وعقػ مؽموك)): وىمول اسمـ طمجر
(2)

. 

((جمفقل)) ؾمؾامن سمـ قمٌـقد: أسمقه
(3)

. 

وروى اسمـ موضمف ذم اًمًــ
(4)

ومنكف مـ  صؾقا قمغم أـمػوًمؽؿ: قمامر هبذا اإلؾمـود سمؾػظ سمـ قمـ هشوم 

 .واهلل أقمؾؿ. صؾقاشمصحقػ مـ  ؾمؿقاومؾعؾ ، ؾمؿقا أؾمؼوـمؽؿ: سمدل. أومراـمؽؿ

كسوؤه رواه  إٓ  اهلل رؽمقلسؾ يمق اؽمتؼبؾـو مـ أمركو مو اؽمتدزمركو مو نم: ومويمً فموئشي): ومقيمف -3:5

(أزمق داود
(5)

. 

أظمرضمف
(6)

قمـ أسمقف ، قمٌود سمـ طمدصمـل حيقك، إؾمحوق سمـ قمـ حمؿد، ؾمؾؿي سمـ طمدصمـو حمؿد، قمـ اًمـػقكم 

واهلل مو كدري أكجرد : ىموًمقا عمو أرادوا همًؾ اًمـٌل : شمؼقل، عً قموئشيؾمؿ: اًمزسمػم ىمول سمـ اهلل قمٌد سمـ قمٌود

ظمتؾػقا أًمؼك اهلل قمؾقفؿ اًمـقم طمتك مو مـفؿ ومؾام ا؟ صمقوسمف وقمؾقف كغًؾف أم، مقشموكو كجرد يمام صمقوسمف مـ  اهلل رؾمقل

وقمؾقف  أن اهمًؾقا اًمـٌل : يدرون مـ هق ٓ صمؿ يمؾؿفؿ مؽؾؿ مـ كوطمقي اًمٌقً، رضمؾ إٓ وذىمـف ذم صدره

يصٌقن اعموء ومقق اًمؼؿقص ويدًمؽقكف سموًمؼؿقص دون ، ومغًؾقه وقمؾقف ىمؿقصف  اهلل رؾمقلومؼومقا إمم ، صمقوسمف

 .مو همًؾف إٓ كًوؤه، ًمق اؾمتؼٌؾً مـ أمري مو اؾمتدسمرت: ويموكً قموئشي شمؼقل، أيدهيؿ

وأظمرضمف اسمـ موضمف
(7)

 ;ظموًمد اًمقهٌل سمـ مـ ـمريؼ أمحد 

واسمـ راهقيف ذم مًـده
(8)

ومـ ـمريؼف اسمـ طمٌون-
(9)

 ;قمـ حيقك يـ واوح -

                                 
 (38( ت )235اًمصحقح )ص: ( اعمدظمؾ إمم 2)

( ؾمــ اسمـ موضمف يمتوب اجلـوئز، سموب مو ضموء ذم اًمصالة قمغم اًمطػؾ 3(. )753( ت )275( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 3)

 (. :261( ح )3/585)

 (. 5486( ت )761( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 4)

 . (:261( ح )3/585( ؾمــ اسمـ موضمف يمتوب اجلـوئز، سموب مو ضموء ذم اًمصالة قمغم اًمطػؾ )5)

 (. 4/572( اعمغـل ٓسمـ ىمدامي )6)

 (. :424( ح )7/58( اًمًــ، يمتوب اجلـوئز، سموب: ذم ؾمؽم اعمقً قمـد همًؾف )7)

 (. 2575( ح )3/559( ؾمــ اسمـ موضمف، يمتوب اجلـوئز، سموب مو ضموء ذم همًؾ اًمرضمؾ امرأشمف وهمًؾ اعمرأة زوضمفو )8)

 (. 25:( ح )3/482راهقيف ) سمـ ( مًـد إؾمحوق9)

 (. 7738( ح )25/6:6اسمـ طمٌون ) ( صحقح:)
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وأمحد
(1)

واسمـ أيب اًمدكقو ذم هقاشمػ اجلـون 
(2)

 ;ؾمعد اًمزهري سمـ يمالمهو مـ ـمريؼ إسمراهقؿ 

اعمًتدركواحلويمؿ ذم 
(3)

وقمـف اًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى– 
(4)

 ;سمؽػم سمـ مـ ـمريؼ يقكس -

واسمـ اجلورود ذم اعمـتؼك
(5)

 ;ؾمؾؿي اًمٌوهكم سمـ مـ ـمريؼ حمؿد 

، قمـ اسمـ إؾمحوق، ؾمؾؿي( سمـ وحمؿد، واسمـ سمؽػم، واسمراهقؿ اًمزهري، واسمـ واوح، مخًتفؿ )أمحد اًمقهٌل

 .واىمتٍم اسمـ موضمف قمغم ىمقل قموئشي ومؼط. سمف كحقه اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد سمـ قمٌود سمـ حيقل قمـ

ومًؾؿ احلديٌ مـ . قمٌود قمـد أيب داود وأمحد واحلويمؿ سمـ وىمد سح اسمـ إؾمحوق سموًمتحديٌ قمـ حيقك

 .اطمتامل اًمتدًمقس

ورواه اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت
(6)

 سمـ قمـ قمقًك، اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد سمـ صموسمً سمـ قمـ مصعى، قمـ اًمقاىمدي 

 .اًمزسمػم سمف سمـ اهلل قمٌد سمـ قمـ قمٌود، معؿر

 .همػم مرة ؾمٌؼوومقف اًمقاىمدي وهق مؽموك يمام 

يمام ذم مًـده–ورواه اًمشوومعل 
(7)

ومـ ـمريؼف اًمٌقفؼل ذم اعمعرومي 
(8)

قمـ ، حمؿد سمـ قمـ إسمراهقؿ -

 .قمـ قموئشي كحقه، اًمزسمػم سمـ قمـ قمروة، قمـ اًمزهري، أيب سمؽر سمـ اهلل قمٌد

((مؽموك)) وهق، اًمشوومعل ؿمقخ، ؾمؾؿلإ حيقك أيب اسمـ: وهق، حمؿد سمـ إسمراهقؿوومقف 
(9)

 

 .وىمد صححف احلويمؿ قمغم ذط مًؾؿ، واحلديٌ طمًـ سمغػم هذيـ اإلؾمـوديـ

اسمـ دىمقؼ اًمعقد ذم اإلعموم -أيضو– وصححف
(10)

واسمـ اعمؾؼـ ذم اًمٌدر، 
(11)

اسمـ طمجر ذم اًمتؾخقص، 
(12)

، 

                                 
 (. 37417( ح )54/442( مًـد )2)

 (. 8( ح )37( اهلقاشمػ )ص: 3)

(4( )4/72 .) 

(5( )4/655 .) 

 (. 628( ح )247( )ص: 6)

(7( )3/323 .) 

 (. 681( ح )2/317( )8)

(9( )6/341 .) 

 (. 352( ت )226( شمؼريى اًمتفذيى )ص: :)

 (. :63( ح )2/388( اإلعموم سملطموديٌ إطمؽوم )21)

 (. 9/342( اًمٌدر اعمـػم )22)

 (. 64:2( ح ):6/364( اًمتؾخقص احلٌػم )23)
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وطمًـف اًمـقوي ذم اخلالصي
(1)

وإًمٌوين ذم اإلرواء 
(2)

 

همعزم ; وىموكً صوئؿي، أن سمغسؾف امرأسمف أؽمّمء زمـً فمؿقس وأوىص أزمق زمؽر ): ومقيمف -3:6

همدفمً زمّمء ; وف ايمققم ضمـثً عُ بِ سمْ أُ  ٓ :همؼويمً، همؾّم همرنمً مـ نمسؾف ذىمرت يؿقـف; فمؾقفو أن سمػطر

(همممزمً
(3)

. 

ؼوتأظمرضمف هبذا اًمؾػظ اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌ
(4)

وقمـف اًمٌالذري ذم أكًوب إذاف– 
(5)

مـ ـمريؼ ، -

أن  أسمو سمؽر  أوىص أؾمامء سمـً قمؿقس أْن 》، طمػص سمـ قمـ أيب سمؽر، سمردة سمـ قمـ ؾمعقد، أيب ظموًمد سمـ إؾمامقمقؾ

ومدقمً سمامء ومنمسمً  ومذيمرت يؿقـف مـ آظمر اًمـفور. شمغًؾف إذا موت وقمزم قمؾقفو عمََو َأوْمَطْرِت َٕك ُف َأىْمَقى ًَمِؽ 

 .《أشمٌعف اًمققم طمـثو ٓ واهلل: وىموًمً

مشفقر ، اًمزهري ًمؼررا وىموص أيب سمـ ؾمعد سمـ قمؿر سمـ طمػص سمـ اهلل قمٌد هق طمػص سمـ أسمق سمؽرو

موًمؽ مـ اًمصحوسمي سمـ روى قمـ أكس، وهق مـ صغور اًمتوسمعلم. سمؽـقتف
(6)

مل  وٕن طمػًص ، وموإلؾمـود ومقف اكؼطوع. 

 .ومل يذيمر مـ أظمؼمه، يدرك اًمؼصيَ 

 :مـفو، أظمرى يؼقي سمعضفو سمعضووًمألصمر ـمرق 

ي أيب اسـم أظمرضمف ؿمداد سـم اهلل قمٌد طمدٌي -2  اعمصـػ ذم ؿمٌق
(7)

وؾمط–  ومـ ـمريؼف اسـم اعمـذر ذم ٕا
(8)

ـ  - قم

ـ أيب ًمقغم، مًفر سـم قمكم ـ اسم ـ احلؽؿ، قم ـ ، قم  .((أن أسمو سمؽر أوىص أؾمامء اسمـي قمؿقس أن شمغًؾف))ؿمداد  سـم اهلل قمٌدقم

صدوق دء )) وهق، ومؼد أظمرج ًمف أصحوب اًمًــ، همػم اسمـ أيب ًمقغم، قخلموهذا إؾمـود رضموًمف رضمول اًمش

((احلػظ ضمدا
(9)

. 

                                 
 (. 46:/3( ظمالصي إطمؽوم )2)

 (. 813( ح )4/273( إرواء اًمغؾقؾ )3)

 (. 4/572( اعمغـل ٓسمـ ىمدامي )4)

 (. 4/263( اًمطٌؼوت اًمؽؼمى ط اًمعؾؿقي )5)

 (. 3:/21( أكًوب إذاف ًمؾٌالذري )6)

 (. 4339( ت )25/534هتذيى اًمؽامل ذم أؾمامء اًمرضمول )( 7)

 (. 22189( ح )8/256( مصـػ اسمـ أيب ؿمقٌي )8)

 (. 3:53( ح )6/446( إوؾمط ذم اًمًــ واإلمجوع وآظمتالف )9)

 (. ؟ 7192( ت )982( شمؼريى اًمتفذيى )ص: :)
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اظمً اسمـ وهق، اًمؾقثل اهلود سمـ ؿمداد سمـ اهلل قمٌدو
(1)

أكف وىمقؾ ، ويمون مـ يمٌور اًمتوسمعلم، أؾمامء سمـً قمؿقس 

وًمد ذم قمفد اًمـٌل 
(2)

 .وموٕصمر طمًـ إن ؿموء اهلل، وًمعؾف ؾمؿعف مـ ظموًمتف أؾمامء، 

اًمرزاق ذم اعمصـػ قمٌد/ ومرؾمؾ إسمراهقؿ اًمـخعل أظمرضمف 3
(3)

أن أسمو )): قمـ اًمثقري قمـ إسمراهقؿ اًمـخعل 

 .((سمؽر همًؾتف امرأشمف أؾمامء

واًمثقري وًمد ؾمـي ، ـه7:ل شمقذم ؾمـي ٕن اًمـخع; ومفق مـؼطع، اًمـخعل يزيد سمـ واًمثقري مل يدرك إسمراهقؿ

ـه8:
(4)

 .واًمـخعل قمـ أيب سمؽر مـؼطع، 

ومم ؾمـي صمالث  شمقذم أسمق سمؽر )): طمدٌي قموئشي  -4 ًمقؾي اًمثالصموء ًمثامن سمؼلم مـ مجودى ٕا

ً ، امرأشمف وأوىص أن شمغًؾف أؾمامء سمًـ قمؿقس، وهق يقمئذ اسـم صمالث وؾمتلم، قمنمة وإهنو وعػً وموؾمتعوك

 .((اًمرمحـ عٌدسم

أظمرضمف احلويمؿ ذم اعمًتدرك
(5)

وقمـف اًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى– 
(6)

صمـو ، قمؿر اًمقاىمدي سمـ حمؿدمـ ـمريؼ -

 .ىموًمً ومذيمرشمف قمـ قموئشي ، قمـ قمروة، قمـ اًمزهري، أظمل اًمزهري سمـ اهلل قمٌد سمـ ؿدحم

قمؿر اًمقاىمدي صوطمى اًمتوريخ واعمغوزي  سمـ وهذا احلديٌ اعمقصقل وإن يمون راويف حمؿد)): وىمول اًمٌقفؼل

 .((إسمراهقؿ سمـ أيب رسموح قمـ ؾمعد سمـ وقمـ قمطوء، وًمف ؿمقاهد مراؾمقؾ قمـ اسمـ أيب مؾقؽي، ومؾقس سموًمؼقي

((وهق مؽموك، قمؿر هق اًمقاىمدى سمـ حمؿد، ضمدا وهذا ؾمـده واهٍ )): وىمول اًمشقخ إًمٌوين
(7)

. 

                                 
هوؿمؿ ومقًمدت ًمف  سمـ اعمطؾى قمٌد سمـ وشمزوضمفو محزة ( ؾمؾؿك سمـً قمؿقس أؾمؾؿً ىمديام مع أظمتفو أؾمامء سمـً قمؿقس2)

اهلود اًمؾقثل  سمـ اعمطؾى سملطمد ؿمفقدا ومتليؿً ؾمؾؿك سمـً قمؿقس ومتزوضمفو ؿمداد قمٌد سمـ اسمـتف قمامرة ىمتؾ محزة

 (. 5341( ت )9/334)ؿمداد. اكظر: اًمطٌؼوت اًمؽؼمى ط اًمعؾؿقي  سمـ اهلل ومقًمدت ًمف قمٌد

 (. 553( ت )6/362( هتذيى اًمتفذيى )3)

 (. :722( ح ):4/51اًمرزاق ) ( مصـػ قمٌد4)

علم ذم ظمالومي ؾمؾقامن( 5) (. 3752(: ت: )7/461اعمؾؽ. اًمطٌؼوت اًمؽؼمى ) قمٌد سـم ىمول اًمقاىمدي: وًمد ؾمػقون ؾمـي ؾمٌع وشًم

علم. اكظر: ً وشًم خعل ؾمـي ؾم  (. 3436( ت )7/3:2اًمطٌؼوت اًمؽؼمى ) وىمول أسمق كعقؿ: شمقذم إسمراهقؿ اًـم

 (. 4/77( اعمًتدرك قمغم اًمصحقحلم ًمؾحويمؿ )6)

 (. 4/668( اًمًــ اًمؽؼمى ًمؾٌقفؼل )7)

 (. 7:7( ح ):4/26( إرواء اًمغؾقؾ ذم ختريٍ أطموديٌ مـور اًمًٌقؾ )8)
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(اهلل فمبد ف أمُّ ونمسؾ أزمو مقؽمك امرأسمُ ): ومقيمف -3:7
(1)

. 

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي
(2)

ومـ ـمريؼف اسمـ اعمـذر ذم إوؾمط– 
(3)

 سمـ قمـ إسمراهقؿ، اًمثقري، ويمقع قمـ - 

 .((همًؾتف امرأشمف أن  أسمو مقؾمك))، قمـ إسمراهقؿ، مفوضمر

: ىمول اًمعجكم، ٕن إسمراهقؿ اًمـخعل مل يدرك أسمو مقؾمك إؿمعري ، وًمؽـف مـؼطع، رضموًمف صمؼوت

ِّل حيدث قم مل)) ((ورأى قموئشي رؤيو، وىمد أدرك مـفؿ مجوقمي ـ أطمد مـ أصحوب اًمـٌ 
(4)

. 

ق ذم اعمصـػاًمرزا قمٌدوأظمرضمف 
(5)

، أن أسمو سمؽر همًؾتف امرأشمف أؾمامء))، قمـ إسمراهقؿ اًمـخعل، قمـ اًمثقري 

 .((اهلل قمٌدوأن أسمو مقؾمك إؿمعري همًؾتف امرأشمف أم 

 .ؾمٌؼوومقف اكؼطوع أيضو ذم مقوعلم يمام 

همؾؿ ، واؾمتفر ذيمؽ دم ايمصحوزمي، نمسؾ هموؿمؿي  و فمؾقّ  مو روى ازمـ اظمـذر أنّ ): ومقيمف -3:8

(وفموهمؽون إمج، يـؽروه
(6)

. 

أورده اسمـ اعمـذر ذم إوؾمط
(7)

 .ومل يًـده 

ؾ وموـمؿي  ًْ  :روايتون ووردت ذم هَم

 . وقمكمي ، أهنو همًؾتفو أؾمامء سمـً قمؿقس: مهواطمدإ 

 .يعود همًؾفو ٓ وأوصً أن، أهنو همًؾً كػًفو وموشمً: واًمثوكقي

اًمشوومعلأمو اًمروايي إومم وملظمرضمفو 
(8)

ومـ ـمريؼف اًمٌقفؼل ذم اعمعرومي– 
(9)

واًمٌغقي ذم ذح اًمًـي 
(10)

- 

                                 
 (. 4/572( اعمغـل ٓسمـ ىمدامي )2)

 (. 22196( ح )8/256(  اعمصـػ )3)

 (. 3:55( ح )6/446ــ واإلمجوع وآظمتالف )( إوؾمط ذم اًم4ً)

 (. 56( ت ):2/31( اًمثؼوت ًمؾعجكم  )5)

 (. :722( ح ):4/51( )6)

 (. 4/572اعمغـل )( 6)

 (. 3:55( ح )6/446( إوؾمط ذم اًمًــ واإلمجوع وآظمتالف )8)

 (. 675( ح )3/92شمرشمقى ؾمـجر ) -( مًـد اًمشوومعل 9)

 (. 8468( ح )6/342( ):)

 (. 2586( ح ):6/41( )21)
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ـ قمامرة، حمؿد سـم إسمراهقؿقمـ  ً ، أيب ـموًمى سـم ضمعػر سـم قمـ أم حمؿد سمًـ حمؿد، سمًـ اعمفوضمر قم قمـ ضمدهتو أؾمامء سـم

ً 》: قمؿقس َؾَفو أن أوصً  اهلل رؾمقلأن وموـمؿي سـم ًِّ ؾتفو، وقمكم هل موشًم إذا شُمَغ  ً  .《وقمكم هل وَمَغ

 .ؾمٌؼوهق مؽموك يمام ، اسمـ أيب حيقك اعمدين إؾمؾؿل: هقو، حمؿد سمـ إسمراهقؿ: وومقف

قمـ أم : إٓ أكف ىمول، اعمفوضمر سمـ قمـ قمامرة، أيب ـموًمى سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ شموسمعف قمقن)): ىمول اًمٌقفؼلو

((قمـ أؾمامء، ضمعػر
(1)

. 

وهذه اعمتوسمعي أظمرضمفو احلويمؿ ذم اعمًتدرك
(2)

وقمـف اًمٌقفؼل ذم اعمعرومي– 
(3)

 سمـ اًمعزيز قمٌدمـ ـمريؼ  -

مقؾمك سمـ طمدصمـل حمؿد; حمؿد
(4)

زوضمي ، قمـ أم ضمعػر، اعمفوضمر سمـ وقمامرة، قمكم سمـ حمؿد سمـ قمـ قمقن، 

 .《 اهلل رؾمقلهمًؾً أكو وقمكم وموـمؿي سمـً 》: طمدصمتـل أؾمامء سمـً قمؿقس ىموًمً: ىموًمً، قمكم سمـ ؿدحم

 .حمؿد طمًـ سمـ وإؾمـود احلويمؿ إمم قمقن

ؾمؽً قمـف اًمٌخوري، اهلوؿمؿل، ـموًمى أيب سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ قمقن و
(5)

واسمـ أيب طموشمؿ 
(6)

 وذيمره اسمـ، 

((اًمثؼوت)) طمٌون ذم
(7)

اًمثؼوت ممـ مل يؼع ذم اًمؽتى اًمًتي: ذم يمتوسمف اسمـ ىمطؾقسمغووذيمره . 
(8)

. 

اعمديـي ذيمره اًمٌخوري ذم اًمتوريخ اًمؽٌػم مـ أهؾ اعمفوضمر سمـ قمـامرةو
(9)

واسمـ أيب طموشمؿ ذم اجلرح 
(10)

 

 شمعديال وٓ يقردا ومقف ضمرطمو ومل

 احلـػقي سموسـم اعمعروف قمكم سـم حمؿد زوضمي قمقن أم هلو: ويؼول ـموًمى أيب سـم ضمعػر سـم اسمـي حمؿد: أم ضمعػر هلو

                                 
 (. 8469( ح )6/342( معرومي اًمًــ وأصمور )2)

 (. :4/28( اعمًتدرك قمغم اًمصحقحلم ًمؾحويمؿ )3)

(4( )4/242 .) 

صدوق رمل سموًمتشقع مـ اًمًوسمعي. شمؼريى اًمتفذيى )ص:  -سمؽن اًمػوء وؾمؽقن اًمطوء -اًمػطري مقؾمك سمـ ( حمؿد5)

 (. 7446( ت )11:

  8/27( اًمتوريخ اًمؽٌػم: 6)

 . 7/497( اجلرح واًمتعديؾ: 7)

(8( )8/38: .) 

 (. 9723( ت ):8/52( )9)

 (. 4235( ت )7/615( اًمتوريخ اًمؽٌػم ًمؾٌخوري  ):)

 (. 3145( ت ):7/47( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )21)
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ً قمؿقس وقمـفو اسمـفو قمقن ـ ضمدهتو أؾمامء سمـ مؼٌقًمي. وأم اسمـف قمقن روت قم
(1)

ٌون ذم اًمثؼوت.  ـ طم وذيمره اسم
(2)

. 

سمق كعقؿ ذم احلؾقيأوأظمرضمف 
(3)

واجلقزضموين ذم إسموـمقؾ واعمـويمػم، 
(4)

 :مـ ـمريؼ أيب اًمعٌوس اًمناج

 .حمؿد سمف كحقه سمـ قمـ قمقن، مقؾمك سمـ قمـ حمؿد، ؾمعقد سمـ ٌيقمـ ىمتق 

وأظمرضمف اًمدار ىمطـل ذم اًمًــ
(5)

واًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى، 
(6)

قمـ ، اعمديـل كوومع سمـ اهلل قمٌدمـ ـمريؼ  

 .حمؿد سمف سمـ قمـ قمقن، مقؾمك سمـ حمؿد

((هذا مـؽر واسمـ كوومع واه)): اهلودي قمٌدوىمول اسمـ  
(7)

. 

: وىمول اًمٌخوري. ووصمؼف اسمـ معلم، كوومع اعمذيمقر ذم اًمثوين مـ ومرؾمون مًؾؿ سمـ اهلل قمٌدو)): وىمول اسمـ اعمؾؼـ

((ذم طمػظف رء
(8)

. 

صمؼي صحقح اًمؽتوب )) اعمدين حمؿد أسمق، مقٓهؿ اعمخزومك اًمؼرؿمك اًمصوئغ كوومع أسمك سمـ كوومع سمـ اهلل قمٌدو

((ذم طمػظف ًملم
(9)

. 

أظمرضمف اًمٌقفؼل ذم اعمعرومي، ويمف إؽمـود آطمر فمـ أؽمّمء زمـً فمؿقس
(10)

: يقكس ىمول سمـ حمؿدمـ ـمريؼ  

إسمراهقؿ  سمـ قمـ حمؿد، اهلود سمـ قمـ يزيد، حمؿد سمـ اًمعزيز قمٌدطمدصمـو : حمؿد اًمزهري ىمول سمـ طمدصمـو يعؼقب

 .《أيب ـموًمى  سمـ همًؾفو قمكم عمو موشمً وموـمؿي 》: ًقمـ أؾمامء سمـً قمؿقس ىموًم، اًمتقؿل

                                 
 (. 9861( ت )2494: ، واًمتؼريى )ص23/385، واًمتفذيى: 87( اكظر كًى ىمريش ص 2)

 (. 83::( ت )8/372( اًمثؼوت ٓسمـ طمٌون )3)

(4 )(3/54 .) 

(5 )(3/92 .) 

 (. 962( ح )3/558( )6)

 (. 4/4:7( اًمًــ اًمؽؼمى ًمؾٌقفؼل )7)

 (. 2/416( شمـؼقح اًمتحؼقؼ )8)

 (6/486( اًمٌدر اعمـػم )9)

 (. :476( ح )663( شمؼريى اًمتفذيى )ص: :)

(21( )4/242 .) 
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((وعقػ)) اًمؽديؿل اًمعٌوس أسمق هق، يقكس سمـ حمؿدوومقف 
(1)

. 

هذا طمديٌ مشفقر )): وىمول اجلقزىموين، وموٕصمر سمدرضمي احلًـ، وًمعؾ هذه اًمطرق يشد سمعضفو سمعضو

((طمًـ
(2)

ف اًمشقيموين ذم اًمـقؾوطمًـ، 
(3)

وذم ، ىمد اطمتٍ هبذا احلديٌ أمحد واسمـ اعمـذر)): وىمول اسمـ طمجر. 

((ضمزمفام سمذًمؽ دًمقؾ قمغم صحتف قمـدمهو
(4)

. 

، ومنن أؾمامء يموكً ذم ذًمؽ اًمقىمً قمـد أيب سمؽر، هذا قمجقى)): ىمول اًمٌقفؼل ذم اخلالومقوت: إؾمؽول وصمقازمف

ومؽقػ يؿؽـ أن شمغًؾفو ، ومل يعؾؿ أسمو سمؽر، و ًمقالفـأن قمؾقو دوم، حقحوـمؿي عمو ذم اًمصوىمد صمًٌ أكف مل يعؾؿ سمقوموة وم

 ؟ شمًتلذن زوضمفو وٓ ،وورع أؾمامء يؿـعفو أن شمػعؾ ذًمؽ، يعؾؿ وٓ زوضمتف

ـ  أن قمؾقو ؾمقدقمقه، سملكف قمؾؿ سمذًمؽ: ويؿؽـ أن جيوب وفمـ قمكم أكف حيي مـ همػم ، حلضقر دومـفو، وفم

 .سملس سمف ٓ ومفذا، اؾمتدقموء مـف

ـ ((يرد همرض قمكم ذم يمتامكف مـف ٓ وأطمى  أن، ؿ سمذًمؽأو أكف قمؾ
(5)

 

أظمرضمفو اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت《أهنو همًؾً كػًفو وموشمً》: وأمو اًمروايي اًمثوكقي
(6)

 ;هورون سمـ قمـ يزيد 

واإلموم أمحد
(7)

ومـ ـمريؼف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي– 
(8)

 ;قمـ أيب اًمـي -

واسمـ ؿمٌي ذم شموريخ اعمديـي
(9)

أيب رضموء سمـ قمـ حمؿد 
(10)

 

واًمدوٓيب ذم اًمذريي اًمطوهرة
(11)

ـ ـمريؼل    ;اهلل اًمعومري قمٌد سـم اًمعزيز قمٌدو، ؾمعد سـم إسمراهقؿ سـم يعؼقبم

                                 
 (. :752( ت )23:اًمتفذيى )ص:  ( شمؼريى2)

 (. 3/93( إسموـمقؾ واعمـويمػم واًمصحوح واعمشوهػم )3)

 (. 5/46( كقؾ إوـمور )4)

 (. :4/237( شمؾخقص احلٌػم )5)

 (. . :4/237( وشمؾخقص احلٌػم )3/4:6و مـ خمتٍم اخلالومقوت )ًص ( اكتفك مؾخ6)

(7( )9/33 .) 

 (. 38726( ح )56/698( )8)

 (. 8:55)( ح 7/4618( )9)

 (. 219( )صـ :)

 (. 2/219( شموريخ اعمديـي ٓسمـ ؿمٌي )21)

 (. 326( ح )223( )صـ22)
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واسمـ اجلقزي ذم اعمقوققموت
(1)

واًمعؾؾ اعمتـوهقي 
(2)

 ;قمكم سمـ مـ ـمريؼ قموصؿ 

واسمـ ؿموهلم ذم كوؾمخ احلديٌ ومـًقظمف
(3)

 ;يزيد سمـ مـ ـمريؼ كقح 

، ؾمعد سمـ إسمراهقؿ سمـ يعؼقبو، أيب رضموء سمـ وحمؿد، وأسمق اًمـي، أيب هورون سمـ ؾمٌعتفؿ )يزيد

قمـ ، إؾمحوق سمـ قمـ حمؿد، ؾمعد سمـ إسمراهقؿوكقح( قمـ ، وقموصؿ، اهلل اًمعومري قمٌد سمـ اًمعزيز قمٌدو

، وموـمؿي ؿمؽقاهو اًمتل ىمٌضً ومقفو اؿمتؽً: ىموًمً، قمـ أم ؾمؾؿك، قمـ أسمقف، أيب راومع سمـ قمكم سمـ اهلل قمٌقد

: ومؼوًمً، وظمرج قمكم ًمٌعض طموضمتف: ىموًمً، ؾؽشم وملصٌحً يقمو يملمثؾ مو رأيتفو ذم ؿمؽقاهو، ومؽـً أمروفو

، يو أمف أقمطقـل صمقويب اجلدد: صمؿ ىموًمً، وموهمتًؾً يملطمًـ مو رأيتفو شمغتًؾ، زم همًاليو أمف اؾمؽٌل 

، واؾمتؼٌؾً اًمؼٌؾي، واوطجعً، ومػعؾً《يو أمف ىمدمل زم ومرار وؾمط اًمٌقً》: صمؿ ىموًمً، وملقمطقتفو ومؾًٌتفو

ومؼٌضً 《أطمدومال يؽشػـل ، أن ُت ْر وىمد شمطف  ، يو أمف إين مؼٌقوي أن》: وضمعؾً يدهو حتً ظمدهو صمؿ ىموًمً

[ اًمؾػظ ومحؿؾفو سمغًؾفو ذًمؽ ومدومـفو. يؽشػفو أطمد ٓ واهلل، ضمرم ٓ :ومؼول] ومجوء قمكم وملظمؼمشمف: مؽوهنو ىموًمً

 .واًمػوظ أظمريـ كحقه، ومو سملم اعمعؼقومتلم مـ شموريخ اعمديـي، ٕمحد

ًمذي رشمى ومقف أؾمامء ىمول اسمـ قمًويمر ذم اجلزء ا، ؾمؾؿك: وصقاسمف، ((مًـد أم ؾمؾؿك))هؽذا وىمع ذم )): ىمول اًمزيؾعل

، وذيمر اإلموم أمحد هلو، وهل زوضمي أيب راومع، اًمصقاب ؾمؾؿك: قمغم احلروف ((مًـد أمحد))اًمصحوسمي اعمذيمقريـ ذم 

((وؾمامهو ؾمؾؿك، طمديثلم ذم اعمًـد، سمعد هذا احلدٌي
(4)

 .(قمـ أمف ؾمؾؿك): وهق اًمصقاب ويمذًمؽ سمؼقي اعمصودر. 

وؾمؾقامن  اب موًمٌؽ ؿمفد سملكف يمذ  ; ومؿجروح إؾمحوق سمـ حمؿـدو أم. يصح ٓ وهذا طمديٌ)): وىمول اسمـ اجلقزي

حيدث قمـ اعمجفقًملم سملطموديٌ : وىمول اسمـ اعمديـك. ؾمعقد سمـ قمروة وحيقك سمـ ظموًمد وهشوم سمـ اًمتقؿك ووهى

وأمو اسمـ قمؼقؾ . المهو متشقعيزيد واحلؽؿ ومؽ سمـ وأمو كقح. ٌمءًمقس سم: معلم سمـ وأمو قموصؿ ومؼول حيقك. سموـمؾي

يمون ردئ احلػظ حيدث قمغم اًمتقهؿ ومقجئ سموخلؼم قمغم همػم : ىمول اسمـ طمٌون. ومحديثف مرؾمؾ صمؿ هق وعقػ ضمدا

. صمؿ إن اًمغًؾ إكام يؽقن حلدث اعمقت ومؽقػ يغتًؾ ىمٌؾ احلدث، ومؾام يمثر ذًمؽ ذم أظمٌوره وضمى جموكٌتفو، ؾمــف

                                 
 (. 4/388( اعمقوققموت ٓسمـ اجلقزي )2)

 (. :52( ح ):2/36( اًمعؾؾ اعمتـوهقي ذم إطموديٌ اًمقاهقي )3)

 (. 757( ح )593( كوؾمخ احلديٌ ومـًقظمف ٓسمـ ؿموهلم )ص: 4)

 (. 3/361( كصى اًمرايي )5)
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((سمؾ يتـزهقن قمـ مثؾ هذا،  قمـفاميصح إووومتف إمم قمغم ووموـمؿي رى اهلل ٓ هذا
(1)

. 

((همريى ضمدا)): ىمول اسمـ يمثػم
(2)

. 

((وهق مـؽر: ذم شمرمجي أم ؾمؾؿك وىمول وذيمر احلًقـل احلديٌ ذم اإليمامل
(3)

. 

ومحؾف ذم هذا احلديٌ قمغم اًمثالصمي اعمذيمقريـ يدل قمغم )): ىمول اسمـ طمجر سمعد أن ذيمر يمالم اسمـ اجلقزي اًمًوسمؼ

وأمو محؾف ، ويمالمهو مـ ؿمققخ اًمصحقح، ضمعػر سمـ مل يره ذم اعمًـد قمـ أيب اًمـي وحمؿد _ أكف ـ أي اسمـ اجلقزي

، واًمروايي قمـ اعمجفقًملم، وأيمثر مو قمقى ومقف اًمتدًمقس، ومنن إئؿي ىمٌؾقا طمديثف، إؾمحوق ومال ـموئؾ ومقف سمـ حمؿد قمغم

 اسمـ قمكم يعرف سمعٌودل ىمول ومقف وؿمقخف قمٌقد اهلل، وهق طمجي ذم اعمغوزي قمـد اجلؿفقر، وأمو هق ذم كػًف ومصدوق

وىمد أظمرضمف اًمطؼماين ذم ، إؾمحوق سمـ قمؼقؾ يعضد مًـد حمؿد سمـ حمؿد سمـ اهلل قمٌدومرؾمؾ ، سملس سمف ٓ أسمق طموشمؿ

، واًمرزاق سمف ومؽقػ يتلكك احلؽؿ قمؾقف سموًمقوع كعؿ وهق خموًمػ عمو رواه همػممهو مـ أن قمؾق   قمٌدمعجؿف مـ ـمريؼ 

وذح ذًمؽ يطقل إٓ أن احلؽؿ سمؽقكف مقوققمو همػم ، وىمد شمعؼى ذًمؽ أيضو ،وأؾمامء سمـً قمؿقس همًال وموـمؿي

((واهلل أقمؾؿ، ؿمًؾ  
(4)

. 

ـ طمجر ومم: وىمول اسم ٍ اًمروايي ٕا سمعد ختري
(5)

طؾ مو روي  هذا إن صح  )):  ً كػًفو وموشمًٌي ً  أهنو همًؾ وأوص

وذم اًمعؾؾ ، أورده اسـم اجلقزي ذم اعمقوققموتو. . . ًمؽ وهق ظمؼم رواه أمحدومػعؾ قمكم ذ، يعود همًؾفو ٓ أن

ـ إؾمحوق راويف وهمػمه، اعمتـوهقي ـ ، وأومحش اًمؼقل ذم اسم ؼقح قمٌدوىمد شمقمم رد ذًمؽ قمؾقف اسم ((اهلودي ذم اًمـت
(6)

. 

اًمرزاق ذم اعمصـػ قمٌدوًمف ؿموهد مرؾمؾ أظمرضمف 
(7)

ومـ ـمريؼف اًمطؼماين ذم اًمؽٌػم– 
(8)

قمـ  ،قمـ معؿر -

وموهمتًؾً ، قمؾقو ومقوع هلو همًال ْت أمَر ، عمو طميهتو اًمقوموة》، أن وموـمؿي، قمؼقؾ سمـ حمؿد سمـ اهلل قمٌد

                                 
 (. 4/388( اعمقوققموت ٓسمـ اجلقزي )2)

 (. 6/461( اًمٌدايي واًمـفويي )3)

 (. 25:9( ت )742( اإليمامل ذم ذيمر مـ ًمف روايي ذم مًـد اإلموم أمحد مـ اًمرضمول )ص: 4)

 55( )اًمؼقل اعمًدد( ص 5)

 . همًؾتفو أؾمامء سمـً قمؿقس، وقمكم ( أقمـل: 6)

 . (438/ 3اًمتؾخقص احلٌػم ) (7)

 (. 7237( ح )4/522اًمرزاق اًمصـعوين ) ٌد( مصـػ قم8)

 (. 7::( ح )::33/4( اعمعجؿ اًمؽٌػم ًمؾطؼماين )9)
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 و أنوأمرت قمؾق  ، ومًً مـ احلـقط، ودقمً سمثقوب أيمػوهنو وملشمقً سمثقوب همالظ ظمشـ وًمًٌتفو، وشمطفرت

 .《وأن شمدرج يمام هل ذم صمقوهبو، شمؽشػ إذا ىمٌضً ٓ

((حمؿد مل يدرك اًمؼصي وموإلؾمـود مـؼطع ـسم اهلل قمٌدو)): ىمول اهلقثؿل
(1)

. 

دوق ذم طمديثف ًملم ص)) اعمدين حمؿد أسمق، اهلوؿمؿك اًمؼرؿمك ـموًمى أسمك سمـ قمؼقؾ سمـ حمؿد سمـ اهلل قمٌدو

((ويؼول شمغػم سملظمرة
(2)

. 

 .وهق مرؾمؾ

ً ومبقم يمغسؾتؽ:  ومول يمعوئشي  بلَّ ايمـَّ  وٕنَّ ): قيمفوم -3:9 يمق م
(3)

ـ موصمف وىمػـتؽ  (رواه ازم
(4)

. 

 سمـ يعؼقبفمـ ، إؾمحوق سمـ قمـ حمؿد، ؾمؾؿي سمـ طمدصمـو حمؿد، طمـٌؾ سمـ طمدصمـو أمحد، حيقك سمـ ؿدقمـ حم 

ومقضمدين وأكو ، مـ اًمٌؼقع  اهلل رؾمقلرضمع : ىموًمً، قمـ قموئشي، اهلل ٌدقمقمـ قمٌقد اهلل اسمـ ، قمـ اًمزهري، قمتٌي

مو رضك ًمق مً ىمٌكم : صمؿ ىمول وارأؾموه -يو قموئشي-سمؾ أكو : ومؼول. وارأؾموه: وأكو أىمقل، أضمد صداقمو ذم رأد

وصؾقً قمؾقؽ ودومـتؽ، ومؼؿً قمؾقؽ ومغًؾتؽ ويمػـتؽ
(5)

. 

وأظمرضمف اًمـًوئل ذم اًمؽؼمى
(6)

واسمـ طمٌون ،هشوم سمـ قمـ قمؿرو 
(7)

واًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى 
(8)

 ;ـمريؼف مـ 

وأمحد ذم اعمًـد
(9)

ومـ ـمريؼف اًمدارىمطـل – 
(10)

واسمـ اجلقزي ذم اًمتحؼقؼ، 
(11)

- 

                                 
 (. 322/:( جمؿع اًمزوائد ومـٌع اًمػقائد )2)

 (. 46:3( ت )432( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 3)

يمتى سموًمالم واًمذي رأيتف ذم  ًمقمً ىمٌكم ًمغًؾتؽ»ووىمع ذم اعمفذب ))(: 6/244( ىمول اًمـقوي ذم اعمجؿقع )4)

واًمػرق -أي سموًمػوء–وهق اًمصقاب ))(: 4/2277وىمول احلوومظ ذم اًمتؾخقص احلٌػم ) ((سموًمػوء ومغًؾتؽ»احلديٌ 

 اهـ. ((ًمؾتؿـل -سموًمػوء–ذـمقي، واًمثوكقي  -سموًمالم–سمقـفام أن إومم 

 (. 4/572اعمغـل )( 4)

 (. 2575( ح )3/559) ( يمتوب اجلـوئز، سموب سموب مو ضموء ذم همًؾ اًمرضمؾ امرأشمف وهمًؾ اعمرأة زوضمفو6)

 (. 4( ح )35)ص  (، وذم ووموة اًمـٌل 8154( ح )7/472( )7)

 (. 7697( ح )25/662( صحقح اسمـ طمٌون )8)

(9( )4/666 .) 

 (. 36:19( ح )54/92( ):)

 (. 2938( ح )3/548( اًمًــ )21)

 (. 969( ح )3/6( )22)
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واًمدارمل
(1)

 ;اعمٌورك سمـ قمـ احلؽؿ 

واًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى
(2)

 ;سمؽور سمـ مـ ـمريؼ أمحد 

قمـ اسمـ إؾمحوق سمف ، ؾمؾؿي سمـ حمؿد اعمٌورك واسمـ سمؽور( قمـ سمـ واحلؽؿ، وأمحد، هشوم سمـ أرسمعتفؿ )قمؿرو

 .ومغًؾتؽ: سمؾػظ

وسمف أقمؾف اًمٌقفؼل يمام ذم اًمتؾخقص احلٌػم، وومقف قمـعـي اسمـ إؾمحوق
(3)

. 

رواه اسمـ هشوم ذم اًمًػمة
(4)

 مًؾؿ اًمزهري سمـ قمـ حمؿد، قمتٌي سمـ وطمدصمـل يعؼقب: ىمول، قمـ اسمـ إؾمحوق 

ًّ ومو رض  : وًمػظف، سمف  .؟ قً قمؾقؽ ودومـتؽوصؾّ ، ومؼؿً قمؾقؽ ويمػـتؽ، ىمٌكم ك ًمق م

، قمتٌي سمـ قمـ يعؼقب، قمـ اسمـ إؾمحوق، ؾمؾؿي سمـ ومرواه قمـ حمؿد، أمحد اًمصقدٓين سمـ وظموًمػفؿ حمؿد

 .قمـ قمروة قمـ قموئشي سمف، اهلل قمٌد سمـ قمـ قمٌقد اهلل

 .((قمروَة ذم اإلؾمـود)): ومزاد

أظمرضمف اًمـًوئل
(5)

 .أمحد اًمصقدٓين سمف سمـ قمـ حمؿد 

وإن يمون صمؼي طموومظأمحد اًمصقدٓين  سمـ وحمؿد
(6)

، وًمؽـف ظموًمػف مجوقمي مـ اًمثؼوت مـفؿ اإلموم أمحد، 

ؾمؾؿي شمقسمع قمغم اًمقضمف اًمذي رواه اجلامقمي ومرواه اًمٌقفؼل ذم  سمـ ؾمقام أن حمؿد وٓ ،ومؽمضمح روايتفؿ قمغم روايتف

اًمدٓئؾ
(7)

 سمـ عؼقبطمدصمـو ي: قمـ اسمـ إؾمحوق ىمول، سمؽػم سمـ طمدصمـو يقكس: اجلٌور ىمول قمٌد سمـ أمحدمـ ـمريؼ  

، وصؾقً قمؾقؽ وواريتؽ، ًمق مً ىمٌكم ومقًمقً أمرك: وًمػظف، سمف قمـ اًمزهري، إظمـس سمـ اعمغػمة سمـ قمتٌي

وعقػ وؾمامقمف )): ىمول اسمـ طمجر اًمؽقذمأسمق قمؿر ، اًمعطوردىاجلٌور  قمٌد سمـ وحمؿد. همًؾتؽومل يؼؾ 

                                 
(2( )2/328 .) 

(3( )4/666 .) 

  (.4/2277( اًمتؾخقص احلٌػم )4)

 (. 3/753( ؾمػمة اسمـ هشوم )5)

 (. 4( ح )35)ص  (، وذم ووموة اًمـٌل 8154( ح )7/472()6)

 (. 6824( ت )934( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 7)

 (. 8/279( دٓئؾ اًمـٌقة ًمؾٌقفؼل )8)
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((ة صحقحًمؾًػم
(1)

. 

ويمذًمؽ رواه أسمق يعغم ذم مًـده
(2)

، إؾمحوق سمـ قمـ حمؿد، إقمغم قمٌدطمدصمـو ، مفران سمـ ضمعػرقمـ  

ومؼؿً قمؾقؽ ومؽػـتؽ صمؿ : ًمػظف، وًمؽـف مـ روايي اسمـ إؾمحوق قمـ اًمزهري مٌوذة. سمف طمدصمـل اًمزهري

 .صؾقً قمؾقؽ ودومـتؽ

((قإؾمحو سمـ ؿ يؼؾ همًؾتؽ إٓ حمؿدـًم)): وىمول اسمـ اجلقزي 
(3)

. 

((يمقًون قمـد أمحد واًمـًوئل سمـ صوًمح سمؾ شموسمعف قمؾقف ومل يـػرد سمف)): ىمول اسمـ طمجر
(4)

. 

وهق قمـدمهو
(5)

 قمـ قموئشي، قمـ قمروة، قمـ اًمزهري، يمقًون سمـ قمـ صوًمح، ؾمعد سمـ إسمراهقؿ مـ ـمريؼ 

 .ومغًؾتؽومل يؼؾ . ومفقلشمؽ ودومـتؽ: سمؾػظ

((اًمشقخلم هذا ؾمـد صحقح قمغم ذط)): ىمول اًمشقخ إًمٌوين
(6)

. 

وأصؾف قمـد اًمٌخوري ذم صحقحف
(7)

ىموًمً : ىمول، حمؿد سمـ ؾمؿعً اًمؼوؾمؿ: ىمول، ؾمعقد سمـ قكمـ ـمريؼ حي 

ومل يؼؾ : وًمقس ومقف. ذاك ًمق يمون وأكو طمل وملؾمتغػر ًمؽ وأدقمق ًمؽ:  اهلل رؾمقلومؼول ، وارأؾموه: قموئشي

 .ومغًؾتؽ

واًمتل سح ، ىمد قمـعـ ومقفو، إؾمحوق سمـ و حمؿدشمػرد هب ومغًؾتؽ: أن ًمػظي -واهلل أقمؾؿ–واًمذي يظفر 

 .ومؼؿً قمؾقؽوأ ومقًّمقً أمرك: ومقفو سموًمًامع ضموء سمؾػظ

ومؼقل )): ىمول اًمشقخ إًمٌوين همًؾتؽ: شمًتشفد هبو ًمؾػظي ىمؿً قمؾقؽو هقلشمؽوهؾ ًمػظي 

واًمؽػـ كص قموم يشؿؾ يمؾ مو يؾزم اعمقً ىمٌؾ اًمدومـ مـ اًمغًؾ  ومفقلشمؽ: روايي يمقًون ذم سمـ صوًمح

                                 
 (. 75( ت )4:( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 2)

 (. :568( ح )9/67( مًـد أيب يعغم اعمقصكم )3)

 (. 3/6اخلالف )( اًمتحؼقؼ ذم مًوئؾ 4)

 (. 4/2277( اًمتؾخقص احلٌػم )5)

 (. 36224( ح )53/61(. مًـد أمحد )8155( ح )7/493( اًمًــ اًمؽؼمى ًمؾـًوئل )6)

 (. 4/272( إرواء اًمغؾقؾ )7)

( ح :8/22إين وضمع، أو وا رأؾموه، أو اؿمتد يب اًمقضمع )))( صحقح اًمٌخوري، يمتوب اعمرى، سموب ىمقل اعمريض: 8)

 (. 8328( ح )91/:إطمؽوم، سموب آؾمتخالف )(. يمتوب 6777)
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وموحلديٌ هبذه اعمتوسمعي ، ومغًؾتؽ ويمػـتؽ صمؿ صؾقً قمؾقؽ: واًمصالة ومفق سمؿعـك ىمقل اسمـ إؾمحوق رم روايتف

((واهلل أقمؾؿ، صحقح
(1)

. 

. يمقًون متوسمعو ًمروايي اسمـ إؾمحوق سمـ ويمذًمؽ صـقع اسمـ طمجر يدل قمغم ذًمؽ طمقٌ ضمعؾ طمديٌ صوًمح

 .-واهلل أقمؾؿ – ؾمٌؼيمام 

: اهلل رؽمـقلومـول : زمنؽمـوده فمـ مؽحقل فمـ واشمؾي ومول ((همقائده))دم  مو روى متوم ايمرازي): ومقيمف -::3

 سمقؿؿ ىمّم يقّؿؿ ايمرصمول، يمقس زمقـفو وزمقـفؿ حمرم، إذا موسمً اظمرأة مع ايمرصمول)
(2)

. 

أظمرضمف
(3)

، قمـ واصمؾي، قمـ مؽحقل، مدرك سمـ صمـو أيقب، يقكس سمـ صمـو أمحد، ؾمؾؿي سمـ نؾمؾقاممـ ـمريؼ  

ُؿ َصوطِمُى ، إذا موشمً اعمرأة سملم اًمرضمول:  اهلل رؾمقلىمول : ىمول ُؿ يَماَم َيَتَقؿ  ًمقس سمقـفو وسمقـفؿ حمرم شَمَتَقؿ 

ِعقدِ   .اًمص 

، يشتغؾ سمف ٓ ،مؽموك احلديٌ)): ف ومؼولىمول اسمـ أيب طموشمؿ ؾملًمً أيب قمـ. اخلٌوئري ؾمؾؿي سمـ ؾمؾقؿـون: ومقف

((. أطمدث قمـف سمعد هذا وٓ ،يمون يؽذب، صدق: ومذيمرت ذًمؽ ٓسمـ اجلـقد ومؼول
(4)

: وىمول أسمق طموشمؿ مرة. 

((يمون يؽذب))
(5)

((ًمقس سمٌمء)): ىمول اًمـًوئل، 
(6)

((معروف سموًمؽذب)): وىمول إزدي، 
(7)

. 

((واهٍ )): اًمدمشؼل مدرك سمـ أيـقبو
(8)

روايتف قمـ مؽحقل مرؾمؾ: وىمول اًمٌخوري، 
(9)

. 

اًمرزاق ذم اعمصـػ قمٌدوأظمرضمف 
(10)

 ، 

                                 
 (. 4/272( إرواء اًمغؾقؾ )2)

 (. 4/575اعمغـل )( 2)

 (. 2341( ح )6:/3( ومقائد متوم )4)

 (. :63( ت )5/232( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )5)

 (. :219( ت )8/2:5( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )6)

 (. 364( ت ):5)ص: ( اًمضعػوء واعمؽمويمقن ًمؾـًوئل 7)

 (. 2638( ت )3/31( كؼؾ قمـف اسمـ اجلقزي اًمضعػوء واعمؽمويمقن )8)

 (. 5763( ت )2/542( اعمؼتـك ذم هد اًمؽـك )9)

 (. 2469( ت )2/534( اًمتوريخ اًمؽٌػم :)

 (. 7246( ت )4/524اًمرزاق اًمصـعوين ) ( مصـػ قمٌد21)
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أسمق داود ذم اعمراؾمقؾ
(1)

ومـ ـمريؼف اًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى– 
(2)

 ;قمٌود سمـ قمـ هورون – 

ىمول : ىمول، قمـ مؽحقل، أيب ؾمفؾ سمـ قمـ حمؿد، قمقوش سمـ سمؽرأيب  وهورون( قمـ، اًمرزاق قمٌديمالمهو )

، إذا موشمً اعمرأة مع اًمرضمول ًمقس معفؿ امرأة همػمهو واًمرضمؾ مع اًمـًوء ًمقس معفـ رضمؾ همػمه:  اهلل رؾمقل

 .((حمؿد اًمزهري)): اًمرزاق قمٌدوقمـد . جيد اعموء ٓ ومهو سمؿـزًمي مـ، ويدومـون،  يقؿامنومنهنام

ُيتوسَمُع  ٓ .مـف ضمقاس اًمُؼَرِرّ  ؾمؿع، قّوشقم سمـ ؽرروى قمـف أسمق سم. ُمرؾَمٌؾ ، ؾَمِؿَع َمؽُحقًٓ )): ىمول اًمٌخوري

(( طمديثفذم
(3)

((ؾقباعمص اًمشومل ؾمعقد سمـ مـحؿد: هق)): وىمول أسمق طموشمؿ اًمرازي. 
(4)

. 

صوًمح ووع أرسمعي آٓف طمديٌ وىمول أمحد  سمـ يمذسمقه وىمول أمحدو، هوًمؽ)): ومنن يمون هق اعمصؾقب ومفق

ىمقؾ إهنؿ ىمؾٌقا اؾمؿف قمغم مئي وضمف ًمقخػك. ((ىمتؾف اعمـصقر قمغم اًمزكدىمي وصؾٌف
(5)

. 

((ده أيضو وعقػوذم إؾمـو، هذا مرؾمٌؾ )): ىمول اًمـقوي
(6)

. 

وأظمرضمف اًمطؼماين ذم اًمؽٌػم
(7)

قمـ ، ىمقس سمـ قمـ قمطقي، قمـ أسمقف، واىمد سمـ زيد سمـ اخلوًمؼ قمٌد مـ ـمريؼ 

واعمرأة متقت مع ، ذم اًمرضمؾ يؿقت مع اًمـًوء، قمـ اًمـٌل ، وًمف صحٌي، قمرومي سمـ قمـ ؾمـون، قمٌقد اهلل سمـ سمن

 .يغًال وٓ ،يتقؿام: ىمول، وًمقس ًمقاطمد مـفام حمرم، اًمرضمول

وىمول اهلقثؿل ذم اعمجؿع
(8)

 .((وهق وعقػ، واىمد سمـ يزيد سمـ اخلوًمؼ قمٌدوومقف ، رواه اًمطؼماين ذم اًمؽٌػم)): 

((مـؽر احلديٌ)): ىمول اًمٌخوري واىمد سمـ زيد سمـ اخلوًمؼ قمٌدوومقف 
(9)

، ؾملًمً أيب قمـف)): وىمول اسمـ أيب طموشمؿ. 

                                 
 (. 525( ح )3:9( اعمراؾمقؾ ٕيب داود )ص: 2)

(3( )4/4:9 .) 

 (. :41( ت ):2/21( اًمتوريخ اًمؽٌػم ًمؾٌخوري  )4)

 (. 8767( ت )4/687(، مقزان آقمتدال )8/374( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )5)

 (. 6:18( ت )958(، شمؼريى اًمتفذيى )ص: 5982( ت )3/285( اًمؽوؿمػ )6)

 (. 4444( ت ):4:/3( ظمالصي إطمؽوم )7)

 (. 75:8( ح ):8/22( )8)

(9 )(4/34 .) 

 (. 2:29( ت )7/236( اًمتوريخ اًمؽٌػم ًمؾٌخوري  ):)
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((ىمول زطمػو؟ يؽتى طمديثف: ىمؾً، ًمقس سمؼقى مـؽر احلديٌ: ومؼول
(1)

((ًمقس سمثؼي)): وىمول اًمـًوئل، 
(2)

وىمول ، 

قًمي أو ؾروى قمـف أهؾ اًمشوم يروي اعمـويمػم قمـ اعمشوهػم اًمتل إذا ؾمؿعفو اعمًتؿع ؿمفد أهنو مؼ)): اسمـ طمٌون

((جيقز آطمتجوج سمف ٓ معؿقًمي
(3)

 . 

وأظمرضمف اسمـ قمًويمر ذم شمورخيف
(4)

متقؿ قمـ مؽحقل قمـ  سمـ سمؽورقمـ ، قمقن اًمؼرر سمـ مـ ـمريؼ سمنم 

إذا موشمً اعمرأة مع اًمؼقم شمقؿؿ يمام يممؿ صوطمى اًمصعقد ًمؾصالة  اهلل رؾمقلإؾمؼع ىمول ىمول  سمـ واصمؾي

روى قمـ . . . متقؿ قمـ مؽحقل سمـ قن اًمؼرر اًمشومل يروي قمـ سمؽورقم سمـ سمنم)): ىمول اسمـ طمٌون

جيقز آطمتجوج سمف  ٓ متقؿ قمـ مؽحقل قمـ وائؾي كًخي ومقفو ؾمتامئي طمديٌ يمؾفو مقوققمي سمـ سمؽور

((سمحول
(5)

. 

((وذا ؾمـد كًخي سموـمؾي. جمفقل)): ىمول اًمذهٌل، متقؿ سمـ سمؽـورو 
(6)

 

 .وسمعض ـمرىمف أؿمد وعػو مـ سمعض، حيتٍ سمف ٓ إن هذا احلديٌ وعقػ: الصيواخل

(وهمرومقا زمقـفؿ دم اظمضوصمع: ومول أن ايمـبل ): ومقيمف -422
(7)

. 

أظمرضمف أسمق داود ذم اًمًــ
(8)

ومـ ـمريؼف اًمٌغقي ذم ذح اًمًـي– 
(9)

 ;قمؾقي سمـ مـ ـمريؼ إؾمامقمقؾ- 

اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ وأظمرضمف
(10)

وأمحد 
(11)

; 

وأسمق داود ذم اًمًــ
(12)

 ، قمـ ويمقع وزهػم(، وأمحد، صمالصمتفؿ )اسمـ أيب ؿمقٌي، طمرب سمـ قمـ زهػم 

                                 
 (. 2:9( ت )7/48( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )2)

 (. 511( ت )83( اًمضعػوء واعمؽمويمقن ًمؾـًوئل )ص: 3)

 (. 867( ت )3/244( اعمجروطملم )4)

 (. 21/356( شموريخ دمشؼ ٓسمـ قمًويمر )5)

 (. 244ت )( 2/2:1( اعمجروطملم ٓسمـ طمٌون )6)

 (.  2364( ت )2/451( مقزان آقمتدال )7)

 (. 4/575اعمغـل )( 7)

 (. 5:6ح ) (244/ 2(ؾمــ أيب داود )9)

(:( )3/517 .) 

 (. 4612( ح )21)

 (. :779ح ) (353/ 7( )22)

 (. 5:7ح ) (244/ 2( )23)
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وأمحد
(1)

 ، اًمرمحـ اًمطػووي قمٌد سمـ قمـ حمؿد -أيضو– 

وأمحد
(2)

 ;سمؽر اًمًفكم سمـ اهلل قمٌدقمـ  -أيضو– 

واسمـ أيب اًمدكقو ذم اًمـػؼي
(3)

ًمضعػوءواًمعؼقكم ذم ا، 
(4)

واًمدارىمطـل 
(5)

واخلرائطل ذم مؽورم إظمالق 
(6)

 ،

واحلويمؿ ذم اعمًتدرك
(7)

قمـف اًمٌقفؼل ذم اًمشعىو -
(8)

 ;اهلل اًمًفكم قمٌدمـ ـمريؼ  -

واًمعؼقكم ذم اًمضعػوء
(9)

 ;سمحر سمـ مـ ـمريؼ اعمـفول 

واًمدارىمطـل ذم اًمًــ
(10)

واًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى 
(11)

 ;ؿمؿقؾ سمـ يمالمهو مـ ـمريؼ اًمـي 

 سمـ واًمـي، سمحر سمـ واعمـفول، سمؽر اًمًفكم سمـ اهلل قمٌدو، وويمقع، وحمؿد اًمطػووي، ؿ )اسمـ قمؾقيؾمتتف

ه، قمـ أسمقف، ؿُمعقى سمـ قمـ قمؿرو، داود سمـ ؿمؿقؾ( قمـ ؾمقار ُمُروا :  اهلل رؾمقلىمول : ىمول، قمـ ضمدِّ

 .وومرىمقا سمقـفؿ ذم اعمضوضمع، وارِضسمقهؿ قمؾقفو وهؿ أسمـوُء قَمنٍم ، أوٓديمؿ سموًمصالِة وهؿ أسمـوُء ؾمٌِع ؾِمـلمَ 

 .(داود سمـ ؾمقار): سمدل (ؾمقار سمـ دواد)وىمول ويمقع ذم روايتف 

وىمول ، أيب أمحد[ سمـ اهلل قمٌد]ىمولؾمقار  سمـ ظموًمػقا ويمقعو ذم اؾمؿ هذا اًمشقخ يعـل داود)): ىمول اإلموم أمحد

((اًمرمحـ واًمؼمؾموين ؾمقار أسمق محزة قمٌد سمـ اًمطػووي حمؿد
(12)

. 

                                 
 (. :779( ح )22/395( و )7867( ح ):22/47( )2)

 (. 7867( ح ):22/47( )3)

 (. 3:8( ح )878( )صـ4)

 (. 793( ت )3/278( اًمضعػوء اًمؽٌػم )5)

 (. 999( ح )2/542( )6)

 (. 568( ح )266( )ص7)

(8( )2/422 .) 

 (. 9394( ح )22/239( )9)

 (. 793( ت )3/278( اًمضعػوء اًمؽٌػم ):)

 (. 998( ح )2/541( )21)

(22( )3/435 .) 

 (. 58( رىمؿ ):2/25)اهلل  ( اًمعؾؾ ومعرومي اًمرضمول ٕمحد روايي اسمـف قمٌد23)
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ٌَ ، َوِهَؿ ويمقع ذم اؾمؿف)): ىمول أسمق داود صمـو أسمق محزَة : ومؼول، وروى قمـف أسمق داود اًمطقوًمز هذا احلدي طمد 

 .((ؾمّقاٌر اًمصػَمرم

يمام ؾمامه أسمق داود ذم اًمًــ اًمصػمذم اعمزين محزة أسمق داود سمـ ؾمقار: وؾمقار هق
(1)

. 

وٓ يتوسمع قمؾقفام مجقعو هبذا )): -وهذا أطمدمهو-ومؼول سمعد أن ذيمر طمديثلم سمنؾمـود ؾمقار ، وأقَمؾ  سمف اًمعؼقكم

(( أيضوومػقف روايي ومقفو ًملم ]يعـل هذا احلديٌ[ وأمو احلديٌ إول. . . اإلؾمـود
(2)

. 

 :وؾمقار خمتؾػ ومقف

وهق ؿمقخ يقصمؼقكف ، وىمؾى اؾمؿف، روى قمـف ويمقع، سملس سمف ٓ ؿمقخ سمٍمي)): ىمول اإلموم أمحد

((سموًمٌٍمة
(3)

: معلم سمـ قمـ حيقك، اهلقثؿ سمـ وىمول يزيد. ((صمؼي))معلم  سمـ مـصقر قمـ حيقك سمـ إؾمحوقوىمول . 

ار اًمٌٍمي)) ((ًمقس سمٌمء، روى قمـف ويمقع، ؾمق 
(4)

وىمد طمدث قمـف يمثػم مـ أهؾ ، مل يؽـ سموًمؼقي)): ل اًمٌزاروىمو، 

((اًمعؾؿ
(5)

وًمعؾف يشػم إمم ىمؾي طمديثف سمدًمقؾ شمقصمقؼف ًمف ذم روايي اًمؽقؾمٍ، 
(6)

. 

وذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت
(7)

ىمؾقؾ اًمروايي يـػرد قمغم )): وذيمره أيضو ذم اعمجروطملم وىمول، ((خيطئ)): وىمول 

((يروي قمـفؿشمشٌف طمديٌ مـ  ٓ ىمِؾ تِِف سملؿمقوء
(8)

((ومقعتؼم سمف، ٓ يتوسمع قمغم أطموديثف)): وىمول اًمدارىمطـل، 
(9)

وىمول ، 

((ًمقس سموًمؼقي)): اًمٌقفؼل
(10)

((ُوعِّػ)): وىمول اًمذهٌل ذم اعمقزان. 
(11)

وىمول ذم خمتٍم اعمًتدرك، 
(12)

 

                                 
 (. 5:6( ح )2/244( ؾمــ أيب داود )2)

 (. 793( ت )3/278( اًمضعػوء اًمؽٌػم ًمؾعؼقكم )3)

 (2287/)5(  اجلرح واًمتعديؾ )4)

 (. 275اهلقثؿ ٓسمـ معلم )رىمؿ  سمـ ( ؾممآت يزيد5)

 (. 2722/ح 3( يمشػ إؾمتور قمـ زوائد اًمٌزار )6)

ء وَمنِك اَم 6/488اًمقهؿ واإلهيوم )( ىمول اسمـ اًمؼطون اًمػود ذم سمقون 7) (: َوإِذا وضمدت ومِقِف قَمـ اسْمـ مِعلم َأكف ىَموَل: ًَمقَْس سمٌَِمْ

َواَيي.   َمْعـَوُه َأكف ىَمِؾقؾ اًمرِّ

 (. 94:1( ت )7/533( اًمثؼوت ٓسمـ طمٌون )8)

 يوشمف. . ؾمقار اعمزين أسمق محزة، وذيمر هذا احلديٌ مـ مرو سمـ ( ذيمره سموؾمؿ: داود2/466( اعمجروطملم )9)

 (. 321( ؾممآت اًمؼمىموين رىمؿ ):)

 (. 9/47( اًمًــ اًمؽؼمى ًمؾٌقفؼل )21)

 (. 4722( ت )3/356( مقزان آقمتدال )22)

 (. 65:( ح ):7/393( خمتٍم شمؾخقص اًمذهٌل )23)
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((صدوق ًمف أوهوم)): وىمول اسمـ طمجر، ((وعقػ))
(1)

. 

وىمد طمًـ احلديٌ اًمـقوي ذم اخلالصي، وًمعؾ ىمقل احلوومظ هق ىمقل اًمقؾمط ذم اًمراوي
(2)

ذم  ـواسمـ اعمؾؼ 

اًمٌدر اعمـػم
(3)

وصححف اًمشقخ إًمٌوين ذم اإلرواء، 
(4)

. 

 :(5) وضمديٌ أيب راهمع، ويمف ؾموهدان مـ ضمديٌ أيب هريرة

وملظمرضمف اًمٌزار   أمو ضمديٌ أيب هريرة
(6)

واسمـ أيب اًمدكقو ذم اًمعقول، 
(7)

واًمعؼقكم ذم اًمضعػوء، 
(8)

 

قمـ ، اًمرمحـ قمٌد سمـ قمـ حمؿد، احلًـ اًمعقذم سمـ طمدصمـو حمؿد، رسمقعي سمـ ـمريؼ حمؿديمؾفؿ مـ 

قمؾؿقا أوٓديمؿ اًمصالة إذا سمؾغقا ؾمٌعو وارضسمقهؿ قمؾقفو إذا »:  اهلل رؾمقلىمول : ىمول،  هريرة أيب

 .«وومرىمقا سمقـفؿ ذم اعمضوضمعسمؾغقا قمنما 
 .((إٓ هبذا اإلؾمـود، كعؾؿف يروى قمـ أيب هريرة  ٓ وهذا احلديٌ)): روىمول اًمٌزا

وأظمرضمف اًمٌخوري ذم اًمتوريخ اًمؽٌػم
(9)

، داود سمـ اهلل قمٌدطمدصمـو ، مًدد واًمعؼقكم ذم اًمضعػوء مـ ـمريؼ 

 .مرؾمال قمـ اًمـٌل ، اًمرمحـ قمٌد سمـ قمـ حمؿد، قمطقي سمـ قمـ أيب ؾمعقد

 .((ٓ يصح طمديثف)): (حلًـ سمـ قمطقيحمؿد سمـ ا): ذم شمرمجي وىمول اًمٌخوري

 .((واًمروايي ذم هذا اًمٌوب ومقفو ًملم، هذا أومم)): وىمول اًمعؼقكم قمـ اعمرؾمؾ

، ًملم احلديٌ وكحق ذًمؽ: ىمقؾ ومقف، احلًـ اًمعقذم سمـ وومقف حمؿد، رواه اًمٌزار)): وىمول اهلقثؿل

((أضمد مـ وصمؼف ومل
(10)

. 

                                 
 (. 3793( ت ):36( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 2)

 (. 798( ح )2/363( ظمالصي إطمؽوم )3)

 (. 378( ح )7/279( )4)

 (. 358( ح )2/377)(  5)

 (. 378( ح )7/279ؿمقاهد أظمرى، ذيمرهو اسمـ اعمؾؼـ ذم اًمٌدر ) ُمُروا أوٓديمِؿ سموًمصالةِ ( وأمو ًمؼقًمف: 6)

 (. 943:( ح ):28/29( )7)

 (. 413( ح )582( )صـ8)

 قمطقي.  سمـ احلًـ سمـ ( شمرمجي حمؿد:5/6( )9)

 (. 262( ت )2/77( اًمتوريخ اًمؽٌػم ًمؾٌخوري ):)

 (. 2/3:5اًمزوائد ومـٌع اًمػقائد ) ( جمؿع21)
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 :اًمعقذم قمطقي سمـ احلًـ سمـ مـحؿدو

قمطقي  سمـ احلًـ سمـ معلم قمـ حمؿد سمـ احلًـ ىمول ؾملًمً حيقك سمـ كو احلًلمظمؼمأ: ىمول اسمـ أيب طموشمؿ

هق يمقرم ًمقس سمؿتلم: ىمول اًمعقذم
(1)

((صمؼي))سمـ معلم اقمـ : احلًـ اًمرازي سمـ احلًلموىمول ، 
(2)

: وىمول أسمق زرقمي 

((وعقػ احلديٌ)): وىمول أسمق طموشمؿ، ((ًملم احلديٌ))
(3)

((مضطرب احلديٌ)) وىمول اًمعؼقكم، 
(4)

: وىمول اًمذهٌل، 

((ومل يؽمك، وعػقه))
(5)

((صدوق خيطئ)): وىمول اسمـ طمجر، 
(6)

وموًمراضمح ومقف أكف وعقػ، ومل أضمد مـ وصمؼف. 
(7)

. 

وهق داود اخلريٌل رواه مرؾمال  سمـ اهلل قمٌدوًمإلرؾمول ٕن ، احلًـ اًمعقذم سمـ وموحلديٌ وعقػ ًمضعػ حمؿد

صمؼي
(8)

رسمقعي اًمرؤاد اًمؽقذم ومرواه مقصال وهق صدوق سمـ وظموًمػف حمؿد، 
(9)

 .ورضمح اًمعؼقكم اإلرؾمول. 

وملظمرضمف اًمٌزار:  وأمو ضمديٌ أيب راهمع
(10)

، كوومع سمـ كو يقؾمػ: ىمول، قمٌقد اهلل سمـ همًونمـ ـمريؼ  

وضمدكو صحقػي ذم ىمراب : ولىم، قمـ أسمقف ، أيب راومع سمـ قمـ قمٌقد اهلل، أيب اعمقازم سمـ اًمرمحـ قمٌدكو : ىمول

ومرىمقا سملم مضوضمع اًمغؾامن واجلقاري سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ : سمعد ووموشمف ومقفو مؽتقب  اهلل رؾمقلؾمقػ 

 .احلديٌ . . . ا سمؾغقا أفمـف شمًعووارضسمقا أسمـوءيمؿ قمغم اًمصالة إذ، واإلظمقة وإظمقات ًمًٌع ؾمـلم

                                 
( ت 36/81(. ويمؾؽ كؼؾف اعمزي ذم هتذيى اًمؽامل ذم أؾمامء اًمرضمول )2362( ت )8/337( اجلرح واًمتعديؾ )2)

(. كؼؾ قمـف، قمـ اسمـ معلم 273( ت )229/:( قمـ احلًلم اًمرازي، وأمو اسمـ طمجر ذم هتذيى اًمتفذيى )6261)

ؾمخ، وسمـوء قمغم هذا اًمؼقل، شمعؼٌف يوؾملم اًمػحؾ ذم يمشػ اإلهيوم وًمعؾ هذا ظمطل مـ اًمـو، ((صمؼي))ىمقًمف: 

 ( صوطمٌل اًمتحرير قمغم ىمقهلام: )وعقػ(. 636 )صـ

 (. 273( ت )229/:هتذيى اًمتفذيى ) (3)

 (. 2362( ت )8/337( اجلرح واًمتعديؾ )4)

(5( )5/6: .) 

 (. :848( ت )4/624( مقزان آقمتدال )6)

 (. 6928)( ت 585( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 7)

 (. 6928( اكظر حترير اًمتؼريى رىمؿ )8)

 (. 43:8( ت )412( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 9)

 (. 6988( ت )589( شمؼريى اًمتفذيى )ص: :)

 (. 4996( ح ):43/:( مًـد اًمٌزار )21)
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((ومل أضمد مـ ذيمرمهو، كوومع سمـ قمٌقد اهلل قمـ يقؾمػ سمـ وومقف همًون، رواه اًمٌزار)): وىمول اهلقثؿل
(1)

. 

((اًمراؾمٌل)) كًٌف اًمٌزار ذم طمديٌ آظمر سمـ اهلل قمٌقد سمـ همًـونو
(2)

. 

اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد سمـ صموسمً سمـ كوومع سمـ هللا قمٌد اسمـ: هق كوومع سمـ يقؾمػو
(3)

. 

  . ومل أضمد هلام شمرمجي

. ول ومد موتؽ ايمشقخ ايمّض فمؿّ  إنَّ : ومؾً يمؾـبل : ف ومولأكَّ   [روي فمـ فمقمي ): ومقيمف -422

(قارهاذهـى هم: همؼول ايمـبل 
(4)

. 

أظمرضمف أسمق داود
(5)

واًمـًوئل ذم اًمؽؼمى، 
(6)

واسمـ أيب ؿمقٌي، 
(7)

وأمحد، 
(8)

ومـ ـمريؼف أسمق ـموهر اعمخؾيص -

ذم اعمخؾصقوت
(9)

واًمضقوء ذم اعمختورة، 
(10)

واًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ-
(11)

واًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى 
(12)

يمؾفؿ مـ  

 ;ـمريؼ ؾمػقون اًمثقري

ومعل ذم مًـدهواًمشو
(13)

أسمق داود اًمطقوًمز ذم اعمًـدو، 
(14)

ومـ ـمريؼف اًمٌقفؼل ذم اًمدٓئؾ– 
(15)

وأمحد  -

                                 
 (. 2/3:5( جمؿع اًمزوائد ومـٌع اًمػقائد )2)

 (. 4993( ح )438/:( مًـد اًمٌزار )3)

 (. 4993( ح )438/:( ذيمر كًٌف يمومال ذم )4)

 (. 4/577اعمغـل )( 4)

 (. 4323( ح )7/238( ذم اًمًــ، يمتوب اجلـوئز، سموب اًمرضمؾ يؿقت ًمف ىمراسمي منمك )6)

( 3255( ح )3/566(، وذم اًمؽؼمى )3117( ح ):5/8( ذم اعمجتٌك، يمتوب اجلـوئز، سموب مقاراة اعمنمك )7)

 (. :25( ح )268( وذم ظمصوئص قمكم )ص: 9592( ح )8/573)

 (. 43863( ورىمؿ )22378( ح )8/2:2( اعمصـػ )8)

 (. 21:3( ح )3/443( ذم اعمًـد )9)

 (8::2( ح )4/73( اعمخؾصقوت ):)

 (. 857( ح )3/274( إطموديٌ اعمختورة )21)

(22( )5/257 .) 

 (. 4/4:9( اًمًــ اًمؽؼمى )23)

 (. 213( ح )2/311( مًـد اًمشوومعل )24)

 (. 233( ح )2/224( )25)

 (. 3/459اًمـٌقة )( دٓئؾ 26)
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ذم اعمًـد
(1)

واًمـًوئل ذم اًمؽؼمى، 
(2)

 ;يمؾفؿ مـ ـمريؼ ؿمعٌي 

وأسمق يعغم ذم مًـده
(3)

ومـ ـمريؼف اخلطقى ذم شمؾخقص اعمتشوسمف– 
(4)

واًمضقوء ذم اعمختورة -
(5)

يمالمهو مـ  

 ;فامنـمسمـ  ـمريؼ إسمراهقؿ

واًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى
(6)

 ;مـ ـمريؼ إهائقؾ 

مـصقر ذم ؾمــف سمـ وؾمعقد
(7)

 ;مـ ـمريؼ أيب إطمقص 

 سمـ قمـ كوضمقي، وأسمق إطمقص( قمـ أيب إؾمحوق، وإهائقؾ، واسمـ ـمفامن، وؿمعٌي، مخًتفؿ )اًمثقري

ؽ اًمشقخ اًمّضوّل ىمد موت: قمـ قمكم ىمول ىمؾً ًمؾـٌل ، يمعى ـ   ٓ صمؿ، كاذهى ومقار أسمو: ىمول، إن  قمؿ  حُتّدصم

 .واًمؾػظ ٕيب داود. ودقمو زم، وملمرين وموهمتًؾً، وضمئتف، ومذهًٌ ومقاريتف ؿمقئو طمتك شملشمَقـل

 ورواه أيضو اًمثقرى وؿمعٌي وذيؽ قمـ أسمك إؾمحوق ورواه إقمؿش قمـف قمـ رضمؾ قمـ)): وىمول اًمٌقفؼل

اعمديـك طمديٌ  سمـ ىمول قمكمو. . . . اًمصحقح لإؾمدى مل شمثًٌ قمداًمتف قمـد صوطمٌ يمعى سمـ وكوضمقي. قمغم

كعؾؿ  وٓ ،رواه أسمق إؾمحوق قمـ كوضمقي، ٌمءورم إؾمـوده سمعض اًم. مل كجده إٓ قمـد أهؾ اًمؽقومي  قمكم

، أيب إؾمحوق اًمًٌقعل ومدار هذا احلديٌ اعمشفقر قمغم)): وىمول أيضو ((أطمدا روى قمـ كوضمقي همػم أسمك إؾمحوق

اهـ ((قمـ قمكم، يمعى سمـ قمـ كوضمقي
(8)

. 

إكف : وىمد ىمول اًمراومعل، يتٌلم وضمف وعػف وٓ ،ومدار يمالم اًمٌقفؼل قمغم أّكف وعقػ)): وىمول اسمـ طمجر

((أموًمقف)) ىمول ذًمؽ ذم، طمديٌ صموسمً مشفقر
(9)

. 

                                 
 (. :86( ح )3/264( )2)

 (. 2:4( ح )2/261( )3)

 (. :34( ح )2/313( )4)

(5( )3/743 .) 

 (. 858( ح )3/474( )6)

(7( )2/415 .) 

 (. 6/392مـصقر ) سمـ ( ؾمــ ؾمعقد8)

 (. 2/415( اًمًــ اًمؽؼمى )9)

 (. 3547( ح )4/2298( اًمتؾخقص احلٌػم ):)
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 :ويظفر مـ يمالم اًمٌقفؼل أكف أقمؾف سمعؾتلم

ويمون اظمتؾط، علروايي أيب إؾمحوق اًمًٌق: إولم
(1)

. 

 .صوطمٌل اًمصحقح دومل شمثًٌ قمداًمتف قمـ، إؾمدي يمعى سمـ كوضمـقي: ايمثوكقي

((ـ اًمثوًمثي اظمتؾط سملظمرةصمؼي مؽثر قموسمد م، اًمًٌقعل قمٌقد سمـ اهلل قمٌد سمـ أسمق إؾمحـوق قمؿرووأمو 
(2)

 وهذا. 

وأظمرج اًمشقخون ، رووا قمـف ىمديام ـوإهائقؾ مـ اًمرواة اًمذي، وأسمو إطمقص، وؿمعٌي، ٕن اًمثقري; يي ٓ

مـ روايتفؿ قمـفؿ
(3)

. 

ووصػف سمعضفؿ سموًمتدًمقس
(4)

وىمد ضموء شمٍميح أيب إؾمحوق سموًمًامع مـ كوضمقي قمـد أيب داود اًمطقوًمز يمام كٌف ، 

ذم شموريخ اإلؾمالمقمؾقف اًمذهٌل 
(5)

 .واهلل أقمؾؿ. ومٌذًمؽ زاًمً ؿمٌفي شمدًمقًف، 

وىمول أسمق ، ((صوًمح))وىمد ىمول اسمـ معلم ومقف ، إن هذا ًمقس سمجرح)): أمو اًمثوكقي ومؼد أضموب قمـف اسمـ اًمؽميمامين ومؼول

((طموشمؿ ؿمقخ
(6)

. 

((ؿمقخ)): وأسمق طموشمؿ ((صوًمح)): ىمول اسمـ معلم. يمعى هق إؾمدي سمـ وكوضمقي
(7)

وىمول . ـ اًمؽميمامينيمام ىمول اسم 

((شمقىمػ اسمـ طمٌون ذم صمقصمقؼف وىمقاه همػمه)): اًمذهٌل
(8)

((يمقذم شموسمعل صمؼي)): وىمول اًمعجكم. 
(9)

يمون )): وىمول اسمـ طمٌون، 

وومقام ، يشٌف طمديٌ أىمراكف اًمثؼوت قمـ قمكم ومال يعجٌـل آطمتجوج إذا اكػرد ٓ ؿمقخو صوحلو إٓ أن ذم طمديثف ختؾقط

((تٍ أرضمق أكف مل جيرح ذم ومعؾف ذًمؽومنن اطمتٍ سمف حم، واومؼ اًمثؼوت
(10)

وصححف ، وأظمرج ًمف احلويمؿ ذم صحقحف. 

                                 
 (. 4/282اإلرواء ) ( ىمول اًمشقخ إًمٌوين ذم2)

 (. 6176( ت ):84( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 3)

 (. 542(، هدي اًمًوري )صـ 52( ت )452( اكظر: اًمؽقايمى اًمـػمات )صـ )ص: 4)

 (. 58( ت )88(. اعمدًمًلم ٕيب زرقمي اًمعراىمل )ص: :( ت )233( اكظر ذيمر اعمدًمًلم ًمؾـًوئل )ص: 5)

 (. 2/724( شموريخ اإلؾمالم )6)

 (. 2/416ًمـؼل )( اجلقهر ا7)

 (. 3334( ت )9/597( اجلرح واًمتعديؾ )8)

( وكحقه ىمول اسمـ يمثػم ذم اًمتؽؿقؾ ذم اجلرح واًمتعديؾ ومعرومي اًمثؼوت 9:96( ت ):5/34( مقزان آقمتدال )9)

 (. 615( ت )2/424واًمضعػوء واعمجوهقؾ )

 (. 2782( ت )557( اًمثؼوت )ص: :)

 (. 2233( اعمجروطملم ت: )21)



                                            (   526 

قمغم ذط اًمشقخلم
(1)

((صمؼي مـ اًمثوًمثي)): وىمول اسمـ طمجر. 
(2)

. 

 :وىمد شمقسمع مـ وضمفلم آظمريـ، يـزل طمديثف قمـ درضمي احلًـ إن ؿموء اهلل ٓ واًمراوي 

مـصقر سمـ أظمرضمف ؾمعقد: إول
(3)

إوؾمطومـ ـمريؼف اًمطؼماين ذم – 
(4)

واًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى 
(5)

وأمحد  -

ذم اعمًـد
(6)

ومـ ـمريؼف اًمضقوء ذم اعمختورة– 
(7)

وأسمق يعغم ذم مًـده -
(8)

واسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ 
(9)

يمؾفؿ مـ  

عمو موت أسمق : ىمول، قمـ قمكم، اًمرمحـ قمٌدحيدث قمـ أيب  ؾمؿعً اًمًدي: ىمول، يزيد إصؿ سمـ احلًــمريؼ 

حتدث ؿمقئو طمتك  ٓ صمؿ، اذهى ومقاره: ومؼول زم، قمؿؽ اًمشقخ ىمد موت إن: ومؼؾً أشمقً اًمـٌل ، ـموًمى

ويمون قمكم إذا همًؾ . ومدقمو زم سمدقمقات مو ينين أن زم هبو محر اًمـعؿ وؾمقدهو، صمؿ أشمقتف، وموهمتًؾً، شملشمقـل

 .اعمقً اهمتًؾ

ورواه اًمٌزار
(10)

قمـ ، أيب يزيد إصؿ سمـ كو احلًـ: ىمول، أيب اًمعٌوس سمـ إسمراهقؿقمـ  اًمؾقٌ سمـ طموشمؿقمـ  

 .قمٌقدة ذم اإلؾمـود سمـ وزاد ؾمعد، سمف اًمرمحـ قمٌدقمـ أيب ، قمٌقدة سمـ قمـ ؾمعد، اًمًدي

قمـ ، يزيد سمـ قمـ احلًـ، أيب اًمعٌوس سمـ قمـ إسمراهقؿ، اًمؾقٌ سمـ وطمدث سمف طموشمؿ)): ىمول اًمدارىمطـل

واًمؼقل ، وهق وهؿ، قمٌقدة سمـ زاد ومقف ؾمعد. قمـ قمكم، اًمرمحـ قمٌدقمـ أيب ، قمٌقدة سمـ قمـ ؾمعد، اًمًدي

((إول أصح
(11)

. 

ومدار هذا احلديٌ اعمشفقر قمغم أيب ، أقمؾؿ يرويف قمـ اًمًدي همػم احلًـ هذا ٓ هذا)): وىمول اسمـ قمدي

 يزيد أطموديٌ همػم مو ذيمرشمف سمـ وًمؾحًـ)): وىمول، ((يمعى قمـ قمكم  سمـ إؾمحوق اًمًٌقعل قمـ كوضمقي

                                 
 (. 3/427ك )( اعمًتدر2)

 (. 8176( ت )4::( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 3)

 (. 2153( ح )6/398مـصقر ) سمـ ( اًمتػًػم مـ ؾمــ ؾمعقد4)

 (. 7433( ح )7/362( اعمعجؿ إوؾمط )5)

 (. 416-2/415( اًمًــ اًمؽؼمى )6)

 (. 918( ح )3/297( مًـد أمحد )7)

 (. 767( ح )3/387( إطموديٌ اعمختورة )8)

 (. 535)( ح 2/446( )9)

 (. :56( ت )4/284( اًمؽومؾ ذم وعػوء اًمرضمول ):)

 (. 6:3( ح )3/318( مًـد اًمٌزار )21)

 (.  595( س )5/269( قمؾؾ اًمدارىمطـل )22)
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((وهذا أكؽر مو رأيً ًمف قمـ اًمًدي
(1)

 

 .((سمنؾمـوده هذا، يزيد إصؿ سمـ شمػرد سمف احلًـ)): وىمول اًمٌقفؼل

قمـ اًمًدي ًمقس سموًمؼقي وطمديثف قمـف ًمقس  روى)): ىمول اسمـ قمدي، اًمؽقذم إصؿ يزيد سمـ احلـًـو

((سموعمحػقظ
(2)

((وؿعٍ سمـ صمؼي ًمقس سمف سملس إٓ إكف طمدث قمـ اًمًدي قمـ أوس)): ىمول أمحد. 
(3)

وىمول اسمـ ، 

((سملس سمف ٓ :)): وأسمق طموشمؿ، معلم
(4)

((صدوق هيؿ)): وىمول اسمـ طمجر. 
(5)

. 

وصمؼف سمعض إئؿي: سموًمًدي اعمعروف اًمؼرر اًمرمحـ قمٌد سمـ إؾمامقمقؾ: وؿمقخف اًمًدي هق
(6)

وشمقؾمط ومقف ، 

اًمٌعض
(7)

ووعػف اسمـ معلم، 
(8)

وًمقـف أسمق زرقمي وأسمق طموشمؿ اًمرازيون 
(9)

صدوق )): سمؼقًمف وخلص ذًمؽ احلوومظ ، 

((ورمل سموًمتشقع، هيؿ
(10)

وذيمره اًمذهٌل ذم يمتوسمف مـ شمؽؾؿ ومقف وهق مقصمؼ، 
(11)

 .وهق مـ رضمول مًؾؿ، 

اًمشقخ إًمٌوين وىمد صححف، وهذا إؾمـود ىمقي ذم اعمتوسمعي
(12)

. 

، واحلديٌ طمًـ إن ؿموء اهلل، خيؾق مـ وعػ أوردهو اًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى وسملم وعػفو ٓ وًمف متوسمعوت أظمرى

                                 
 (. 4/284( اًمؽومؾ ذم وعػوء اًمرضمول )2)

 (. 4/284( اًمؽومؾ ذم وعػوء اًمرضمول )3)

 (. 294( ت )4/54( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )4)

 (. 294( ت )4/54ح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )( اجلر5)

 (. ::23( ت )355( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 6)

ٓ سملس سمف، مو ؾمؿعً أطمدا يذيمره إٓ سمخػم، ))اعمديـل، ومؼول:  سمـ ، وقمكم((صمؼي))طمـٌؾ ومؼول:  سمـ ( مـفؿ اإلموم أمحد7)

 (. 3/295اكظر: اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )((ومو شمريمف أطمد

 (. . 4/284اًمؽومؾ ذم وعػوء اًمرضمول ) ((سملس سمف ٓ هق قمـدي مًتؼقؿ احلديٌ صدوق))اسمـ قمدي ومؼول:  ( مـفؿ8)

 (. 2/388اكظر: اًمؽومؾ ٓسمـ قمدي حتؼقؼ ؾمفقؾ زيمور ) ((ذم طمديثف وعػ))وىمول مرة  ((وعقػ))( ىمول مرة: 9)

 (. 3/296( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ ):)

 (. 574ت ) (252شمؼريى اًمتفذيى )ص:  (21)

 (. 47( ت )218( مـ شمؽؾؿ ومقف وهق مقصمؼ )ص: 22)

 (. 281( أطمؽوم اجلـوئز صـ )23)
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((طمديٌ صموسمً مشفقر)): وىمول اإلموم اًمراومعل
(1)

((وهذا طمديٌ طمًـ متصؾ)): وىمول اًمذهٌل، 
(2)

وىمد ضمقد . 

أؾموكقدهو اسمـ اعمؾؼـ ذم اًمٌدر
(3)

يتٌلم وضمف  وٓ ،ومدار يمالم اًمٌقفؼل قمغم أكف وعقػ)): وىمول اسمـ طمجر، 

((وعػف
(4)

وصححف اًمشقخ إًمٌوين، 
(5)

. 

 ولَيْسر  ، همؾغمىمى دازمي: ويمف ويمد مسؾؿ، موت أو كٌماينّ  دم هيقديّ ومول أمحد رمحف اهلل ): ومقيمف -423

 .)(6)مثؾ ومقل فمؿر ، وإذا أراد أن يدهمـ رصمع، أموم اجلـوزة

أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ أظمرضمف اسمـ اخلطوب  سمـ أصمر قمؿر
(7)

إوؾمط ذم اعمـذر اسمـ ـمريؼف ومـ – 
(8)

- 

: ومؼول، موشمً أمل وهل كٍماكقي وملشمقً قمؿر ومذيمرت ذًمؽ ًمفىمول ، قمـ أيب وائؾ، ؿمؼقؼ سمـ قمومر مـ ـمريؼ

 .((وه أمومفواريمى داسمي ))

ومتؽؾؿ ومقف ، روى قمـ أيب وائؾ)): ىمول اعمروذي قمـ أمحد، اًمؽقذم إؾمدي مجرة سمـ قؼؿمؼ سمـ قمـومروومقف 

((سمٌمء
(9)

((ًمقس سمثؼي)): وىمول اخلالل قمـ أمحد. 
(10)

وىمد وعػف اسمـ معلم 
(11)

قس ًم، ؿمقخ)): وىمول أسمق طموشمؿ، 

((وًمقس مـ أيب وائؾ سمًٌقؾ، سمؼقي
(12)

((ًمقس سمف سملس)): وىمول اًمـًوئل، 
(13)

صحح )): مغؾطوي: وىمول، 

                                 
 (. 24/58( كؼؾف قمـف اسمـ اعمؾؼـ ذم اًمٌدر )2)

 . (346/ 2شموريخ اإلؾمالم ) (3)

 (. 24/55( اًمٌدر اعمـػم )4)

 (. 3547( ت )4/2298( اًمتؾخقص احلٌػم )5)

 (. 281( وأطمؽوم اجلـوئز ص )828( ح )4/281ور اًمًٌقؾ )( إرواء اًمغؾقؾ ذم ختريٍ أطموديٌ مـ6)

 (. 4/577( اعمغـل )7)

 (. 22:77( ح ):8/48( مصـػ اسمـ أيب ؿمقٌي )8)

 (. :3:5( ح )6/453( )9)

 (. ::( ت )89( اًمعؾؾ ومعرومي اًمرضمول ٕمحد روايي اعمروذي  )ص: :)

 (. 8/248( إيمامل هتذيى اًمؽامل )21)

 (. 2911( ت )7/433( اجلرح واًمتعديؾ )22)

 (. 2911( ت )7/433( اجلرح واًمتعديؾ )23)

 (. 4154( ت )25/53( هتذيى اًمؽامل ذم أؾمامء اًمرضمول )24)
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((طمديثف ذم ختؾقؾ اًمؾحقي، وأسمق قمكم اًمطقد، قمقًك أسمق
(1)

((ًملم احلديٌ)): وىمول اسمـ طمجر. 
(2)

. 

وىمد روي ذم ذًمؽ طمديٌ مرومقع أظمرضمف اًمدارىمطـل اًمًــ، وموٕصمر ومقف وعػ
(3)

، معنم أيبمـ ـمريؼ  

ؿمامس إمم  سمـ ىمقس سمـ ضموء صموسمً: ىمول، قمـ أسمقف، موًمؽ سمـ يمعى سمـ اهلل قمٌدقمـ ، يمعى اًمؼرفمل سمـ قمـ حمؿد

اريمى داسمتؽ وه : ومؼول اًمـٌل ، ف شمقومقً وهل كٍماكقي وهق حيى أن حييهوأم   إن  : ومؼول  اهلل رؾمقل

 .((أسمق معنم وعقػ، يثًٌ ٓ هذا)): وىمول اًمدارىمطـل. أمومفو ومنكؽ إذا يمـً أمومفو مل شمؽـ معفو

يمام رواه اسمـ ، وىمد روي قمـ اسمـ قمٌوس ظمالومف، مل أضمد مو يدل قمؾقف وإذا أراد أن يدهمـ رصمع: وأمو ىمقًمف

أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ
(4)

 ، قمـ إهائقؾ، يمقعقمـ و 

مـصقر ذم ؾمــف سمـ وؾمعقد
(5)

ومـ ـمريؼف اًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى– 
(6)

 ;قمـ اسمـ قمققـي -

ومؼول ، أيب موت كٍماكقو إنّ : ومؼول، ضموء رضمؾ إمم اسمـ قمٌوس، ضمٌػم سمـ قمـ ؾمعقد، مرة سمـ قمـ رضار يمالمهو

   ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ     ٿ ٿ ژ: صمؿ ىمول هذه أيي، صمؿ ادومـف، اهمًؾف ويمػـف وطمـطف: ًمف

ژ ڦ ڤ ڤ
(7)

 .مـصقر سمـ واًمؾػظ ًمًعقد. ومتؼمأ مـف، ه شمٌلم ًمف أكف قمدو هللعمو موت قمغم يمػر: ىمول 

اسمـ قمٌوس يمون يـٌغل ًمف أن يتٌعف : ومؼول، موت رضمؾ كٍماين وًمف اسمـ مًؾؿ ومؾؿ يتٌعف)): وًمػظ اسمـ أيب ؿمقٌي

 .((ويدومـف ويًتغػر ًمف ذم طمقوشمف

 . مرة ومؿـ رضمول مًؾؿ سمـ رضمول إؾمـوده صمؼوت رضمول اًمصحقحلم همػم رضار وإشمر صحقح

                                 
 (. 8/248( إيمامل هتذيى اًمؽامل )2)

 (. 41:4( ت )587( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 3)

 (. 2946( ح ):3/54( ؾمــ اًمدارىمطـل )4)

 (. 22:82( و ):22:7( ح )8/491-492( )5)

 (. 2148( ح )6/388مـصقر ) سمـ  ذم اًمتػًػم مـ ؾمــ ؾمعقد( يمام6)

(7( )4/4:9 .) 

 (. 224( ؾمقرة اًمتقسمي، أيي: )8)
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شمؿ ، همصعمَّ فمعم أهؾ ُأضُمٍد صالسمف فمعم اظمقًَّ، طمرج يقمو  أنَّ ايمـّبلّ  ،روى فمؼبي): ومقيمف -424

(متػؼ فمؾقف اكٌمف إلم اظمـػم
(1)

. 

أظمرضموه
(2)

. . . ظمرج يقمو  أن  اًمـٌّّل  :قمومر سمـ قمـ قمؼٌي، اهلل قمٌد سمـ ـ ـمريؼ أيب اخلػم مرصمدم 

 أقمطقً وإيّن ، وإين واهلل ٕكظر إمم طمقيض أن، وأكو ؿمفقد قمؾقؽؿ، إين ومرط ًمؽؿ: ومذيمره صمؿ ىمول

وًمؽـ ، وإين واهلل مو أظموف قمؾقؽؿ أن شمنميمقا سمعدي -أو مػوشمقح إرض -مػوشمقح ظمزائـ إرض 

 .وف قمؾقؽؿ أن شمـوومًقا ومقفوأظم

(صعم فمعم ومتعم أضمد   بلّ ايمـّ  أنَّ وفمـ ازمـ فمبوس ): ومقيمف -425
(3)

. 

. وومد أكؽر فمؾقف ؾمعبي روايي هذا احلديٌ، وهق ضعقػ، فمّمرة زمـ وضمديٌ ازمـ فمبوس يرويف احلسـ

وهق يروي ، أسمؽؾؿ همقف ٓ وىمقػ، فمّمرة زمـ أسمؽؾؿ دم احلسـ ٓ وزم يؽؾؿـل دم أنضم زمـ إن صمرير: وومول

(هذا احلديٌ
(4)

. 

إؾمحوق سمـ أظمرضمف حمؿد
(5)

ومـ ـمريؼف اًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى– 
(6)

أهتؿ قمـ  ٓ طمدصمـل مـ: ىمول - 

 ؿصم، سمؼمدة ومًجل سمحؿزة  اهلل رؾمقلأمر : ىمول، قمـ اسمـ قمٌوس، احلورث سمـ اهلل قمٌدمقمم ، مؼًؿ

طمتك ،  قمؾقفؿ وقمؾقف معفؿومصغم  ، ومققوعقن إمم محزة، صمؿ أيت سموًمؼتغم، ؽٌػماتشم ؾمٌع ومؽؼم، قمؾقف صغم  

 .صغم قمؾقف صمـتلم وؾمٌعلم صالة

إوزاقمل ًمقضمفلم أطمدمهو وعػ إؾمـود هذا  وٓ ،احلديٌ ومؼفوء احلجوز ومل يلظمذ هبذا)): كمىمول اًمًفق

                                 
 (. 4/578( اعمغـل )2)

(، يمتوب اعمـوىمى، سموب قمالموت اًمـٌقة ذم 2455( ح )2:/3( اًمٌخوري، يمتوب اجلـوئز، سموب اًمصالة قمغم اًمشفقد )3)

(، يمتوب اًمرىموق، 5196( ح )6/214وزي، سموب أطمد حيٌـو وكحٌف، )(. يمتوب اعمغ46:7( ح )5/2:9اإلؾمالم )

(. 76:1( ح )9/232(، سموب ذم احلقض )7537( ح )1:/9سموب مو حيذر مـ زهرة اًمدكقو واًمتـوومس ومقفو )

 (. 33:7( ح )5/28:6وصػوشمف ) ومًؾؿ يمتوب اًمػضوئؾ، سموب إصمٌوت طمقض كٌقـو 

 (. 4/578( اعمغـل )4)

 (. 4/579( اعمغـل )5)

 (. 8:/3( يمام ذم ؾمػمة اسمـ هشوم )6)

 (. :5/2( اًمًــ اًمؽؼمى ًمؾٌقفؼل )7)
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ظمالف ذم وعػ  وٓ -ومقام ذيمروا  -قمامرة  سمـ احلًـ: أهتؿ يعـل ٓ اسمـ إؾمحوق ىمول طمدصمـل مـ ومنن   ،احلديٌ

ؿ أهت ٓ طمدصمـل مـ: وإن يمون اًمذي ىمول اسمـ إؾمحوق، يروكف ؿمقئو ٓ قمامرة قمـد أهؾ احلديٌ وأيمثرهؿ سمـ احلًـ

((همػم احلًـ ومفق جمفقل واجلفؾ يقسمؼف
(1)

. 

ورواه ، يًور إذا مل يذيمر اؾمؿ مـ طمدث قمـف مل يػرح سمف سمـ إؾمحوق سمـ وحمؿد، وهذا وعقػ)): وىمول اًمٌقفؼل

قمامرة  سمـ  قمغم ىمتغم أطمد واحلًـصغم    أن  اًمـٌّّل  قمـ اسمـ قمٌوس، قمـ مؼًؿ، قمـ احلؽؿ، قمامرة سمـ احلًـ

((حيتٍ سمروايتف ٓ وعقػ
(2)

. 

قمامرة أظمرضمفو مًؾؿ ذم مؼدمي صحقحف سمـ وروايي احلًـ
(3)

واًمعجكم ذم اًمثؼوت، 
(4)

واًمعؼقكم ذم  

اًمضعػوء
(5)

واًمرامفرمزي ذم اعمحدث اًمػوصؾ، 
(6)

واًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى، 
(7)

واخلطقى ذم شموريخ سمغداد، 
(8)

يمؾفؿ  

ًمؽ أن  ٓ حيؾ  : ومؼؾ ًمف، طموزم سمـ ائً ضمرير: ىمول زم ؿمعٌي: ىمول، طمدصمـو أسمق داود، همقالن سمـ حمؿقدمـ ـمريؼ 

طمدصمـو قمـ احلؽؿ سملؿمقوء : ومؼول؟ ويمقػ ذاك: ىمؾً ًمشعٌي: ىمول أسمق داود، قمامرة ومنكف يؽذب سمـ شمروي قمـ احلًـ

مل يصؾ : ومؼول؟ قمغم ىمتغم أطمد أصغم اًمـٌل : ىمؾً ًمؾحؽؿ: ىمول؟ سملي رء: ىمؾً ًمف: ىمول، مل أضمد هلو أصال

 .صغم قمؾقفؿ ودومـفؿإن اًمـٌل قمـ اسمـ قمٌوس ، قمـ مؼًؿ، احلؽؿ قمـ: قمامرة سمـ ومؼول احلًـ، قمؾقفؿ

ف يمون قمامرة أكّ  سمـ يمون سمؾقي احلًـ)): ىمول اسمـ طمٌون، اًمؽقذم حمؿد أسمق اًمٌجكم قمامرة سمـ احلًـومداره قمغم 

أيب قمقوش  سمـ مطػم وأيب اًمعطقف وأسمون سمـ يًؿع مـ مقؾمك يدًمس قمـ اًمثؼوت مو ووع قمؾقفؿ اًمضعػوء يمون

 رأى ؿمعٌي شمؾؽ إطموديٌ اعمقوققمي اًمتل ومؾاّم ، ويروهيو قمـ مشوخيفؿ اًمثؼوت، صمؿ يًؼط أؾمامءهؿ، وأرضاهبؿ

ومؽون ، يروهيو قمـ أىمقام صمؼوت أكؽرهو قمؾقف وأـمؾؼ قمؾقف اجلرح ومل يعؾؿ أن سمقـف وسمقـفؿ همٓء اًمؽذاسملم

                                 
 (. 7/34( اًمروض إكػ ذم ذح اًمًػمة اًمـٌقيي ٓسمـ هشوم )2)

 (. :5/2( اًمًــ اًمؽؼمى ًمؾٌقفؼل )3)

 (. 2/34( صحقح مًؾؿ )4)

 (.  27( )صـ5)

(6( )2/348 .) 

 (. 431( )صـ7)

 (. :5/2(  اًمًــ اًمؽؼمى ًمؾٌقفؼل )8)

(9( )9/433 .) 
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وإؾمؼوـمفؿ مـ إظمٌور طمتك اًمتزق اعمقوققموت ، اجلوين قمغم كػًف سمتدًمقًفؿ قمـ همٓء: ة هققمامر سمـ احلًـ

يٌؾغفو همػمه إمم مـ قمؿؾ قمؿؾف سمذسمف اًمؽذب قمؿـ  ٓ اهلل قمز وضمؾ يرومع ًمشعٌي ذم اجلـون درضموت وأرضمق أنّ ، سمف

(( يـطؼ قمـ اهلقى إن هق إٓ وطمل يقطمك ٓ فأظمؼم اهلل قمز وضمؾ أكّ 
(1)

((مؽموك)): جروىمول اسمـ طم. 
(2)

. 

 .قمـ مؼًؿ سمف، أيب زيود زمـ وُرِوي مـ ؿمريؼ يزيد

أظمرضمف اسمـ موضمف
(3)

واحلويمؿ ذم اعمًتدرك، 
(4)

ومـ ـمريؼف اًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى-، 
(5)

واًمطحووي ذم ذح  -

معوين أصمور
(6)

 ، قمـ اسمـ قمٌوس، قمـ مؼًؿ، أيب زيود سمـ قمـ يزيد، أيب ؿمقٌي سمـ يمؾفؿ مـ ـمريؼ أيب سمؽر 

ومقؽؼم قمؾقفؿ ؾمٌع ، ومققوع شمًعي ومحزة، ومجعؾ يصكم قمؾقفؿ، يقم أطمد سموًمؼتغم  اهلل رؾمقلأمر : ىمول

 .ومقؽؼم قمؾقفؿ ؾمٌعو طمتك ومرغ قمـفؿ، صمؿ جيوء سمتًعي، صمؿ يرومعقن ويؽمك محزة، شمؽٌػمات

صي أيب زيود إكام روى ىم سمـ ومنن يزيد، قمقوش سمـ وهذا يشٌف أن يؽقن همؾطو مـ ضمفي أيب سمؽر)): وىمول اًمٌقفؼل

((مـؼطعو قمـ اًمـٌل ، احلورث سمـ اهلل قمٌدقمـ ، اًمصالة
(7)

. 

ويموكو ، أيب زيود سمـ قمـ يزيد، قمقوش سمـ ٓ أطمػظف إٓ مـ طمديٌ أيب سمؽر)): وىمول ذم اًمًــ

((طموومظلم همػم
(8). 

                                 
 (. 316( ت ):2/33( اعمجروطملم ٓسمـ طمٌون )2)

 (. 2375( ت )273( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 3)

 (. 2624( ح )3/587( ؾمــ اسمـ موضمف، يمتوب اجلـوئز، سموسمو مو ضموء ذم اًمصالة قمغم اًمشفداء ودومـفؿ )4)

(5( )4/2:8-2:9 .) 

 (. :5/2( اًمًــ اًمؽؼمى ًمؾٌقفؼل )6)

 (. 3997( ح )2/614أصمور )( ذح معوين 7)

(، قمـ 22688(ح )8/382(. وهذه اًمروايي أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ  )6/368( معرومي اًمًــ وأصمور )8)

. صغم قمغم محزة ومؽؼم قمؾقف شمًعو   أن  اًمـٌّّل  احلورث، سمـ اهلل همزوان قمـ يزيد، قمـ قمٌد سمـ ومضقؾ سمـ حمؿد

(.  7338( ت ):99شمؼريى اًمتفذيى   )ص:  ((رف، رمل سموًمتشقعصدوق قمو))همزوان  سمـ ومضقؾ سمـ وحمؿد

( ت: 2229اكظر: اًمتؼريى ) ((قمقوش، وهق: صمؼي رسمام همؾط، وعمو يمؼم ؾموء طمػظف، ويمتوسمف صحقح سمـ وظموًمػف أسمق سمؽر

 (. 79( ت) :45(، واًمؽقايمى اًمـػمات ) 9153) 

 (. 5/23( اًمًــ اًمؽؼمى )9)
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((ًمقًو سمؿعتؿديـ)): ومتعؼٌف اًمذهٌل سمؼقًمف، وؾمؽً قمـف احلويمؿ
(1)

. 

((هذا إؾمـود صحقح)): وىمول اًمٌقصػمي
(2)

. 

((وعقػ يمؼم ومتغػم وصور يتؾؼـ ويمون ؿمقعقو)) اًمؽقذم مقٓهؿ اهلوؿمؿل زيود أيب سمـ يزيـدو
(3)

. 

 .ووعػفو اًمذهٌل، قمقوش سمـ وهذه اًمروايي ظمط َلهو اًمٌقفؼل عمخوًمػي أيب سمؽر

أمحد ذم اًمعؾؾ ومعرومي اًمرضمول سمـ اهلل قمٌدف أظمرضم، قمـ اسمـ قمٌوس، ويمف ؿمريؼ أطمر فمـ جموهد
(4)

ومـ – 

ـمريؼف اًمعؼقكم ذم اًمضعػوء
(5)

وأسمق ـموهر اعمخؾص ذم اعمخؾصقوت -
(6)

قمـ ، قمقوش سمـ مـ ـمريؼ إؾمامقمقؾ 

قمٌوس ىمول عمو اكٍمف اعمنميمقن  سمـ اهلل قمٌدقمتقٌي قمـ جموهد قمـ  سمـ أيب همـقي أو همػمه قمـ احلؽؿ سمـ اعمؾؽ قمٌد

احلديٌ -. . . . قمغم اًمؼتغم ومرأى مـظرا ؾمقئو ورأى محزة ىمد ؿمؼ سمطـف اهلل رؾمقلف قمـ ىمتغم أطمد اكٍم

 .صمؿ ىمدمف ومؽؼم قمؾقف قمنما -سمطقًمف وومقف

سمـ أيب اقمامرة ًمقس هذا مـ طمديٌ  سمـ ومحدصمً سمف أيب ومؼول هذا مـ طمديٌ احلًـ)): أمحد سمـ اهلل قمٌدىمول 

 .((سمـ أيب همـقي أشمؼك هلل مـ أن حيدث سمؿثؾ هذاا، همـقي

أظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ أيب ـموًمى  سمـ وىمد روي مـ طمديٌ قمكم
(7)

اًمطقى  سمـ حلًـقمـ ا 

ىمول : ىمول، قمـ أسمقف قمـ ؿمعٌي، أيب داود اًمطقوًمز سمـ طمدصمـو داود، إصمرم سمـ طمدصمـو أسمق سمؽر، اًمشجوقمل

ويمػـقا وصكم  أيب ًمقغم قمـ قمكم أن أهؾ أطمد همًؾقا سمـ اًمرمحـ قمٌدقمامرة يقمو أظمؼمين احلؽؿ قمـ  سمـ احلًـ

قمامرة طمدث  سمـ قمؾقفؿ وملشمقً احلؽؿ ومًلًمتف قمـ أهؾ أطمد ومؼول مو همًؾقا ومو يمػـقا ىمول ومؼؾً ومنن احلًـ

 .مو طمدصمتف هبذا ىمط: قمـؽ يمذا ويمذا ىمول

ـ: وومقف ًَ ٓ يًووي )): وىمول اًمدارىمطـل، يمذسمف مطلّم ، اًمٌؾخل اًمشجوقمل قمكمّ  أسمق، محزة سمـ اًمّطّقى سمـ احلَ

                                 
 (. 59:6ح ) (329/ 4اعمًتدرك قمغم اًمصحقحلم ًمؾحويمؿ ) (2)

 (. 2/5:6( مصٌوح اًمزضموضمي )3)

 (. 8828( ت )2186( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 4)

 (. 6884( رىمؿ )4/513( اًمعؾؾ ومعرومي اًمرضمول )5)

(6( )2/351 .) 

 (. 2:76( رىمؿ )4/53( اعمخؾصقوت )7)

 . (6:/ 4اًمؽومؾ ذم وعػوء اًمرضمول ) (8)
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((ٕكف طمدث سمام مل يًؿع، ؿمقئو
(1)

. 

 ويمف ؾموهدان

أظمرضمف أسمق داود ذم اعمراؾمقؾ مرؽمؾ أيب مويمؽ ايمغػوري: إول
(2)

 ;يمثػم سمـ مـ ـمريؼ ؾمؾقامن 

واسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ
(3)

 ، ومضقؾ سمـ إدريس وحمؿد سمـ اهلل قمٌدمـ ـمريؼ ، 

طحووي ذم ذح معوين أصمورواًم
(4)

واًمدار ىمطـل ذم اًمًــ; 
(5)

واًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى; 
(6)

 ، مـ ـمريؼ ؿمعٌي 

قمـ ، اًمرمحـ قمٌد سمـ وؿمعٌي( قمـ طمصلم، واسمـ ومضقؾ، إدريس سمـ اهلل قمٌدو، يمثػم سمـ أرسمعتفؿ )ؾمؾقامن

صمؿ يمشمك ، صمؿ حيؿؾقن -- اهلل رؾمقليمون ىمتغم أطمد يمشمك سمتًعي وقموذهؿ محزة ومقصغم قمؾقفؿ : أيب موًمؽ ىمول

 . اهلل رؾمقلسمتًعي ومقصغم قمؾقفؿ ومحزة مؽوكف طمتك صغم قمؾقفؿ 

 .((وهق مرؾمؾ، هذا أصح مو ذم اًمٌوب)): وىمول اًمٌقفؼل

((حقحهذا مرؾمؾ ص)): وىمول اسمـ اًمؼقؿ
(7)

. 

((صمؼي شمغػم طمػظف ذم أظمر)) اًمؽقذم اهلذيؾ أسمق اًمًؾؿل اًمرمحـ قمٌد سمـ طمصلم و، وهق يمذًمؽ
(8)

واًمراوي ، 

وىمد ؾمؿع مـف ىمٌؾ آظمتالط يمام ذيمره اسمـ اًمؽقول، قمـف ؿمعٌي
(9)

. 

((شموسمعل معروف صمؼي مـ اًمثوًمثي))، انهمزو: أسمق موًمؽ اًمغػوري اؾمؿفو
(10)

. 

                                 
 (. 433( ت )8/228شموريخ اإلؾمالم ت سمشور )(، 4913( ت )9/415( اكظر: شموريخ سمغداد )2)

 (. 538( ح )417( )صـ 3)

 (. 22693، 22692( ح )383-8/382( مصـػ اسمـ أيب ؿمقٌي )4)

 (. 3999( ح )2/614( )5)

 (. 2959( ح )3/556( ؾمــ اًمدارىمطـل )6)

(7( )5/23 .) 

 (. 5/3:6( هتذيى اًمًــ )8)

 (. :247( ت )364( شمؼريى اًمتفذيى( )ص: 9)

 (. 247اًمؽقايمى اًمـػمات )ص:  (:)

( ت 8/441(، اإلصوسمي ذم متققز اًمصحوسمي )اًمؼًؿ اًمراسمع( )6465( ت )887( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 21)

(21726 .) 
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أظمرضمف اًمـًوئل اهلود زمـ ضمديٌ ؾمداد: ايمثوين
(1)

واًمطحووي ذم ذح معوين أصمور، 
(2)

واحلويمؿ ذم ، 

اعمًتدرك
(3)

واًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى، 
(4)

أن اسمـ أيب ، ظموًمد سمـ أظمؼمين قمؽرمي: ىمول، اسمـ ضمريٍ يمؾفؿ مـ ـمريؼ 

، أهوضمر معؽ: صمؿ ىمول، ومآمـ سمف واشمٌعف أّن رضمال مـ إقمراب ضموء إمم اًمـٌّل ، اهلود سمـ قمـ ؿمداد، قمامر أظمؼمه

وملقمطك أصحوسمف مو ، ومؼًؿ وىمًؿ ًمف، ؾمٌقو ؿ اًمـٌل ومؾام يموكً همزوة همـِ ، سمعض أصحوسمف وملوىص سمف اًمـٌل 

وملظمذه ، ىمًؿ ىمًؿف ًمؽ اًمـٌل : ىموًمقا؟ ، مو هذا: ومؼول، ومؾام ضموء دومعقه إًمقف، ويمون يرقمك فمفرهؿ، ىمًؿ ًمف

وًمؽـل اشمٌعتؽ قمغم أن أرمك ، مو قمغم هذا اشمٌعتؽ: ىمول، ىمًؿتف ًمؽ: ىمول؟ مو هذا: ومؼول، ومجوء سمف إمم اًمـٌل 

ومؾٌثقا ىمؾقال صمؿ ، إن شمصدق اهلل يصدىمؽ: وملمقت وملدظمؾ اجلـي ومؼول، ؿمور إمم طمؾؼف سمًفؿوأ، إمم هوهـو

: ىموًمقا ؟ أهق هق: ومؼول اًمـٌل ، حيؿؾ ىمد أصوسمف ؾمفؿ طمقٌ أؿمور ومليت سمف اًمـٌل ، هنضقا ذم ىمتول اًمعدو

ومؽون ومقام فمفر مـ ، صمؿ ىمدمف ومصغم قمؾقف، ذم ضمٌي اًمـٌل  ٌل صمؿ يمػـف اًمـ، صدق اهلل ومصدىمف: ىمول، كعؿ

 .اًمؾفؿ هذا قمٌدك ظمرج مفوضمرا ذم ؾمٌقؾؽ ومؼتؾ ؿمفقدا أكو ؿمفقد قمغم ذًمؽ: صالشمف

اهلود طمؽؿ قمؾقف اًمـقوي ذم اعمجؿقع سمـ وؿمداد
(5)

واسمـ اعمؾؼـ ذم اًمٌدر اعمـػم، 
(6)

واًمصقاب أكف ، سملكف شموسمعل 

صحويب ؿمفد اخلـدق يمام كؼؾ اسمـ طمجر قمـ اسمـ ؾمعد
(7)

وىمول اًمٌخوري سمف صحٌي، 
(8)

. 

ىمول ، وإؾمـود صحقح رضموًمف صمؼوت، -يمام ىمول اسمـ اعمؾؼـ-وًمقس سمؿرؾمؾ  ،ومٌـوء قمؾقف وموحلديٌ مًـد متصؾ

، وػم وٓ ،مل خيرج ًمف ؿمقئو، اهلود سمـ فؿ قمغم ذط مًؾؿ مو قمدا ؿمدادرضموًمف يمؾ، وإؾمـوده صحقح)): إًمٌوين

ومقهؿ واوح ! وـمور شمٌعو ًمؾـقوي ذم  اعمجؿقع إكف شموسمعلكقؾ إ وأمو ىمقل اًمشقيموين ذم، ويب معروفومنكف صح

((ومال يغؽم سمف
(9)

. 

                                 
 (. 2:64( ح )5/71( ؾمــ اًمـًوئل يمتوب اجلـوئز، سموب اًمصالة قمغم اًمشفداء )2)

 (. 39:2( ح )2/616( ذح معوين أصمور )3)

(4( )4/6:6-6:7 .) 

(5( )5/26-27 .) 

(6( )6/376 .) 

(7( )24/72 .) 

 (. 4987( ت )4/373( اإلصوسمي ذم متققز اًمصحوسمي )8)

 (.  36:3( ت )5/335( اًمتوريخ اًمؽٌػم ًمؾٌخوري )9)

 (.  :4( مًلًمي )2/72( أطمؽوم اجلـوئز ):)
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قن هذا اًمرضمؾ وًمؽـ أضموب اًمٌقفؼل سملكف حيتؿؾ أن يؽ، وهذا احلديٌ يدل قمغم ضمقاز اًمصالة قمغم اًمشفقد

ىمٌؾ  واًمذيـ مل يصؾ قمؾقف سملطمد موشمقا،  اهلل رؾمقلصمؿ موت ومصغم قمؾقف ، سمؼل طمقو طمتك اكؼطعً احلرب

((اكؼضوء احلرب واهلل أقمؾؿ
(1)

. 

ىمقهلؿ إكف صغم قمغم محزة ؾمٌعلم )): وًمذًمؽ ىمول اسمـ طمزم، ختؾق مـ مؼول ٓ وذم اًمٌوب أطموديٌ أظمرى

(( ؿمؽصالة أو يمؼم  ؾمٌعلم شمؽٌػمة سموـمؾ ومال
(2)

. 

قمغم  وٓ قمغم محزة ٓ ٓ يصح قمـف قمؾقف اًمًالم أكف صغم قمغم َأطَمد مـ ؿمفداء ُأطُمد)): وىمول اًمٌقفؼل

((همػمه
(3)

. 

إطموديٌ اًمتل اطمتٍ هبو اًمؼوئؾقن ذم اًمصالة وموشمػؼ أهؾ احلديٌ قمغم وعػفو يمؾفو إٓ  وأمو)): وىمول اًمـقوي 

، وهق مرؾمؾ، وأىمرب مو روي طمديٌ أيب موًمؽ: ؼل وهمػمهقمومر واًمضعػ ومقفو سملم ىمول اًمٌقف سمـ طمديٌ قمؼٌي

و طمديٌ قمؼٌي وملضموب أصحوسمـو وهمػمهؿ سملن اعمراد مـ اًمصالة وأمّ ، ام شموسمعونومنهّن ، ويمذا طمديٌ ؿمداد مرؾمؾ أيضو

((هـو اًمدقموء
(4)

. 

                                 
 (. 5/27( اًمًــ اًمؽؼمى )2)

 (. 4/462( اعمحغم )3)

 . (3/512( خمتٍم ظمالومقوت اًمٌقفؼل )4)

 (. 6/376( اعمجؿقع ذح اعمفذب )5)
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ومل ، ومل يغسؾفؿ، أمر زمدهمـ ؾمفداء أضمد دم دموئفؿ أّن ايمـبل ، مو روى صموزمر، ويمـو): ومقيمف -426

(رواه ايمبخوري. فمؾقفؿيصّؾ 
(1)

. 

أظمرضمف
(2)

جيؿع  يمون اًمـٌل : ىمول، اهلل  قمٌد سمـ قمـ ضموسمر، موًمؽ سمـ يمعى سمـ اًمرمحـ قمٌدمـ ـمريؼ  

ومنذا أؿمػم ًمف إمم أطمدمهو ىمدمف ذم ، أهيؿ أيمثر أظمذا ًمؾؼرآن: صمؿ يؼقل، دسملم اًمرضمؾلم مـ ىمتغم أطمد ذم صمقب واطم

 .((ومل يصؾ قمؾقفؿ، ومل يغًؾقا، وأمر سمدومـفؿ ذم دموئفؿ، أكو ؿمفقد قمغم همٓء يقم اًمؼقومي: وىمول، اًمؾحد

واهلل أفمؾؿ ، ُيْؽَؾُؿ َأضَمٌد دم ؽمبقؾ اهلل ٓ ،وايمذي كػيس زمقده: ف ومولأكَّ  صموء فمـ ايمـبل ): ومقيمف -427

(رواه ايمبخوري وايمريح ريح مسؽ، دم وايمؾقن يمقن، إٓ صموء يقم ايمؼقومي، زمؿـ ُيْؽَؾُؿ دم ؽمبقؾف
(3)

. 

أظمرضمف
(4)

 .ومذيمره:. . . ىمول  اهلل رؾمقل أن  : إقمرج قمـ أيب هريرة مـ ـمريؼ  

وأظمرضمف أيضو مًؾؿ ذم صحقحف
(5)

َوضُمْرطُمُف َيْثَعُى : وزاد، مـ ـمريؼ إقمرج سمف 
(6)

. 

، أمو إشمران: ريـيمقس يشء أضمى إلم اهلل فمز وصمؾ مـ ومطرسمكم وأشم: وومول ايمـبل ): ومقيمف -428

(هق ضمديٌ ضمسـ: وومول، رواه ايمؼممذي وأشمر دم همريضي مـ همرائض اهلل سمعولم، هملشمر دم ؽمبقؾ اهلل
(7)

. 

أظمرضمف
(8)

، اًمرمحـ قمٌدقمـ اًمؼوؾمؿ أيب ، مجقؾ اًمػؾًطقـل سمـ طمدصمـو اًمقًمقد: هورون ىمول سمـ يزيدمـ ـمريؼ  

، ىمطرة مـ دمقع ذم ظمشقي اهلل، ًمقس رء أطمى إمم اهلل مـ ىمطرشملم وأصمريـ: ىمول قمـ اًمـٌل ، قمـ أيب أمومي

 .ومذيمره، . . . إصمران وأمو، وىمطرة دم هتراق ذم ؾمٌقؾ اهلل

                                 
 (. 4/578( اعمغـل )2)

(، وسموب مـ يؼدم ذم 2454( ح )2:/3( اًمٌخوري يمتوب اجلـوئز، سموب اًمصالة قمغم اًمشفقد، صحقح اًمٌخوري )3)

(، ويمتوب اعمغوزي، سموب مـ ىمتؾ 2464( ح )4:/3(، وسموب اًمؾحد واًمشؼ ذم اًمؼؼم )2458( ح )3:/3اًمؾحد، )

 (، :518( ح )6/213يقم أطمد ) مـ اعمًؾؿلم

 (. 4/579( اعمغـل )4)

 (. 3914( ح )5/29( صحقح اًمٌخوري، يمتوب اجلفود، سموب مـ جيرح ذم ؾمٌقؾ اهلل قمز وضمؾ )5)

 (. 2987( ح )4/25:7( صحقح مًؾؿ، يمتوب اإلمورة، سموب ومضؾ اجلفود واخلروج ذم ؾمٌقؾ اهلل )6)

 (. 2/233اجلقزي )( يعـل: جْيِري. اكظر: همريى احلديٌ ٓسمـ 7)

 (. :57-4/579( اعمغـل )8)

 (. :277( ح )5/2:1( ؾمــ اًمؽممذي، أسمقاب ومضوئؾ اجلفود، سموب مو ضموء ذم ومضؾ اعمراسمط )9)
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وأظمرضمف اسمـ أيب قموصؿ ذم اجلفود
(1)

واًمطؼماين ذم اًمؽٌػم، 
(2)

واسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ 
(3)

يمؾفؿ مـ ـمريؼ  

 .هورون سمف سمـ يزيد

مجقؾ ىمول ذم  سمـ وذم ؾمـد اًمؽممذي اًمقًمقد)): اًمرؤوف اعمـووي سمعد أن قمزاه إمم اًمؽممذي واًمضقوء قمٌدىمول 

((ًمقـف أسمق زرقمي: اًمؽوؿمػ
(4)

. 

 .احلجوج أسمق، اًمػؾًطقـل مجقؾ سمـ اًمقًمقدو

َف أسمق زرقمي يمام ىمول اعمـووي ًمقـ 
(5)

((ؿمقخ يروي قمـ اًمؼوؾمؿ أطموديٌ مـؽرة)): وىمول أسمق طموشمؿ، 
(6)

وىمول أسمق ، 

((دمشؼل ًمقس سمف سملس)): داود
(7)

وذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت، 
(8)

((صدوق خيطئ)): وىمول اسمـ طمجر، 
(9)

. 

. ويؽـك أيضو أسمو قمٌداعمؾؽ أمومي أيب صوطمى اًمرمحـ قمٌدأسمق  اًمدمشؼل اًمرمحـ قمٌد سمـ اًمؼوؾمؿ: وؿمقخف

 .خمتؾػ ومقف

((يرومعقهنو وٓ هذه إطموديٌ واًمثؼوت يروون قمـف، صمؼي))وىمول اسمـ معلم 
(10)

ذم طمديٌ )): وىمول أمحد. 

((مـ ىمٌؾ اًمؼوؾمؿ: يؼقًمقن، اًمؼوؾمؿ مـويمػم ممو يروهيو اًمثؼوت
(11)

يزيد أقموضمقى  سمـ روى قمـف قمكم)): أيضووىمول . 

((مو أرهو إٓ مـ ىمٌؾ اًمؼوؾمؿ
(12)

 سملس سمف وإكام يـؽر قمـف ٓ طمديٌ اًمثؼوت قمـف مًتؼقؿ)) ىمول أسمق طموشمؿ يمام ذم. 

                                 
 (. 219( ح )2/434( )2)

 (. 8:29( ح )9/346( )3)

 (. 3115( ت )9/474( اًمؽومؾ ذم وعػوء اًمرضمول )4)

 (. 6/476( ومقض اًمؼدير )5)

 (. 4/:يؾ )( اجلرح واًمتعد6)

 ( اعمصدر اًمًوسمؼ. 7)

 (. 3/325( )ؾممآت أضمري )8)

(9( )9/6: .) 

 (. :852( ت )2148( شمؼريى اًمتفذيى )ص: :)

 (4:2( ؾممآت اسمـ اجلـقد )صـ 21)

 (2464( رىمؿ )2/677( اًمعؾؾ ومعرومي اًمرضمول)22)

 (: 7934(رىمؿ )6/564( مقزان آقمتدال )23)
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((اًمضعػوء
(1)

((ؿمومل صمؼي)) ىمول اًمؽممذي. إهـ. 
(2)

((وًمقس سموًمؼقي، يؽتى طمديثف، شموسمعل صمؼي)): وىمول اًمعجكم، 
(3)

 

((إمم اًمؼؾى أكف يمون اعمعتؿد هلو ًٌؼطمتك ي، ((يليت قمـ اًمثؼوت سموٕؿمقوء اعمؼؾقسموت)) وىمول اسمـ طمٌون
(4)

ىمول . 

((صدوق يغرب)): اسمـ طمجر احلوومظ
(5)

. 

وىمد ىمول أسمق ، اًمرمحـ قمٌدقمـ اًمؼوؾمؿ أيب ، مجقؾ سمـ ٕكف مـ روايي اًمقًمقد، ديٌ وعقػأن احل: واخلالصي

 .واهلل أقمؾؿ. ومل أضمد مـ واومؼف قمؾقف، ((يروي قمـ اًمؼوؾمؿ أطموديٌ مـؽرة)): طموشمؿ

همنّكف يمقس ىَمْؾٌؿ ، َزِمُؾقُهْؿ زمِِدَموئِِفؿْ :  اهلل رؽمقلومول : شمعؾبي ومول زمـ اهلل فمبدإن ): ومقيمف -429

(رواه ايمـسوئل ورحيف ريح اظمسؽ، ميمقكف يمقن ايمّد ، دم ؽمبقؾ اهلل إٓ يليت يقم ايمؼقومي َيْدَمك ُيْؽَؾؿُ 
(6)

. 

أظمرضمف
(7)

ىمول : صمعؾٌي ىمول سمـ اهلل قمٌدقمـ ، اًمزهري قمـ، قمـ معؿر، قمـ اسمـ اعمٌورك، ـ هـودقم 

 .ومذيمره، . . . زمؾقهؿ سمدموئفؿ: ًمؼتغم أطمد   اهلل رؾمقل

 .صمعؾٌي مرؾمال سمـ اهلل قمٌدقمـ ، هؽذا رواه معؿر قمـ اًمزهري

قمـ ضموسمر أظمرضمف اًمٌخوري، موًمؽ سمـ يمعى سمـ اًمرمحـ قمٌدقمـ ، قمـ اًمزهري، ؾمعد سمـ ورواه اًمؾقٌ
(8)

 

ؿ أيمثر أظمذا أهّي : صمؿ يؼقل، يمون جيؿع سملم اًمرضمؾلم مـ ىمتغم أطمد ذم صمقب واطمد  اهلل رؾمقل أن  : وًمػظف

. ((. . . وأمر سمدومـفؿ سمدموئفؿ أكو ؿمفقد قمغم همٓء: وىمول، ومنذا أؿمػم ًمف إمم أطمدمهو ىمدمف ذم اًمؾحد، ؟ ًمؾؼرآن

 .إمم آظمر احلديٌ . . . ومنكف ًمقس يمؾؿ يؽؾؿومل يذيمر 

((قٌ أؿمٌف سموًمصقابوىمقل اًمؾ)): ىمول اًمدارىمطـل
(9)

. 

                                 
 (، مل أضمد هذا اًمؼقل ذم اجلرح ٓسمـف. 5/612ى )( ذيمره اسمـ طمجر ذم هتذيى اًمتفذي2)

 (. 7/329( اًمًــ )3)

 (. 2486( ت )499( اًمثؼوت ًمؾعجكم )ص: 4)

 (. 984( رىمؿ )3/325( اعمجروطملم )5)

 ( 6616( رىمؿ )8:3( اًمتؼريى )صـ 6)

 (. :4/57( اعمغـل )7)

ِفقِد ذِم َدِمِف )8)  (. 3113( ح )5/89( ؾمــ اًمـًوئل، يمتوب اجلـوئز، ُمَقاَراُة اًمش 

 (.  2458( ح )3:/3( صحقح اًمٌخوري، يمتوب اجلـوئز، سموب مـ يؼدم ذم اًمؾحد )9)

 (.  4373( س )24/484( قمؾؾ اًمدارىمطـل ):)
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أظمرضمف اًمٌخوري ؿموهد مـ طمديٌ أيب هريرة  ومنكف ًمقس يَمْؾٌؿ ُيْؽَؾُؿ ذم ؾمٌقؾ اهلل: وًمؼقًمف
(1)

 ،

ومًؾؿ
(2)

ؾؿ ؽْ مو مـ مؽؾقم يُ :  اهلل رؾمقلىمول : ىمول، قمـ أيب هريرة، ضمرير سمـ قمؿرو سمـ أيب زرقمي، مـ ـمريؼ 

 .واًمريح ريح مًؽ، اًمؾقن ًمقن دم، َيْدَمك ذم ؾمٌقؾ اهلل إٓ ضموء يقم اًمؼقومي َويَمْؾُؿفُ 

ايمراهى زمـ ضمـظؾي أنَّ روي ): ومقيمف -:42
(3)

همنين ؟ مو ؾملن ضمـظؾي: ايمـبل  همؼول، ؾ يقم أضمدتِ ومُ  

: شمؿ ؽمؿع اهَلقَْعيَ ، إكف صمومع: همؼويمقا. رأيً اظمالئؽي سمغسؾف
(4)

 دم، رواه ازمـ إؽمحوق يمؼتولهمخرج إلم ا 

(((اظمغوزي))
(5)

. 

أظمرضمف
(6)

أيب  سمـ ًمٌقد قمـ طمـظؾي سمـ قمـ حمؿقد، ىمتودة سمـ قمؿر سمـ طمدصمـل قموصؿ: ذم يمتوسمف اًمًػمة وىمول 

، إؾمقد سمـ ه ؿمدادآر، ومؾام اؾمتعاله طمـظؾي، سمـ طمربقمقف أكف اًمتؼك هق وأسمق ؾمػقون  سمـ قمومر أظمق سمـك قمؿر

 يعـل -إن يمون صوطمٌؽؿ اهلل رؾمقلومؼول ، وميسمف ؿمداد ومؼتؾف، قمال أسمو ؾمػقونويمون يؼول ًمف اسمـ ؿمعرب ىمد 

، ظمرج وهق ضمـى طملم ؾمؿع اهلوئعي: ومؼوًمً، ومًئؾً صوطمٌتف؟ ومًؾقا أهؾف مو ؿملكف -طمـظؾي ًمتغًؾف اعمالئؽي

 .ًمذًمؽ همًؾتف اعمالئؽي: اهلل رؾمقلومؼول 

ومـ ـمريؼ اسمـ إؾمحوق أظمرضمف إؾمامقمقؾ إصٌفوين ذم دٓئؾ اًمـٌقة
(7)

أسمق كعقؿ ذم احلؾقي 
(8)

. 

وأظمرضمف اًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى
(9)

 .مرؾمؾ: وىمول، ًمٌقد سمـ ومل يذيمر حمؿقد، مـ ـمريؼ اسمـ إؾمحوق 

                                 
 (.  6644( ح )7:/8( صحقح اًمٌخوري، يمتوب اًمذسموئح واًمصقد، سموب اعمًؽ )2)

 (.  2987( ح )4/25:6اهلل )( صحقح مًؾؿ، يمتوب آمورة، سموب ومضؾ اجلفود واخلروج ذم ؾمٌقؾ 3)

اؾمتشفد سملطمد ، طمـظؾي سمـ أيب قمومر سمـ صقػل سمـ اًمـعامن اًمراهى إكصوري صمؿ إود، اعمعروف سمغًقؾ اعمالئؽي ( 4)

 . أسمق ؾمػقون سمـ طمرب، وىمقؾ: قدىمتؾف ؿمداد سمـ إؾم

 (. :65ت ) (491/ 2آؾمتقعوب )، (964/ 3معرومي اًمصحوسمي ٕيب كعقؿ )يـظر: 

ْقت اًم ِذي شمػزع5)  ( مودة: )هقع(. 2/7ؾمالم ) سمـ ِمـُْف وختوومف مـ قَمدو. اكظر: همريى احلديٌ ًمؾؼوؾمؿ ( اهلقعي اًمص 

 . (579-4/578( اعمغـل )6)

 (. 443( ؾمػمة اسمـ اؾمحوق )ص: 7)

 (. 221( دٓئؾ اًمـٌقة إلؾمامقمقؾ ٕصٌفوين )ص: 8)

 (. 2/468( طمؾقي إوًمقوء وـمٌؼوت إصػقوء )9)

 ًمٌقد ذم اإلؾمـود.  سمـ ( ومل يذيمر حمؿقد5/33( اًمًــ اًمؽؼمى ًمؾٌقفؼل ):)
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((صمؼي قمومل سموعمغوزي))اًمظػرى إكصوريزيد إوؾمك  سمـ اًمـعامن سمـ ىمتودة سمـ قمؿر سمـ قموصؿو
(1)

 

وهل مؼٌقًمي ، وموحلديٌ مـ مراؾمقؾ اًمصحوسمي، ومل يدرك اًمؼصي، اًمصحوسمي مـ صغور ًمٌقد سمـ مـحؿقدو

 .قمـد مجوهػم أهؾ اًمًـي واحلديٌ

وًمف إؾمـود آظمر قمـ اسمـ إؾمحوق أظمرضمف اسمـ طمٌون ذم صحقحف
(2)

واحلويمؿ ذم اعمًتدرك 
(3)

وقمـف اًمٌقفؼل – 

ذم اًمؽؼمى
(4)

وأسمق كعقؿ – 
(5)

قمـ ، اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد سمـ قمٌود سمـ طمدصمـل حيقك، اسمـ إؾمحوقيمؾفؿ مـ ـمريؼ  

 .سمؿعـوه قمـ ضمده أسمقف

 .وؾمؽً قمـف اًمذهٌل، ((صحقح قمغم ذط مًؾؿ)): وىمول احلويمؿ

ورواه مرؾمال مـ روايي ، اًمزسمػم متصال سمـ اهلل قمٌدواه اًمٌقفؼل سمنؾمـود ضمقد مـ روايي ر)): وىمول اًمـقوي

كف وًمد ىمٌؾ ؾمـتلم نوم، صحويب  ن مرؾمَؾ ذا يؽقهلاًمزسمػم  سمـ اهلل قمٌدوروايي ، اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد سمـ ودٌقم

((وهذه اًمؼضقي يموكً سملطمد ومرؾمؾ اًمصحويب طمجي قمغم اًمصحقح واهلل أقمؾؿ، ومؼط
(6)

. 

واجلؿفقر قمغم ، ٕكف يمون اسمـ ؾمـتلم; إن اسمـ اًمزسمػم مل يدرك أطمدً ; هق مرؾمؾ صحويب)): وىمول اسمـ اعمؾؼـ

((آطمتجوج سمؿرؾمؾ اًمصحويب
(7)

. 

ٕن اسمـ إؾمحوق إكام أظمرج ًمف مًؾؿ ذم ، إكام هق طمًـ ومؼط)): عؼٌو ىمقل احلويمؿوىمول اًمشقخ إًمٌوين م

((اعمتوسمعوت
(8)

. 

وأظمرضمف سمحشؾ اًمقاؾمطل ذم شمورخيف
(9)

 ;طمؽقؿ سمـ اًمرمحـ قمٌدمـ ـمريؼ  

                                 
 (. 4182( ت )584( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 2)

 (.  8136ح )( 26/5:6( صحقح اسمـ طمٌون )3)

 (. 4/315( اعمًتدرك )4)

(5( )5/26 .) 

 (. 529(. ح )595( دٓئؾ اًمـٌقة ٕيب كعقؿ إصٌفوين )ص: 3336( ت )3/964( معرومي اًمصحوسمي ٕيب كعقؿ )6)

 (. 6/371( اعمجؿقع ذح اعمفذب )7)

 (. 24/91( اًمٌدر اعمـػم )8)

 (. 437( ح )2/756( اًمًؾًؾي اًمصحقحي )9)

 (. 264ؾمط )ص: ( شموريخ وا:)
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واًمطؼماين ذم اًمؽٌػم
(1)

 سمـ إسمراهقؿ سمـ قمـ يعؼقب، قمـ قمؿف اًمؼوؾمؿ، أيب ؿمقٌي سمـ قمثامن سمـ قمـ حمؿد 

، قمـ مؼًؿ، قمـ احلؽؿ، أرـموة سمـ طمجوجوذيؽ( قمـ ، طمؽقؿ سمـ اًمرمحـ قمٌدمهو )يمال، قمـ ذيؽ، ؾمعد

ومؼول ، اعمطؾى يقم أطمد ومهو ضمـٌون قمٌد سمـ اًمراهى ومحزة سمـ ظمرج طمـظؾي: ىمول، قمـ اسمـ قمٌوس

 .ومرأيً اعمالئؽي شمغًؾفام:  اهلل رؾمقل

ومل أضمد ، شمعديال وٓ ذيمره سمحشؾ اًمقاؾمطل ذم شمورخيف ومل يقرد ومقف ضمرطمو حمؿد أسمق طمؽقؿ سمـ اًمرمحـ قمٌد

 .ًمف ذيمر ذم همػمه

طمدث قمـف أسمق زرقمي وأسمق ، اًمعٌز ؿمقٌي أيب سمـ حمؿد سمـ اًمؼوؾمؿ: وإؾمـود اًمطؼماين ومقف صمالصمي مـ اًمضعػوء

طمديثف طموشمؿ صمؿ شمريمو
(2)

((اًمؼوؾمؿ مؽموك)): وىمول اًمذهٌل مًتدريمو قمغم احلويمؿ، 
(3)

. 

، شمغػم طمػظف مـذ وزم اًمؼضوء سموًمؽقومي، صدوق خيطئ يمثػما: اهلل اًمـخعل اًمؽقذم قمٌدسمـ ا: هق وذيؽ

((ويمون قمودٓ ومووال قموسمدا ؿمديدا قمغم أهؾ اًمٌدع
(4)

. 

ره احلوومظ ذم اعمرشمٌي اًمراسمعي مـ وىمد ذيم((صدوق يمثػم اخلطل واًمتدًمقس)): وطمجوج هق اسمـ أرـموة

اعمدًمًلم
(5)

 . .وىمد قمـعـ ذم اإلؾمـود. 

اًمطؼماين -أيضو-وأظمرضمف 
(6)

واًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى، 
(7)

واسمـ قمًويمر ذم شمورخيف، 
(8)

مـ ; مـ ـمريؼ أيب ؿمقٌي 

 .سمف مثؾف قمـ اسمـ قمٌوس، قمـ مؼًؿ، احلؽؿقمـ ، ـمريؼ أيب ؿمقٌي

 .أسمق ؿمقٌي وعقػ: وىمول اًمٌقفؼل قمؼٌف

                                 
 (. 231:5( ح )22/4:2( )2)

 (. :794( ت ):4/48(، مقزان آقمتدال )793( ت )8/231( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )3)

 (. 4/239( هومش اعمًتدرك )4)

 (. 3898( اًمتؼريٌى )5)

 (. 229( رىمؿ )275( شمعريػ أهؾ اًمتؼديس )صـ 6)

 (. 23219(، ح: )22/423( )7)

(8( )5/26 .) 

(9( )7/553 .) 
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((مؽموك احلديٌ)): ىمول اسمـ طمجر، ظمقاؾمتل اًمعٌز سمـ قمثامن سمـ إسمراهقؿ: ؿمقٌي هق أسمقو
(1)

. 

ومو قمدا ذًمؽ ، وديٌمـ مؼًؿ إٓ مخًي أطممل يًؿع ، هق مدًمس، قمتقٌي سمـ احلـؽؿومدار اإلؾمـوديـ قمغم 

يمتوب
(2)

 .وهذا احلديٌ ًمقس مـفو ،

((واًمًـدان وعقػون)): وهذا اإلؾمـودان ذيمرمهو اًمزيؾعل وىمول
(3)

وشمٌعف اسمـ طمجر ذم اًمدرايي. 
(4)

. 

ومؼوًمً ، إوس واخلزرج: اومتخر احلقون مـ إكصورىمول   مويمؽ زمـ ويمف ؾموهد مـ ضمديٌ أكس

رُ سمْ اًمد   فتْ ومـو مـ مَحَ ، ومـو مـ اهتز ًمف قمرش اًمرمحـ، راهىمـو همًقؾ اعمالئؽي طمـظؾي اسمـ اًم: إوس
(5)

قموصؿ : 

: ومؼول اخلزرضمققن: ولىم. ظمزيؿي سمـ صموسمً: رضمؾلم ومـو مـ أضمقزت ؿمفودشمف سمشفودة، إىمؾح أيب سمـ اسمـ صموسمً

 .ضمٌؾ سمـ ومعوذ، يمعى سمـ وأيب، وأسمق زيد، صموسمً سمـ زيد: مـو أرسمعي مجعقا اًمؼرآن مل جيؿعف أطمد همػمهؿ

اًمٌزار ذم مًـدهأظمرضمف 
(6)

وأسمق قمقاكي اإلؾمػرايقـل 
(7)

أسمق يعغم ذم مًـدهو 
(8)

واًمطؼماين ذم معجؿف ، 

اًمؽٌػم
(9)

 سمـ قمـ أكس، قمـ ىمتودة، أيب قمروسمي سمـ ىمول طمدصمـو ؾمعقدقمطوء  سمـ اًمقهوب قمٌديمؾفؿ مـ ـمريؼ ، 

 .واًمؾػظ ٕيب قمقاكي. موًمؽ سمف

رواه أسمق يعغم واًمٌزار واًمطؼماين ورضموهلؿ  اًمؼرآناًمذيـ مجعقا ذم اًمصحقح مـف )) ىمول اهلقثؿلو

((رضمول اًمصحقح
(10)

. 

((إؾمـوده صحقح)): وىمول، وأورده احلوومظ اسمـ طمجر ذم خمتٍم زوائد مًـد اًمٌزار 
(11)

. 

                                 
 (. 326( ت )223( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 2)

ضمزاء مو ىمتؾ مـ اًمـعؿ  -5طمديٌ قمزمف اًمطالق  -4طمديٌ اًمؼـقت  -3طمديٌ اًمقشمر  -2هو حيقك اًمؼطون: ( وقمدّ 3)

 (. 252( ت )278اًمرضمؾ يليت امرأشمف وهل طموئض. ضمومع اًمتحصقؾ )ص:  -6

 (. 3/428( كصى اًمرايي )4)

 (. 2/355أطموديٌ اهلدايي ) ( اًمدرايي ذم ختري5ٍ)

 . (433/ 2همريى احلديٌ ٓسمـ اجلقزي ). وهق اًمزكٌقر: اًمـدسمر (5)

 يمشػ إؾمتور(3913رىمؿ4/414( )7)

 (. 21959( ح )62-61/:2( اعمًتخرج )8)

 (3:64رىمؿ  :6/43( )9)

(:()5/21 .) 

 . (21/52( اعمجؿع )21)

 ( 3/488زار )( خمتٍم زوائد مًـد اًم22ٌ)
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ؾمؿع مـ اسمـ أيب قمرويي ىمٌؾ آظمتالط، قمطوء اخلػوف سمـ اًمقهوب قمٌدٕن ، وهق يمذًمؽ
(1)

. 

(همؾؿ يممر زمغسؾف، ومتؾ شمؿّ ، أؽمؾؿ يقم أضمد إؾمفؾ فمبدأّن أصغمم زمـل ف روي ٕكّ ): ومقيمف -422
(2)

. 

أظمرضمفو اسمـ هشوم ذم اًمًػمة، ىمصي أصػمم إؿمفكم
(3)

 سمـ طمدصمـل احلصلم: قمـ اسمـ إؾمحوق ىمول 

: يمون يؼقل: قمـ أيب هريرة ىمول، يب ؾمػقون مقمم اسمـ أيب أمحدقمـ أ، معوذ سمـ ؾمعد سمـ قمؿرو سمـ اًمرمحـ قمٌد

 أصػمم سمـل: ومقؼقل؟ مـ هق: ومنذا مل يعرومف اًمـوس ؾملًمقه، طمدصمقين قمـ رضمؾ دظمؾ اجلـي مل يصؾ ىمط

؟ يمقػ يمون ؿملن إصػمم: أؾمد سمـ ومؼؾً عمحؿقد: ىمول احلصلم. وىمش سمـ صموسمً سمـ قمؿرو، إؿمفؾ قمٌد

صمؿ أظمذ ، سمدا ًمف ذم اإلؾمالم وملؾمؾؿ، إمم أطمد  اهلل رؾمقلومؾام يمون يقم ظمرج . مفيمون يلسمك اإلؾمالم قمغم ىمق: ىمول

إؿمفؾ  قمٌدومٌقـو رضمول مـ سمـل : ىمول. ومؼوشمؾ طمتك أصمٌتتف اجلراطمي، ومعدا طمتك دظمؾ ذم قمرض اًمـوس، ؾمقػف

وإكف عمـؽر هلذا ًمؼد شمريمـوه ؟ مو ضموء سمف، واهلل إن هذا ًمألصػمم: ومؼوًمقا، يؾتؿًقن ىمتالهؿ ذم اعمعريمي إذا هؿ سمف

سمؾ : ىمول؟ ذم اإلؾمالم َأطَمَدٌب قَمغَم ىَمْقِمَؽ َأْم َرهْمٌَيً ؟ مو ضموء سمؽ يو قمؿرو: ومؼوًمقا، ومًلًمقه مو ضموء سمف، احلديٌ

صمؿ ىموشمؾً ،  اهلل رؾمقلومغدوت مع ، صمؿ أظمذت ؾمقػل، آمـً سموهلل وسمرؾمقًمف وأؾمؾؿً، رهمٌي ذم اإلؾمالم

 .إكف عمـ أهؾ اجلـي: ومؼول،  اهلل رؾمقلومذيمروه ًم. ذم أيدهيؿصمؿ مل يؾٌٌ أن موت ، طمتك أصوسمـل مو أصوسمـل

وأظمرضمف اإلموم أمحد
(4)

 ;ؾمعد اًمزهري سمـ مـ ـمريؼ إسمراهقؿ 

واسمـ إصمػم
(5)

 ;سمؽػم سمـ مـ ـمريؼ يقكس 

 .يمالمهو قمـ اسمـ إؾمحوق سمف

((مؼٌقل)): ىمول اسمـ طمجر، اعمدين إؿمفكم معوذ سمـ ؾمعد سمـ قمؿرو سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ احلصلموومقف 
(6)

. 

                                 
اًمقهوب أىمدم. ومؼقؾ ًمف  ومؼول: قمٌد، ؾمئؾ أسمق داود قمـ اًمًفؿل واخلػوف ذم طمديٌ اسمـ أيب قمروسمي))( ىمول أضمري: 2)

اًمقهوب ذم  طمـٌؾ ؾمئؾ قمـ قمٌد سمـ ؾمؿعً أمحد؟ اًمقهوب ؾمؿع ذم زمـ آظمتالط ومؼول: مـ ىمول هذا قمٌد

 قمٌقد أضمري أسمو داود اًمًجًتوين ذم اجلرح . ؾممآت أيب((اًمقهوب أىمدم أيب قمروسمي ومؼول: قمٌد سمـ ؾمعقد

 (. :55(. اًمتؼققد واإليضوح ذح مؼدمي اسمـ اًمصالح )ص: 373( س )334واًمتعديؾ )ص: 

 (. 4/581اعمغـل )( 2)

 (. 1:/3( ؾمػمة اسمـ هشوم  )4)

 (. 34745ح ) (52/ :4ًـد )اعم (5)

 (. ::4/7( أؾمد اًمغوسمي )6)

 (.  2479( ت )281( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 7)
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((صمؼي))، ىمزمون: وىمقؾ، وهى: اؾمؿف: ىمقؾ أسمق ؾمػقون مقمم اسمـ أيب أمحد)): وؿمقخف
(1)

 

((ـمريؼ اسمـ إؾمحوقهذا إؾمـود طمًـ رواه مجوقمي مـ )): ىمول اسمـ طمجر
(2)

. 

وًمف إؾمـود آظمر أظمرضمف أسمق داود
(3)

ومـ ـمريؼف اًمٌقفؼل-، 
(4)

واًمطؼماين ذم اًمؽٌػم، -
(5)

واحلويمؿ ذم  

اعمًتدرك
(6)

 سمـ أّن قمؿرو: قمـ أيب هريرة، قمـ أيب ؾمؾؿي، قمؿرو سمـ أظمؼمكو حمؿد، ؾمؾؿي سمـ محودمـ ـمريؼ ، 

، ىموًمقا سملطمد؟ أيـ سمـق قمؿل: ومؼول، ومجوء يقم أطمد، لظمذهومؽره أن يًؾؿ طمتك ي، يمون ًمف رسمو ذم اجلوهؾقي، ىمقشأ

ومؾام رآه ، صمؿ شمقضمف ىمٌؾفؿ، ومؾٌس ٕمتف وريمى ومرؾمف، سملطمد: ىموًمقا؟ ومليـ ومالن: ىمول، ىموًمقا سملطمد؟ أيـ ومالن: ىمول

ومجوءه ، ومحؿؾ إمم أهؾف ضمرحيو، ومؼوشمؾ طمتك ضمرح، إين ىمد آمـً: ىمول، إًمقؽ قمـو يو قمؿرو: ىموًمقا، اعمًؾؿقن

ومامت ، سمؾ همضٌو هلل وًمرؾمقًمف: ومؼول؟ أو همضٌو هلؿ أم همضٌو هلل، ؾمؾقف محقي ًمؼقمؽ: ومؼول ٕظمتف، معوذ سمـ ؾمعد

 .ومو صغم هلل صالة، ومدظمؾ اجلـي

 .واومؼف قمؾقف اًمذهٌل ذم اًمتؾخقص، ((قمغم ذط مًؾؿ ومل خيرضموهصحقح )): وىمول احلويمؿ

اسمـ طمجر ذم اإلصوسمي هوطمًـ إؾمـود
(7)

وإًمٌوين ذم صحقح أيب داود، 
(8)

. 

ؼروكو روى ًمف اًمٌخوري م ((صدوق ًمف أوهوم))، اًمؾقثل قمؾؼؿي سمـ قمؿرو سمـ حمـؿدمـ أضمؾ ، وهق يمذًمؽ

ومًؾؿ ذم اعمتوسمعوت، سمغػمه
(9)

. 

                                 
 (.  9247( ت )756( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 2)

 (. 5/612( اإلصوسمي ذم متققز اًمصحوسمي )3)

 (. 3648( ح )4/31( ؾمــ أيب داود، يمتوب اجلفود، سموب ومقؿـ يًؾؿ ويؼتؾ مؽوكف ذم ؾمٌقؾ اهلل قمز وضمؾ )4)

 (. 29654( ح )392/:(، اًمًــ اًمؽؼمى ) 5118( ح )7/272( ؿمعى اإليامن )5)

 (. 94( ح ):28/4جؿ اًمؽٌػم ًمؾطؼماين )( اعمع6)

 (.  3644( ح )3/235( اعمًتدرك قمغم اًمصحقحلم ًمؾحويمؿ )7)

 (. 5/612( اإلصوسمي ذم متققز اًمصحوسمي )8)

 (.  3399( ح )8/3:3( صحقح أيب داود )9)

 (.  7299( ح )::5( شمؼريى اًمتفذيى )ص: :)



                                            (   546 

، أيب ووموص أطمق ؽمعد زمـ وفمؿغم، ايمـعّمن زمـ ومد ىمون دم ؾمفداء أضمد ضمورشمي): ومقيمف -422

(صغغمان ومهو
(1)

. 

أيب وىموص ىمتؾ يقم  سمـ ٕن قمؿػم; هذا همؾط)): وشمعؼٌف اًمعقـل ذم ذح اهلدايي، يمذا ىمول اسمـ ىمدامي رمحف اهلل

اًمـعامن ومتقذم ذم ظمالومي  سمـ و طمورصميوأمّ . ((اًمطٌؼوت))ه اسمـ ؾمعد ذم وهق اسمـ ؾمً قمنمة ذيمر، سمدر ىمٌؾ أطمد

اًمرسمقع إكصوري ىمتؾ يقم  سمـ وأمو طمورصمي اعمًتشفد همالمو هق طمورصمي، معوويي وؿمفد سمدرا وأطمدا واعمشوهد يمؾفو

((وهمػممهو (اًمصحقحلم)يمذا ذم ، سمدر
(2)

. 

واعمشوهد يمؾفو ، واخلـدق، وأطمدا، ؿمفد طمورصمي سمدرا)): ىمول اسمـ ؾمعد، زيد سمـ كػع سمـ اًمـعامن سمـ طمورصميو

((أيب ؾمػقون رمحف اهلل سمـ وسمؼل طمورصمي طمتك شمقذم ذم ظمالومي معوويي. . . قمؾقف اًمًالم اهلل رؾمقلمع 
(3)

. 

ومؼد ذيمره اسمـ ؾمعد ممـ اؾمتشفد مـ ، أيب وىموص سمـ أظمق ؾمعد، اًمزهري اًمؼرر وىموص أيب سمـ قمؿػموأمو 

وهق اسمـ  ومؽـً أقمؼد ًمف محوئؾ ؾمقػف مـ صغره ومؼتؾ سمٌدر: أيب وىموص سمـ ىمول ؾمعد)): وىمول، اعمًؾؿلم يقم سمدر

ود قمٌد سمـ ىمتؾف قمؿرو. ؾمً قمنمة ؾمـي
(4)

واؾمتشفد هبو ذم ، وؿمفد سمدرا، أؾمؾؿ ىمديام)): وىمول اسمـ طمجر. 

((اجلؿقع ىمقل
(5)

. 

(ادهمــقهؿ زمثقوِبؿ: ومقل ايمـبل ): ومقل اظمميمػ -423
(6)

. 

 .هق ضمزء مـ احلديٌ أيت

 أن أضمد زمؼتعم أمر : اهلل رؽمقلأنَّ ، فمـ ازمـ فمبوس، موصمف وازمـ، روى أزمق داود): ومقيمف -424

(زمدموئفؿ، وأن يدهمـقا دم شمقوِبؿ، واجلؾقد احلديد فمـفؿ يـزع
(7)

. 

                                 
 (. 582-4/581اعمغـل )( 1)

 (. 4/385( اًمٌـويي ذح اهلدايي )3)

 (. 2/819(، واكظر أيضو: اإلصوسمي ذم متققز اًمصحوسمي )4/599( اًمطٌؼوت اًمؽؼمى )4)

 (. 4/222(، اًمطٌؼوت اًمؽؼمى )3/23( اًمطٌؼوت اًمؽؼمى  )5)

 (. 7183( ت )5/713( اإلصوسمي ذم متققز اًمصحوسمي )6)

 (. 4/582اعمغـل )( 6)

 (. 4/582اعمغـل )( 7)
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أظمرضمف
(1)

أمر : ىمول، قمـ اسمـ قمٌوس، ضمٌػم سمـ قمـ ؾمعقد، اًمًوئى ـسم قمـ قمطوء، قموصؿ سمـ قمكممـ ـمريؼ  

وأن يدومـقا : وًمػظ أيب داود، سمـ موضمفواًمؾػظ اًمذي أورده اعممًمػ ٓ، ومذيمره. . . سمؼتغم أطمد  اهلل رؾمقل

 .سمدموئفؿ وصمقوهبؿ

وأظمرضمف اإلموم أمحد
(2)

واًمٌزار، 
(3)

واًمطحووي 
(4)

واًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى 
(5)

يموراًمؼم ذم آؾمتذ قمٌدواسمـ ، 
(6)

 

 .قموصؿ سمف كحقه سمـ يمؾفؿ مـ ـمريؼ قمكم

كعؾؿ روى هذا  وٓ ،إٓ اسمـ قمٌوس، قمـ اًمـٌل ، كعؾؿ أطمدا رواه ٓ وهذا احلديٌ)): وىمول اًمٌزار

قموصؿ ىمد شمؽؾؿ ومقف  سمـ وقمكم، قموصؿ سمـ إٓ قمكم، قمـ اسمـ قمٌوس، قمـ ؾمعقد، اًمًوئى سمـ قمـ قمطوء، احلديٌ

((ومحدث سملطموديٌ ظمقًمػ ومقفو، ومقف جلوج ويمون، مجوقمي مـ أهؾ اًمعؾؿ وطمدصمقا قمـف
(7)

. 

ومل يضعػ أسمق داود ، يمثرون ػف إوىمد وعّ ، رواه أسمق داود سموؾمـود ومقف قمطوء اسمـ اًمًوئى)): وىمول اًمـقوي

((هذا احلديٌ
(8)

. 

وشمٌعف اسمـ طمجر، اًمًوئى سمـ وقمطوء، قموصؿ سمـ وأقمؾف اسمـ اعمؾؼـ سمعكم
(9)

 

 .اًمقاؾمطل صفقى سمـ قموصؿ سمـ قمـكمو

((ًمقس سمثؼي)): ىمول اسمـ معلم
(10)

مو ، واهلل ٓ :ىمول، قموصؿ صمؼي سمـ قمكم نّ إ: طمـٌؾ ىمول سمـ محدأ نّ إ)): وىمقؾ ًمف، 

                                 
(. ؾمــ اسمـ موضمف، يمتوب 4245( ح )6/64، سموب اًمشفقد يغًؾ ؾمــ أيب داود )( ؾمــ أيب داود، يمتوب اجلـوئز2)

 (. 2626( ح )3/588اجلـوئز، سموب مو ضموء ذم اًمصالة قمغم اًمشفداء ودومـفؿ )

 (. 3328( ح )3:/5( مًـد أمحد )3)

 (. 6213( ح )22/412( مًـد اًمٌزار )4)

 (. 5163( ح ):21/33( ذح مشؽؾ أصمور )5)

 (. 5/25ؼمى ًمؾٌقفؼل )( اًمًــ اًمؽ6)

 (. 25/371) 574( آؾمتذيمور اجلومع عمذاهى ومؼفوء إمصور 7)

 (. 6213( ح )22/412( مًـد اًمٌزار )8)

 (. 6/375( اعمجؿقع ذح اعمفذب )9)

 (. 3568( ح )4/22:8(، اًمتؾخقص احلٌػم )97-24/95( اًمٌدر اعمـػم ):)

 (. 7/2:9( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )21)
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((ومؽقػ صور اًمققم قمـده صمؼي، طمدث قمـف سمحرف ىمط وٓ ،قمـده ىمط صمؼي يمون قمكمّ 
(1)

يؽتى )): وىمول أمحد. 

((ظمطل همػمهأىمد ، ويؽتى صقاسمف، طلهيؽمك ظم، أظمطل، طمديثف
(2)

ًملم احلديٌ يؽتى )): وىمول أسمق طموشمؿ، 

((حيتٍ سمف وٓ طمديثف
(3)

((ًمقس سموًمؼقي قمـدهؿ)): وىمول اًمٌخوري ،
(4)

((وعقػ)): وىمول اًمـًوئل، 
(5)

 ،

((قمغم همؾطف ًُ ٌُ ثْ ويمون يغؾط ومقف ويَ )): وىمول اًمدارىمطـل
(6)

((وعػقه)): وىمول اًمذهٌل. 
(7)

: وىمول اسمـ طمجر، 

((صدوق خيطكء ويٍم ورمل سموًمتشقع))
(8)

. 

((صدوق اظمتؾط)) اًمؽقذم اًمثؼػل حمؿد أسمق اًمًوئى سمـ قمـطوءو
(9)

قموصؿ مـف سمعد  سمـ وؾمؿع قمكم، 

آظمتالط
(10)

. 

هملُدرج دم ، ومامت، أو ذم طمْؾِؼف، دِرهُرمل رضمؾ سمًفٍؿ ذم َص : وذيمر اسمـ طمجر ؿموهدا ًمف مـ طمديٌ ضموسمر ىمول

 . اهلل رؾمقلوكحـ مع : ىمول، شمقوزمف ىمّم هق

أظمرضمف اسمـ ـمفامن ذم مشقختف 
(11)

 .سمف قمـ ضموسمر، قمـ أيب اًمزسمػم 

ـــ أيب داود ــؾ م ــرج يم ــامن أظم ـــ ـمف ــؼ اسم ـــ ـمري وم
(12)

ــد،  وأمح
(13)

ـــ ،  ــدواسم ــؼم قمٌ اًم
(14)

ــل ،  واًمٌقفؼ

                                 
 (. 7/2:9( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )2)

 (. 7/2:9( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )3)

 (. 7/2:9( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )4)

 (. 3546( ت )7/3:1( اًمتوريخ اًمؽٌػم )5)

ٌدر اعمـػم (، واسمـ اعمؾؼـ ذم اًم4/247(. وكؼؾ اًمذهٌل ذم اعمقزان )541( رىمؿ )281( اًمضعػوء واعمؽمويملم )صـ6)

 . ((مؽموك))( قمـف 24/96)

 (. 379( ت )357( ؾممآت اًمًؾؿل ًمؾدارىمطـل )ص: 7)

 (. 4:46( ت )3/53( اًمؽوؿمػ )8)

 (. 5869( ت )::7( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 9)

 (. 56:3( ت )789( شمؼريى اًمتفذيى )ص: :)

 (. :4( ت )79( اًمؽقايمى اًمـػمات )صـ21)

 (. 47( ح )97( مشقخي اسمـ ـمفامن )ص: 22)

 (. 4244( ح )6/64( ؾمــ أيب داود، يمتوب اجلـوئز، سموب اًمشفقد يغًؾ )23)

 (. 25:63( ح ):34/31( مًـد أمحد )24)

 (. :25/36(، آؾمتذيمور اجلومع عمذاهى ومؼفوء إمصور )35/355( اًمتؿفقد عمو ذم اعمقـمل مـ اعمعوين وإؾموكقد )25)
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اًمؽؼمى ذم
(1)

((يٌ صحقح اإلؾمـودهذا طمد)): اًمؼم قمٌدوىمول اسمـ  .
(2)

. 

((قمغم ذط مًؾؿصحقح رواه أسمق داود سمنؾمـود )): وىمول اًمـقوي
(3)

يمذا ىمول اسمـ طمجر ذم اًمتؾخقص، 
(4)

. 

 .ومل يٍمح سموًمًامع، وومقف قمـعـي اسمـ اًمزسمػم

أظمرضمف اإلموم أمحد دم شمقوِبؿزمؾقهؿ : وومد صموء زمؾػظ
(5)

ومـ ـمريؼف اسمـ ىموكع– 
(6)

 ، قمـ هشقؿ -

ختورةواًمضقوء ذم اعم
(7)

 ، مًفر سمـ مـ ـمريؼ قمكم 

ىمول يقم   اهلل رؾمقلأن ، صعػم سمـ صمعؾٌي سمـ اهلل قمٌدطمدصمـل ، قمـ اًمزهري، إؾمحوق سمـ قمـ حمؿد، يمالمهو

 .ىمدمقا أيمثرهؿ ىمرآكو: وىمول: وضمعؾ يدومـ ذم اًمؼؼم اًمرهط ىمول: ىمول زمؾقهؿ ذم صمقوهبؿ: أطمد

 .ومل يٍمح سموًمًامع، وومقف اسمـ إؾمحوق مدًمس

، ؾمعد سمـ ؾقٌأظمرضمف مـ ـمريؼ اًمصمقوهبؿومل يذيمر ، اْدومِـُقُهْؿ ذِم ِدَموئِِفؿْ : سمؾػظ: ء قمـد اًمٌخوريوىمد ضمو

وىمد ؾمٌؼ، سمف اهلل  قمٌد سمـ قمـ ضموسمر، موًمؽ سمـ يمعى سمـ اًمرمحـ قمٌدقمـ ، طمدصمـل اسمـ ؿمفوب
(8)

. 

ـَ همقفّم محزة; شمقزمكم  أرؽمؾً إلم ايمـبل أنَّ صػقي  روي): ومقيمف -425 ـَُف دم أضمدمهو، يمِقَُؽِػ ، هَمَؽػَّ

ـَ دم أطمر رصمال آطمر (هق صويمح اإلؽمـود: وومول، ؾمقبي زمـ رواه يعؼقب َوىَمػَّ
(9)

. 

أظمرضمف أمحد
(10)

ًـدهذم  واحلورث،  م
(11)

ومـ ـمريؼف اًمشور-
(12)

ذاف، -  ًوب ٕا الذري ذم أك واًٌم
(13)

 

                                 
(2( )5/25 .) 

 (. :25/36) 574ء إمصور ( آؾمتذيمور اجلومع عمذاهى ومؼفو3)

 (. 4466( ح )56:/3(، ظمالصي إطمؽوم )6/375( اعمجؿقع ذح اعمفذب )4)

 (. 4/22:9( اًمتؾخقص احلٌػم )5)

 (. 34768( ح )73/:4(  مًـد أمحد )6)

 (. 653( ت )6:/3(  معجؿ اًمصحوسمي )7)

 (. 216( ح )227/:( ٕطموديٌ اعمختورة )8)

 (. 416اكظر احلديٌ رىمؿ )( 9)

 (. 4/582( اعمغـل ٓسمـ ىمدامي ):)

 (. 2529( ح )4/45( مًـد أمحد )21)

 (. 799( ح )3/812( يمام ذم مًـد احلورث سمغقي اًمٌوطمٌ قمـ زوائد مًـد احلورث )22)

 (. 55(، ح )2/215( اعمًـد ًمؾشور )23)

 (. 5/399( أكًوب إذاف ًمؾٌالذري )24)
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واًمٌزار
(1)

وأسمق يعغم، 
(2)

واسمـ إقمرايب ذم معجؿف، 
(3)

وأسمق ـموهر اعمخؾص ذم اعمخؾصقوت 
(4)

واًمضقوء ذم ، 

اعمختورة
(5)

قمـ قمروة ، هشومقمـ ، أيب اًمزكود سمـ اًمرمحـ قمٌدقمـ ، داود اهلوؿمؿل سمـ يمؾفؿ مـ ـمريؼ ؾمؾقامن 

: ىمول، طمتك إذا يمودت أن شمنمف قمغم اًمؼتغم، أكف عمو يمون يقم ُأطمد أىمٌؾً امرأة شمًعك: اًمزسمػمُ  أظمؼمين أيِب : ىمول

ًُ أهنو أمل صػقِي: ىمول اًمزسمػم ! اعمرأَة اعمرأةَ : ومؼول، أن شمراهؿ ومؽره اًمـٌل  ْؿ ومخرضمً أؾمَعك : ىمول، ومتقؾم 

ًْ ذم صدري: ىمول، ًمؼتغما وملدريمتفو ىمٌؾ أن شمـتفل إمم، إًمقفو َأْرض  ٓ إًمقؽ: ىموًمً، ويموكً امرأًة ضَمْؾَدةً ، ومَؾَدم

ًُ : ىمول، ًمؽ ًْ : ىمول، قَمَزم قمؾقؽ  اهلل رؾمقلإن : ومؼؾ هذان صمقسمون : ومؼوًمً، وأظمرضمً صمقسملم معفو، ومقىمػ

ًُ هباَم ٕظمل محزة ومؼد سمؾغـل مؼتُؾف ومنذا إمم ضمـٌف رضمَؾ ، ومجئـو سموًمثقسملم ًمـؽػـ ومقفام محزة: ىمول، ومؽّػـقه ومقفام، ضمئ

ومقضمدكو همضووًي وطمقوًء أن كؽّػـ محزَة رِمِ صمقسملم : ىمول، ىمد وُمعؾ سمف يمام وُمعؾ سمحؿزة، ىمتقٌؾ ، مـ إكصور

وَمَؼَدْركومهو ومؽون أطمُدمهو أيمؼَم مـ أظمر وملىمرقْمـو ، حلؿزة صمقب وًمألكصوري صمقب: ومؼؾـو، يَمَػـ ًمف ٓ وإكصوري  

ـ و يمؾ واطمد مـف، سمقـفام  .ام ذم اًمثقب اًمذي صور ًمفومؽػ 

((وىمد وصمؼ، وهق وعقػ، أيب اًمزكود سمـ اًمرمحـ قمٌدوومقف ، واًمٌزار، وأسمق يعغم، رواه أمحد)): ىمول اهلقثؿل
(6)

. 

شمؽؾؿ ذم روايي ، اعمدين حمؿد أسمق، مقٓهؿ اًمؼرؿمك ذيمقان سمـ اهلل قمٌد: اًمزكود أيب سمـ اًمرمحـ قمٌدو

ومو ، طمديثف سموعمديـي مؼورب)): اعمديـل سمـ ىمول قمكم، داود اهلوؿمؿل سمـ ويًتثـك مـفؿ ؾمؾقامن، اًمٌغداديلم قمـف

((ومرأيتفو مؼورسمي، داود اهلوؿمؿل سمـ وىمد كظرت ومقام روى قمـف ؾمؾقامن. طمدث سمف سموًمعراق ومفق مضطرب
(7)

 .

: قمروة سمـ وس ذم هشومأصمًٌ اًمّـ )): وىمد ىمول اسمـ معلم، قمروة سمـ هشوم: ؿمقخف ذم هذا احلديٌ هق ويمذًمؽ

((كودأيب اًمّز  سمـ محـاًمرّ  قمٌد
(8)

. 

                                 
 (. 91:( ح )4/2:5( مًـد اًمٌزار )2)

 (. 797( ح )3/56يب يعغم اعمقصكم )( مًـد أ3)

 (. 2742( ح )3/8:7( معجؿ اسمـ إقمرايب )4)

 (. 2:72( ح ):4/4( اعمخؾصقوت )5)

 (. 985( ح )4/79( ٕطموديٌ اعمختورة )6)

 (. 7/229( جمؿع اًمزوائد ومـٌع اًمػقائد )7)

 . :33/ 21( شموريخ سمغداد: 8)

 . 339/ 21( شموريخ سمغداد: 9)
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اًمٌقفؼل أظمرضمف، أيب زائدة سمـ زيمريو سمـ وىمد شمقسمع مـ ىمٌؾ حيقك -إن ؿموء اهلل–ومفذا إؾمـود طمًـ 
(1)

مـ  

 .سمف كحقه قمروة سمـ ىمول أكٌلكو هشوم، أسمك زائدة ـسم زيمريو سمـ طمدصمـو حيقك، يمفد سمـ إسمراهقؿـمريؼ 

وصمؼف أسمق طموشمؿ، اعمصقيص مفدي سمـ إسمراهـقؿ و
(2)

واسمـ ىموكع، 
(3)

ومؼقؾ ، يمون رضمال مًؾام)): وىمول اسمـ معلم، 

((مو أراه يؽذب: ومؼول؟ أهق صمؼي: ًمف
(4)

((يمػمطمدث سمؿـو)): وكؼؾ اًمعؼقكم قمـف، 
(5)

وذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت 
(6)

. 

((وصمؼف أسمق طموشمؿ)): وىمول اًمذهٌل
(7)

((مؼٌقل)): وىمول اسمـ طمجر، 
(8)

، ومفق طمًـ احلديٌ إن ؿموء اهلل، 

وًمذًمؽ صحح اًمـقوي
(9)

وإًمٌوين 
(10)

. 

اًمرزاق قمٌدأظمرضمف   ؾموهد مـ ضمديٌ ازمـ فمبوسوًمف 
(11)

ومـ ـمريؼف اًمطؼماين ذم اعمعجؿلم اًمؽٌػم -

وإوؾمط
(12)

وىمتؾ ، ىمتؾ محزة يقم أطمد: قمـ اسمـ قمٌوس ىمول، قمـ مؼًؿ، قمـ قمثامن اجلزري، قمـ معؿر -

، ومؾؿ يؽـ ًمألكصوري يمػـ، محزة هبام ًمتؽػـ سمثقسملم اعمطؾى قمٌدومجوءت صػقي اسمـي ، معف رضمؾ مـ إكصور

 .سملم اًمثقسملم صمؿ يمػـ يمؾ واطمد مـفام ذم صمقب وملؾمفؿ اًمـٌل 

((وسمؼقي رضموًمف صمؼوت، ومل أضمد مـ شمرمَجَف، وومقف قمثامن اجلزري اًمشوهد)): وىمول اهلقثؿل
(13)

وىمول ذم مقوع ، 

                                 
 (. 4/512ًمؾٌقفؼل )( اًمًــ اًمؽؼمى 2)

 (. 558ت) (249/ 3اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ ) (3)

 (. 3:8( ت )2/3:8( إيمامل هتذيى اًمؽامل )4)

 (. 4296( ت ):8/22( شموريخ سمغداد ت سمشور )5)

 (. 79( ت )2/79( اًمضعػوء اًمؽٌػم ًمؾعؼقكم )6)

 (. 233:6( ت )9/82( اًمثؼوت ٓسمـ طمٌون )7)

 (. 321)( ت 2/337( اًمؽوؿمػ )8)

 (.  367( ت )227( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 9)

 (. 65:/3( ظمالصي إطمؽوم ):)

 (.  822( ح )4/276( إرواء اًمغؾقؾ ذم ختريٍ أطموديٌ مـور اًمًٌقؾ )21)

 (. 72:5( ح )4/538اًمرزاق اًمصـعوين ) ( مصـػ قمٌد22)

 (. :411) ( ح4/343(، اعمعجؿ إوؾمط )23263( ح )22/517( اعمعجؿ اًمؽٌػم ًمؾطؼماين )23)

 (. 4/35( جمؿع اًمزوائد ومـٌع اًمػقائد )24)
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((ورضموًمف صمؼوت، رواه اًمطؼماين)): آظمر
(1)

. 

روى )): ىمول أمحد. راؿمد سمـ روى قمـ مؼًؿ روى قمـف معؿر واًمـعامن عمشوهدقمثامن اجلزرى ويؼول ًمف قمثامن او

((ف ذهى يمتوسمفكّ أطموديٌ مـويمػم زقمؿقا أ
(2)

((ٓ أقمؾؿ روى قمـف همػم معؿر واًمـعامن)): ىمول أسمق طموشمؿ، 
(3)

. 

(ؿادهمـقهـؿ زمثقوِب: ومقل ايمـبل ): ومقيمف -426
(4)

. 

شمؼدم خترجيف
(5)

. 

ي يقم ومَ رِ رموه ازمـ ايمعَ ، وىمون ؾمفقدا، وصعمَّ فمؾقف، زمـ معوذ نمسؾ ؽمعد أنَّ ايمـبل ): ومقيمف -427

شمؿ اكػتح ، ضمتك ضمؽؿ دم زمـل ومريظي، همؾبٌ همقف أيومو، همحؿؾ إلم اظمسجد، أىمحؾف همؼطع، اخلـدق زمسفؿ

(صمرضمف همّمت
(6)

. 

أظمرضمف اًمقاىمدي 
(7)

،  اهلل رؾمقلوموكتفك : ىمول، قمـ أسمقف، ؾمعد سمـ قمـ قمومر، إسمراهقؿ سمـ ؾمعد مـ 

صمؿ أمر : ىموًمقا: وومقف، -احلديٌ سمطقًمف-. . . ضمالدًة وطمداً . . . ويؾ أم ؾمعٍد ؾمعداً : ؾمعد شمٌؽل وشمؼقل وأم

وىمش  سمـ ؾمالمي سمـ وؾمؾؿي، طمضػم سمـ وأؾمقد، معوذ سمـ ومغًؾف احلورث اسمـ أوس، أن يغًؾ اهلل رؾمقل

صمؿ يمػـ ، واًمثوًمثي سموعموء واًمؽوومقر، واًمثوكقي سموعموء واًمًدر، ومغًؾ سموعموء إومم. طمورض  اهلل رؾمقلو، يصى اعموء

 . . . .ذم صمالصمي أصمقاٍب صحوريي وأدرج ومقفو إدراضموً 

 .ومداره قمغم اًمقاىمدي

وأظمرج اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت
(8)

 سمـ قمـ داود، اًمرمحـ قمٌد سمـ احلصلم سمـ إسمراهقؿقمـ ، قمـ اًمقاىمدي 

 سمـ احلورث: عمو اكتفقا إمم ىمؼم ؾمعد كزل ومقف أرسمعي كػر: قمـ أسمقف ىمول، ضموسمر سمـ اًمرمحـ قمٌدقمـ ، احلصلم

                                 
 (. 7/231( جمؿع اًمزوائد ومـٌع اًمػقائد )2)

 (. 63:( ح )7/285( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )3)

 ( اعمصدر اًمًوسمؼ. 4)

 (. 4/582( اعمغـل )5)

 (. 457( اكظر احلديٌ )6)

 (. 4/583( اعمغـل )7)

 (. :31اًمقاىمدي )ص:  -( اعمغوزي8)

 (. 4/543( اًمطٌؼوت اًمؽؼمى )9)
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أن ؾمعدا : احلصلم سمـ ومحدصمـل همػم إسمراهقؿ: قمؿر سمـ ىمول حمؿد)): صمؿ ىمول اسمـ ؾمعد ، . . . معوذ سمـ أوس

 .أيب وىموص سمـ ومذيمر مثؾ طمديٌ ؾمعد. . . . معوذ سمـ أوس سمـ همًؾف احلورث

 .وؿمقخف مٌفؿ مل يًؿ، وومقف اًمقاىمدي

ًِّ  معوذ  سمـ ويدل قمغم أن ؾمعد أظمرضمف اسمـ ؾمعد ذم  ًمٌقد  سمـ ؾ طمديٌ حمؿقدهُم

اًمطٌؼوت
ًمٌقد  سمـ قمـ حمؿقد، ىمتودة سمـ قمؿر سمـ قمـ قموصؿ، اًمغًقؾ سمـ ؾمؾقامن سمـ اًمرمحـ قمٌد مـ ـمريؼ (1)

ومؽون ، ويموكً شمداوي اجلرطمك، عمو أصقى أيمحؾ ؾمعد يقم اخلـدق ومثؼؾ طمقًمقه قمـد امرأة يؼول هلو رومقدة)): ىمول

طمتك ، ومقخؼمه ؟ يمقػ أصٌحً: أصٌح ىمول وإذا ؟ يمقػ أمًقً: اًمـٌل قمؾقف اًمًالم إذا مر سمف يؼقل

يمام يمون   اهلل رؾمقلوضموء ، إؿمفؾ إمم مـوزهلؿ قمٌدكؼؾف ىمقمف ومقفو ومثؼؾ وموطمتؿؾقه إمم سمـل  يموكً اًمؾقؾي اًمتل

وملهع اعمٌم طمتك شمؼطعً ؿمًقع كعوًمـو ، وظمرضمـو معف  اهلل رؾمقلومخرج ، ىمد اكطؾؼقا سمف: وىموًمقا، يًلل قمـف

إين أظموف أن : ومؼول، عمٌمأشمعٌتـو ذم ا اهلل رؾمقليو : ومشؽو ذًمؽ إًمقف أصحوسمف، وؾمؼطً أرديتـو قمـ أقمـوىمـو

وأمف شمٌؽقف وهل ، إمم اًمٌقً وهق يغًؾ  اهلل رؾمقلوموكتفك ، ـو اعمالئؽي إًمقف ومتغًؾف يمام همًؾً طمـظؾيًٌؼشم

 .طمزامي وضمدا. . . ويؾ أم ؾمعد ؾمعدا: شمؼقل

وأظمرضمف اًمٌخوري ذم إدب
(2)

 .قمـ أيب كعقؿ سمف خمتٍما دون ذيمر ىمصي اًمغًؾ

 اًمغًقؾ سموسمـ اعمعروف اعمدين ؾمؾقامن أسمق إكصوري طمـظؾي سمـ اهلل قمٌد سمـ ؾمؾقامن سمـ اًمرمحـ قمٌدو

((صدوق ومقف ًملم))
(3)

. 

وهل مؼٌقًمي قمـد ، مراؾمقؾ اًمصحوسمي وموحلديٌ مـ، ومل يدرك اًمؼصي، ًمٌقد مـ صغور اًمصحوسمي سمـ وحمؿقد 

 .مجوهػم أهؾ اًمًـي واحلديٌ

وصححف احلوومظ اسمـ طمجر ذم اإلصوسمي، واحلديٌ هبذا اإلؾمـود طمًـ إن ؿموء اهلل
(4)

اًمشقخ إًمٌوين ذم  

اًمصحقحي
(5)

. 

                                 
 (. 4/437( اًمطٌؼوت اًمؽؼمى )2)

 (. :223( ح )496(  إدب اعمػرد )ص: 3)

 (. 4998( ت )453(  شمؼريى اًمتفذيى )ص: 4)

 (. 22292( ت )9/247( اإلصوسمي ذم متققز اًمصحوسمي )5)

 (. 2269( ح )4/259( اًمصحقحي )6)
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ومؼد أظمرضمفو مًؾؿ ذم صحقحف وأمو ومصي إصوزمي ؽمعد
(1)

أصقى ؾمعد : ىموًمً، قمـ قموئشي، مـ ـمريؼ قمروة 

ظمقؿي ذم   اهلل رؾمقلوميب قمؾقف ، رموه رضمؾ مـ ىمريش يؼول ًمف اسمـ اًمعرىمي رموه ذم إيمحؾ، قيقم اخلـد

 .احلديٌ. . . اعمًجد يعقده مـ ىمريى

أكو : همؼول رصمؾ ؟ ايمرزمقع زمـ مـ يـظر مو همعؾ ؽمعد: ومول يقم أضمد أنَّ ايمـبل يروى : ومقيمف -428

أمرين أن أكظر دم إضمقوء   اهلل رؽمقلإن : همؼول يمف، زمف رمؼ، همـظر همقصمده صمرحيو. اهلل رؽمقلأكظر يمؽ يو 

شمؿ مل : ومول، وذىمر احلديٌ. فمـل ايمسالم  اهلل رؽمقلهملزمؾغ ، هملكو دم إمقات: ومول؟ دم إمقات أكً أم

أزمرح أن موت
(2)

. 

ـ اعمٌورك ذم اجلفودأظمرضمف اسم
(3)

 سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ اهلل قمٌدأن ، ؾمعد سمـ أظمؼمين حمؿد، قمـ اسمـ إؾمحوق 

 .ومذيمره؟ . . . . اًمرسمقع سمـ مـ يـظر زم مو ومعؾ ؾمعد)): -- اهلل رؾمقلىمول : أيب صعصعي ىمول

وأظمرضمف أسمق كعقؿ ذم اعمعرومي 
(4)

 .سمنؾمـوده قمـ اسمـ اعمٌورك سمف مًـدا 

ريخ اًمؽٌػموأظمرضمف اًمٌخوري ذم اًمتو
(5)

 .((مرؾمؾ)): وىمول. و قمؾقفقمـ اسمـ اعمٌورك معؾؼً  

أيب  سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ اهلل قمٌدروى قمـ : وىمول، ذيمره اسمـ أيب طموشمؿ ذم اجلرح ؾمعد سمـ مـحؿدو

((جمفقل)): وكؼؾ قمـ أسمقف ىمقًمف، إؾمحوق سمـ حمؿد: وروى قمـف، صعصعي
(6)

ذم اًمثؼوت وذيمره اسمـ طمٌون، 
(7)

 ،

اًمثؼوت ممـ مل يؼع ذم اًمؽتى اًمًتي: وشمٌعف ذم ذًمؽ اسمـ ىمطؾقسمغو ومذيمره ذم يمتوسمف
(8)

. 

صمؼي ، اعمدين اعموزين إكصوري صعصعي أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ اهلل قمٌدوهق مرؾمؾ يمام ىمول اًمٌخوري ٕن  

                                 
ب ضمقاز ىمتول مـ كؼض اًمعفد، وضمقاز إكزال أهؾ احلصـ قمغم طمؽؿ طمويمؿ ( صحقح مًؾؿ، يمتوب اجلفود واًمًػم، سمو2)

 (. :287( ح ):4/249قمدل أهؾ ًمؾحؽؿ )

 (. 584-4/583( اعمغـل )3)

 (. 5:( ح ):21-219( اجلفود ٓسمـ اعمٌورك )ص: 4)

 (. 4244ت ) (:235/ 4(معرومي اًمصحوسمي ٕيب كعقؿ )5)

  (.356( ح )2/99( اًمتوريخ اًمؽٌػم ًمؾٌخوري )6)

 (. 2541( ت )8/372( اجلرح واًمتعديؾ )7)

 (. 26136( ت )44/:( اًمثؼوت ٓسمـ طمٌون )8)

 (. 919:( ت )9/416( )9)
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مـ اًمقؾمطك مـ اًمتوسمعلم
(1)

. 

 سمـ اهلل قمٌدأن ، إؾمحوق سمـ أكو حمؿد، وىمد رواه احلويمؿ مًـدا متصال مـ ـمريؼ ـمريؼ اسمـ اعمٌورك

مـ يـظر زم مو )): ىمول -صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ- اهلل رؾمقلأن ، طمدصمف قمـ أسمقف، أيب صعصعي سمـ اًمرمحـ قمٌد

 .هكحقومذيمر  ((؟ اًمرسمقع سمـ ومعؾ ؾمعد

 .((مرؾمؾ)): وأقمؾف اًمذهٌل سمؼقًمف، وؾمؽً قمـف احلويمؿ

 و، ومجعؾف مًـدا متصال (قمـ أسمقف): وزاد ذم اإلؾمـود، (ؾمعدسمـ  حمؿد): وملؾمؼط مـ اإلؾمـود 

صحويب يزيد إكصوري اخلزرضمل سمـ قمؿرو صعصعي أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد
(2). 

 .ويميده مو أظمرضمف اًمٌخوري ذم اًمتوريخ وأسمق كعقؿ ذم اعمعرومي، اًمصقاب مو رواه اسمـ اعمٌورك وًمعؾ

مو صموء : همؼقؾ يمف، قم أضمدي رصيعو وصمد إؾمفؾ فمبدأن أصغمم زمـل وروي ): ومقيمف -[م] -429

ادهمـقهؿ زمدموئفؿ : دطمال دم فمؿقم ومقل ايمـبل ، ومهو مـ ؾمفداء أضمد. شمؿ صمئً، أؽمؾؿً: لومو؟ زمؽ

(وموسمو زمعد اكؼضوء احلرب، وومد سمؽؾّم، ومل يصؾ فمؾقفؿ، ومل يغسؾفؿ، وشمقوِبؿ
(3)

. 

شمؼدم
(4)

. 

همقصمد أزمو فمؼقؾ إكقػل، أكف ؿموف دم ايمؼتعم، فمـ ازمـ فمؿر، ودم ومصي أهؾ ايمقّممي): ومقيمف -:42
(5)

 

، همخرج اظموء مـ صمراضموسمف ىمؾفو، ىمؾفو ومد طمؾص إلم مؼتؾ، وزمف أرزمعي فممم صمرضمو، ؼقتف موءهمس: ومول

(يغسؾ همؾؿ
(6)

. 

                                 
 (. 4542( ت )632( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 2)

 (. 6268( ت )5/378( اإلصوسمي ذم متققز اًمصحوسمي )3)

 (. 4/584( اعمغـل )4)

  -421 --416 -: ( اكظر احلديٌ رىمؿ5)

  اهلل اًمعزى ومًامه رؾمقل ، ويمون اؾمؿ أيب قمؼقؾ قمٌدصمعؾٌي اإلرار إكقػل سمـ اهلل قمٌد سمـ اًمرمحـ ( هق: قمٌد6)

وىمتؾ يقم اًمقاممي ؿمفقدا ذم   اهلل ًمرمحـ قمدو إوصمون. ؿمفد سمدرا وأطمدا واخلـدق واعمشوهد يمؾفو مع رؾمقلا قمٌد

(، آؾمتقعوب ذم  247( ت )4/472ظمالومي أيب سمؽر اًمصديؼ ؾمـي اصمـتل قمنمة. وًمف قمؼى. اًمطٌؼوت اًمؽؼمى )

 (. ::41( ت )5/2829معرومي إصحوب )

 (. 4/584( اعمغـل )7)
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أظمرضمف اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت
(1)

 أؾمؾؿ سمـ اهلل قمٌد سمـ ضمعػرأظمؼمكو : ىمولاًمقاىمدي قمؿر  سمـ ؿدقمـ حم 

رمل سمًفؿ . ون يقم اًمقاممي واصطػ اًمـوس ًمؾؼتول يمون أول اًمـوس ضمرح أسمق قمؼقؾ إكقػلعمو يم: ىمول اهلؿداين

فُ وملظمرج اًمًفؿ . ذم همػم مؼتؾ َى طَ ومقىمع سملم مـؽٌقف وومماده ومَش  ـَ ًَمُف ؿِمؼ  وهذا أول . عمو يمون ومقفإين  َوَوَه

طْمؾِ . اًمـفور وأسمق قمؼقؾ واهـ مـ ضمرطمف ؾمؿع ، وا رطموهلؿوضموز، ومؾام محل اًمؼتول واهنزم اعمًؾؿقن. َوضُمر  إمَِم اًمر 

ًِ  َوَأقْمـََؼ . واًمؽرة قمغم قمدويمؿ اهللَ اهللَ: قمدي يصقح سموٕكصور سمـ معـ ـٌ َيْؼُدُم اًْمَؼْقَم َوَذًمَِؽ طِملَم َصوطَم َمْع

 . .وَمَلظْمَؾُصقا َرضُمال َرضُمال ُيَؿق ُزونَ . َأظْمؾُِصقَكو َأظْمؾُِصقَكو: إَْكَصورُ 

ىمد كقه : ىمول. مو ومقؽ ىمتول؟ مو شمريد يو أسمو قمؼقؾ: ومـفض أسمق قمؼقؾ يريد ىمقمف ومؼؾً: قمؿر سمـ اهلل قمٌدىمول 

أكو رضمؾ مـ : ىمول أسمق قمؼقؾ. يعـل اجلرطمك ٓ ومؼؾً إكام يؼقل يو ًمألكصور: ىمول اسمـ قمؿر. اعمـودي سموؾمؿل

َم َأسُمق قَمِؼقؾٍ : ىمول اسمـ قمؿر. اقً ٌْ إكصور وأكو أضمقٌف وًمق طَم  : قده اًمقؿـك جمردا صمؿ ضمعؾ يـوديوأظمذ اًمًقػ سم وَمَتَحز 

ؿقا حَ ىمْ دون قمدوهؿ طمتك أَ  ُدْرسَميً وموضمتؿعقا رمحفؿ اهلل مجقعو يؼدمقن اعمًؾؿلم . يو ًمألكصور يمرة يمققم طمـلم

 .قمدوهؿ احلديؼي وموظمتؾطقا واظمتؾػً اًمًققف سمقــو وسمقـفؿ

 وسمف مـ، ٕرضوىمد ىمطعً يده اعمجروطمي مـ اعمـؽى ومقىمعً ا، ومـظرت إمم أيب قمؼقؾ: ىمول اسمـ قمؿر

ومقىمعً قمغم أيب : ىمول اسمـ قمؿر. وىمتؾ قمدو اهلل مًقؾؿي، اجلراح أرسمعي قمنم ضمرطمو يمؾفو ىمد ظمؾصً إمم مؼتؾ

سمؾًون ُمْؾتَوٍث . ًمٌقؽ: ومؼول. أسمو قمؼقؾ: ومؼؾً، وهق سيع سمآظمر رمؼ، قمؼقؾ
(2)

سْمَرةُ .  ـِ اًمد  ؟ عمَِ
(3)

ىمؾً : ىمول 

وموت يرمحف اهلل مو زال يًلل . عف إمم اًمًامء حيؿد اهللومرومع إصٌ. ىمد ىمتؾ قمدو اهلل. ورومعً صقيت. أسمنم

 .اًمشفودة ويطؾٌفو وإن يمون مو قمؾؿً مـ ظمقور أصحوب كٌقـو 

 .مرارا ؾمٌؼومقف اًمقاىمدي وهق مؽموك يمام 

 أضمد ًمف شمرمجي إٓ أنومل ، ف سموهلؿداينهؽذا ضموءت كًٌت، سمـ أؾمؾؿ اهلؿداين اهلل قمٌد سمـ ضمعػر: وؿمقخف

                                 
 (. 247( ت )4/472اًمؽؼمى ط اًمعؾؿقي )( اًمطٌؼوت 2)

ـَ اًمؾ قث3) ٌٍ ذِم يَماَلِمِف، يعـل: شَمَؽؾ َؿ سمَِؽاَلٍم َمْطقّي ( مـ: اًمتوَث اوْمَتَعَؾ ِم  ، يؼول: رضمؾ سمف ًمقصمي: َوْعٌػ ذِم رْأيف، َوشَمَؾْجُؾ

 ( مودة )ٓث(. 3/298يٌلم. اكظر: ًمًون اًمعرب ) ٓ

ةَ سمرة: اًمد (4) ةَ يؼول:  اًمظ َػَرَة واًمـ ٍْمَ سْمَرة قَمغَم وماَلن َأي اًمظ َػَرَة واًمـ ٍْمَ ضمعؾ اهلل ، ويليت سمؿعـك اهلزيؿي: َوضمعؾ هَلُؿ اًمد 

سَمَرَة: َأي اهْلَِزيَؿي.   . (:8/ 25هتذيى اًمؾغي )اكظر: قَمَؾْقِفؿ اًمد 
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يروي قمـف ، وهق مـ أهؾ اعمديـي، أؾمؾؿ( سمـ مقمم قمؿر )اسمـ أظمك زيد، أؾمؾؿ سمـ اهلل قمٌد سمـ ضمعػر: يؽقن هق

اسمـ إؾمحوق
(1)

 .ومل يذيمر ًمف روايي قمـ اسمـ قمؿر، 

 .مل أضمد مو يدل قمؾقف ومل يغًؾ: اعممًمػ وأمو ىمقل

، أطمذت موء يمعقم أؽمؼل ازمـ فمؿل إن وصمدت زمف ضمقوة: ومولأن رصمال : ودم همتقح ايمشوم): ومقيمف -432

همذهبً إيمقف ، هملومل رم أن أؽمؼقف، همنذا رصمؾ يـظر إيمقف، أؽمؼقف أن هملردت هشوم زمـ همقصمدت احلورث

ومل يػرد أضمد مـفؿ ، همؾؿ أصؾ إيمقف ضمتك موسمقا ىمؾفؿ، هملومل رم أن أؽمؼقف، همنذا آطمر يـظر إيمقف، ؼقفٕؽم

(وومد موسمقا زمعد اكؼضوء احلرب، صالة وٓ زمغسؾ
(2)

. 

أظمرضمف اسمـ اعمٌورك
(3)

طمذيػي  سمـ أو همػمه أن أسمو ضمفؿ، طمدصمـل اسمـ ؾموسمط، أيب طمًلم سمـ ؾمعقد سمـ قمؿرقمـ  

إن يمون سمف رمؼ ؾمؼقتف : ومؼؾً، وإكوء، ي مـ موءـ ومعل ؿَم ، ػممقك أـمؾى اسمـ قمؿلاكطؾؼً يقم اًم: اًمعدوي ىمول

غُ َش ـْ ومنذا أكو سمف يَ ، ومًحً سمف وضمفف، مـ اعموء
(4)

، آه: ومنذا رضمؾ يؼقل، وملؿمور أن كعؿ؟ أؾمؼقؽ: ومؼؾً ًمف 

؟ أؾمؼقؽ: ؾًومؼ، وملشمقتف، اًمعوص سمـ اًمعوص أظمق قمؿرو سمـ ومنذا هق هشوم، وملؿمور اسمـ قمؿل أن اكطؾؼ سمف إًمقف

ومنذا هق ىمد ، صمؿ رضمعً إمم هشوم، ومجئتف ومنذا هق ىمد موت، وملؿمور هشوم أن اكطؾؼ سمف إًمقف، آه: ومًؿع آظمر يؼقل

 .((ومنذا هق ىمد موت، صمؿ أشمقً اسمـ قمؿل، موت

ومـ ـمريؼ اسمـ اعمٌورك أظمرضمف اًمٌقفؼل ذم اًمشعى
(5)

واسمـ قمًويمر ذم شمورخيف، 
(6)

وأسمق اًمعٌوس اعمؼدد ذم 

اعمجوهديـ ومضؾ اجلفود و
(7)

. 

 وىمقؾ، ؾموسمط سمـ اهلل قمٌد اسمـ وىمقؾ ؾموسمط سمـ اًمرمحـ قمٌد: واسمـ ؾموسمط هق، وإؾمـود اسمـ اعمٌورك رضموًمف صمؼوت

                                 
 (. 8166( ت )7/246طمٌون ) (. اًمثؼوت ٓسمـ:327( ت )3/2:5( اًمتوريخ اًمؽٌػم ًمؾٌخوري )2)

 (. 4/584( اعمغـل )3)

 (. 227( ح )8:(. اجلفود ٓسمـ اعمٌورك )ص: 636( ح )2/296(  اًمزهد واًمرىموئؼ )4)

أي يشفؼ ويعؾق صقشمف ويـخػض يموًمذي  -سمػتح اًمقوء وؾمؽقن اًمـقن وومتح اعمعجؿي سمعدهو هملم معجؿي- ( يـشـغ5)

 ( 7/512(، ومتح اًمٌوري ٓسمـ طمجر ):3/3ٕكقار قمغم صحوح أصمور )يـوزع. مشورق ا

 (.  4319( ح )6/253( ؿمعى اإليامن )6)

 (. 49/291( شموريخ دمشؼ ٓسمـ قمًويمر )7)

 (. 45( ح )296قمٌداًمقاطمد اعمؼدد )ص:  سمـ ( ومضؾ اجلفود ٕمحد8)
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((صمؼي يمثػم اإلرؾمول)). اعمؽك اجلؿحك اًمؼرؿمك ؾموسمط سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ اهلل قمٌد اسمـ
(1)

. 

إن يمون هق قمـ اسمـ ؾموسمط وموحلديٌ ، أو قمـ همػمه، وومقف ؿمؽ مـ أطمد اًمرواة هؾ هق قمـ اسمـ ؾموسمط

 .وموحلؽؿ معؾؼ سمؿعرومي طموًمف، وإن يمون قمـ همػمه، صحقح

 .وأكؽره اًمقاىمدي، رسمقعي سـم وقمقوش، مهشو سـم واحلورث، أيب ضمفؾ سـم قمؽرمي: وضموءت ذم روايي أن همٓء هؿ 

أظمرضمف اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت
(2)

 إكصوري اهلل قمٌد سمـ قمـ حمؿد 

واحلويمؿ ذم اعمًتدرك
(3)

ومـ ـمريؼف اًمٌقفؼل ذم اًمشعى- 
(4)

وىمقام اًمًـي إصٌفوين ذم اًمؽمهمقى  -

واًمؽمهقى
(5)

واسمـ قمًويمر ذم شمورخيف 
(6)

أسمق يقكس دصمـل ىمول طم; اهلل إكصوري قمٌد سمـ مـ ـمريؼ حمؿد 

اًمؼشػمي
(7)

 أيب سمـ وقمقوش، ضمفؾ أيب سمـ وقمؽرمي، هشوم سمـ أن احلورث، أيب صموسمً سمـ طمدصمـل طمٌقى: ىمول 

ارشمثقا، رسمقعي
(8)

، ادومعقه إمم قمؽرمي: ومؼول احلورث، سمف ومـظر إًمقف قمؽرميومدقمو احلورث سمامء ينم، يقم اًمػممقك 

إمم أطمد مـفؿ طمتك  وٓ ومام وصؾ إمم قمقوش، ادومعقه إمم قمقوش: ومؼول قمؽرمي، أيب رسمقعي سمـ ومـظر إًمقف قمقوش

 .((موشمقا ومو ذاىمقه

ورواه اًمطؼماين ذم اًمؽٌػم
(9)

ومـ ـمريؼف اًمشجري ذم أموًمقف– 
(10)

 .قمـ أيب يقكس اًمؼشػمي سمف -

                                 
 (. 4978( ت ):68( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 2)

 (. 256( ت )441اًمطٌؼي اًمراسمعي )ص:  -اًمصحوسمي  متؿؿ -( اًمطٌؼوت اًمؽؼمى 3)

(4 )4/381) 

 (. :431( ح )6/254( ؿمعى اإليامن )5)

 (. 2668( ح )3/377( اًمؽمهمقى واًمؽمهقى ًمؼقام اًمًـي )6)

 (. 22/615( شموريخ دمشؼ ٓسمـ قمًويمر )7)

( ت 318يى إؿمٌول )ص: شمؼريى اًمتفذ ((صمؼي))أيب صغػمة سمؽن اًمغلم اعمعجؿي أسمق يقكس اًمٌٍمي  سمـ ( طموشمؿ8)

(::9 .) 

ـَ اعمَْعريمي، َوُهَق َوِعقٌػ ىَمْد َأصْمَخـَْتف اجِلراح. اكظر: ًمًون اًمعرب )( مـ آْرشمثوُث 9) ( 3/262: وهق: َأن حُيَْؿَؾ اجلريُح ِم

 مودة )رصمٌ(. 

 (. 4453( ح ):4/36( اعمعجؿ اًمؽٌػم ًمؾطؼماين ):)

 (. 3/39إموزم اخلؿقًقي ًمؾشجري )( شمرشمقى 21)
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روايتـو قمـ أصحوسمـو ، هذا وهؿ: قمؿر وملكؽره وىمول سمـ ومذيمرت هذا احلديٌ عمحؿد: ؾمعد سمـ ل حمؿدىمو

 ،أيب ضمفؾ ىمتؾ يقم أضمـوديـ ؿمفقدا ذم ظمالومي أيب سمؽر اًمصديؼ سمـ مجقعو مـ أهؾ اًمعؾؿ واًمًػمة أن قمؽرمي

ومامت سموًمشوم ذم  هشوم سمـ وأمو احلورث، أيب رسمقعي ومامت سمؿؽي سمـ وأمو قمقوش، ظمالف سمقـفؿ ذم ذًمؽ وٓ

 .ـموقمقن قمؿقاس ؾمـي صمامين قمنمة

وذيمره اسمـ ىمتقٌي ذم قمققن إظمٌور
(1)

ػمة يذيمرون أّن )): وىمول  ًّ وهذا احلديٌ قمـدي مقوقع ٕن أهؾ اًم

 .((واحلورث موت سموًمشوم ذم ـموقمقن قمؿقاس، قمؽرمي ىمتؾ يقم أضمـوديـ وقمّقوش موت سمؿؽي

 .((وذم إؾمـوده مـ مل أقمرومف، اًمػممقك ٌقى مل يدركطمرواه اًمطؼماين و)): وىمول اهلقثؿل

، أنمركو فمعم ضمل مـ صمفقـي: ومول مـ أصحوب ايمـبل  رصمؾ فمـ، مو روى أزمق داود): ومقيمف -432

:  اهلل رؽمقلهمؼول ، هملصوب كػسف زمويمسقػ، همرضزمف هملطمطله، همطؾى رصمؾ مـ اظمسؾؿكم رصمال مـفؿ

وصعم ، زمثقوزمف ودموئف  اهلل رؽمقلهمؾػف ، همقصمدوه ومد موت، هموزمتدره ايمـوس. أطمقىمؿ يو معمم اظمسؾؿكم

(وأكو يمف ؾمفقد، كعؿ: ومول؟ أؾمفقد هق، اهلل رؽمقليو : همؼويمقا، فمؾقف
(2)

. 

أظمرضمف أسمق داود
(3)

ومـ ـمريؼف اًمٌقفؼل- 
(4)

قمـ ، قمـ أسمقف، أيب ؾمالم سمـ قمـ معوويي، ًمقدًمقمـ ـمريؼ ا -

 .ومذيمره. . . . أهمركو قمغم طمل مـ ضمفقـي: ىمول قمـ رضمؾ مـ أصحوب اًمـٌل ، ضمده أيب ؾمالم

وىمول ، وهق جمفقل، أيب ؾمالم سـم وذم إؾمـوده ؾمالم، دٌي ؾمؽً قمـف أسمق داود واعمـذرياحل)): ىمول اًمشقيموين

((وزيد صمؼي، اكتفك ((قمـ ضمده أيب ؾمالم، ؾمالم سمـ  هق قمـ زيدإكام)): أسمق داود سمعد إظمراضمف قمـ ؾمالم اعمذيمقر
(5)

. 

 :ذم هذا اإلؾمـود قمؾتون

((صمؼي ًمؽـف يمثػم اًمتدًمقس واًمتًقيي)) وهق، مًؾؿ سمـ اًمـقًمقدقمـعـي : إضمدامهو
(6)

 

                                 
 (. 2/574( قمققن إظمٌور )2)

 (. 585-4/584( اعمغـل )3)

 (. :364( ح )5/2:3( ؾمــ أيب داود، يمتوب اجلفود، سموب ذم اًمرضمؾ يؿقت سمًالطمف )4)

 (. 9/2:2( اًمًــ اًمؽؼمى ًمؾٌقفؼل )5)

 (. 2495( ح )5/49( كقؾ إوـمور )6)

 . (238ت ) (62(، شمعريػ أهؾ اًمتؼديس )ص:  8567( ت )2152( شمؼريى اًمتفذيى  )ص: 7)
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ذيمره اًمٌخوري ذم اًمتوريخ اًمؽٌػم، احلٌٌم ؾمالم أيب سمـ ؾمـالم: ايمثوكقي
(1)

، شمعديال وٓ ومل يقرد ومقف ضمرطمو، 

 سمـ ٓ أقمؾؿ أطمدا روى قمـف إكام اًمـوس يروون معوويي)): وكؼؾ قمـ أسمقف ىمقًمف، وذيمره اسمـ أيب طموشمؿ ذم اجلرح

((ؾمالم قمـ أسمقف ومال أقمرومف سمـ وملمو معوويي ؾمالم قمـ ضمده ومعوويي اسمـ ؾمالم قمـ أظمقف
(2)

. 

((جمفقل)): وىمول اسمـ طمجر
(3)

. 

واسمـ ، يمام ىمول أسمق داود-، قمـ ضمده أيب ؾمالم ممطقر احلٌٌم، ؾمالم سمـ وإن يمون احلديٌ مـ روايي معوويي

 .ومتٌؼك قمؾي قمـعـي اًمقًمقد -أيب طموشمؿ

واحلديٌ وعػف اًمشقخ إًمٌوين ذم وعقػ ؾمــ أيب داود
(4)

. 

، كػسف فمعم ؽمقػف همرصمع، يمف يسػؾ همذهى، ػمطمق يقم مرضمبو زمورز إىمقع زمـ وفمومر): ومقيمف -433

(همؾؿ يػرد فمـ ايمشفداء زمحؽؿ. همؽوكً همقفو كػسف
(5)

. 

أظمرضمف اًمٌخوري
(6)

ومًؾؿ 
(7)

، إيمقع سمـ قمـ ؾمؾؿي، يمقعإ سمـ أيب قمٌقد مقمم ؾمؾؿي سمـ يزيد مـ ـمريؼ

أٓ شمًؿعـو مـ : إيمقع سمـ ومؼول رضمؾ مـ اًمؼقم ًمعومر، ًمقال ومتًػمكو، ظمقؼم إمم  اهلل رؾمقلظمرضمـو مع : ىمول

 شمصدىمـو وٓ ،اًمؾفؿ ًمقٓ أكً مو اهتديـو: ؼقلي، ومـزل حيدو سموًمؼقم، ويمون قمومر رضمال ؿموقمرا، هـقفوشمؽ

ومتـوول سمف هيقديو ، يمون ؾمقػ قمومر ومقف ىمٍم، اًمؼقم وف  عمو شمَص  -: وومقف: احلديٌ سمطقًمف-. . . . صؾقـو وٓ

ويرضمع ذسموب ؾمقػف، ًمقيسمف
(8)

  اهلل رؾمقلرآين : ومؾام ىمػؾقا ىمول ؾمؾؿي، وملصوب ريمٌي قمومر ومامت مـف، 

                                 
 ( 3332( ت )5/244( اًمتوريخ اًمؽٌػم ًمؾٌخوري )2)

 (. :223( ت )5/372( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )3)

 (. 3817( ت )537( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 4)

 (. :54( ح )3/424( وعقػ أيب داود  )5)

 (. 4/585( اعمغـل )6)

(، ويمتوب إدب، 52:7( ح )6/241وري، يمتوب اعمغوزي، سموب همزوة ظمقؼم صحقح اًمٌخوري )(  صحقح اًمٌخ7)

(، ومًؾؿ، يمتوب اجلفود واًمًػم، 7259( ح )9/46سموب مو جيقز مـ اًمشعر واًمرضمز واحلداء ومو يؽره مـف )

 . (2913( ح )4/2538)

 (. 234ح ) (2538/ 4صحقح مًؾؿ ) (8)

 (. 3/263: ـمرومف اًمذي ييب سمف. اًمـفويي ذم همريى احلديٌ وإصمر )( ذسموب اًمًقػ9)
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 ؟ مـ ىموًمف: ىمول، زقمؿقا أن قمومرا طمٌط قمؿؾف، ومدى ًمؽ أيب وأمل: ومؼؾً ؟ مو ًمؽ: ومؼول زم، ؿموطمٌو

ًمف  إنّ ، يمذب مـ ىموًمف:  اهلل رؾمقلومؼول ، احلضػم إكصوري سمـ ىموًمف ومالن وومالن وومالن وأؾمقد: ىمؾً

 ىمؾ قمريب كشل هبو مثؾف، ف جلوهد جموهدإكّ  -ومجع سملم إصٌعقف  -ٕضمريـ 

(ادهمـقهؿ زمؽؾقمفؿاحلديٌ ): ومقيمف -434
(1)

. 

أظمرضمف اإلموم اًمشوومعل ذم اعمًـد
(2)

ومـ ـمريؼف اًمٌقفؼل– 
(3)

اإلموم أمحدو -
(4)

ومـ ـمريؼف اًمضقوء ذم – 

اعمختورة
(5)

- 

مـصقر ذم ؾمــف سمـ وؾمعقد
(6)

; 

ًـد ـ أيب قمؿر ذم اعم واسم
(7)

ـ ـمريؼف اخلطقى ذم اًمؽػويي–  وم
(8)

ـ ،  اًمؼم ذم اًمتؿفقد قمٌداسم
(9)

ـ قمكم -  ;طمرب سـم قم

واًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى
(10)

 ;حمؿد اًمزقمػراين سمـ مـ ـمريؼ احلًـ 

قمـ ، قمققـي سمـ ناًمزقمػراين( قمـ ؾمػقو، طمرب سمـ وقمكم، مـصقر سمـ وؾمعقد، وأمحد، مخًتفؿ )اًمشوومعل 

: ومؼول، أذف قمغم ىمتغم أطمد  أن  اًمـٌّّل  ،وصمٌتـقف معؿر، أيب صعػم سمـ صمعؾٌي سمـ اهلل قمٌداًمزهري قمـ 

 زمؾقهؿ سمؽؾقمفؿ ودموئفؿ، أؿمفد قمغم همٓء إين

إكف طمدث قمـ اسمـ : ومؼول معؿر، ومل أشمؼـف، ؾمؿعً اًمزهري: ىمول، ؾمػقون: ىمول)): مـصقر سمـ وىمول ؾمعقد

 .((أيب صعػمصعػم أو اسمـ 

                                 
 (. 4/585اعمغـل )( 1)

 (. 681( ح )3/95( مًـد اًمشوومعل )3)

 (. 8536( ح )6/364( معرومي اًمًــ )4)

 (. :3476( ح )75/:4( )5)

 (. 214( ح )226/:( )6)

 (. 3694( ح )3/376مـصقر ) سمـ ( ؾمــ ؾمعقد7)

 (. 6578( ح )6/334 ذم أحتوف اخلػمة اعمفرة )( يمام8)

 (. 329( )صـ 9)

(:( )32/33: .) 

(21) (5 /28) . 
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ورضمح اًمدارىمطـل أكف ًمف رؤيي، خمتؾػ ذم صحٌتف. ـ أيب صعػماسم ويؼول، صعػم سمـ صمعؾٌي سمـ اهلل قمٌدو
(1)

 

((ًمف رؤيي ومل يثًٌ ًمف ؾمامع)): وىمول اسمـ طمجر
(2)

. 

مـصقر سـم وأظمرضمف ؾمعقد
(3)

وأمحد  
(4)

ـ ىموكع ذم معجؿ اًمصحوسميو–  ـ ـمريؼف اسم م
(5)

ـ إؾمحوق، - ـ ـمريؼ اسم  ;م

واسمـ أيب قموصؿ ذم اجلفود
(6)

 ;إؾمحوق سمـ اًمرمحـ قمٌدو، يمقًون سمـ وصوًمح، احلورث سمـ مـ ـمريؼ قمؿرو 

وأسمق يعغم ذم مًـده
(7)

واسمـ ىموكع ذم معجؿ اًمصحوسمي، 
(8)

 ;راؿمد سمـ مـ ـمريؼ إؾمحوق 

ـ إؾمحوق ًتفؿ )اسم ًون سـم وصوًمح، احلورث سـم وقمؿرو، مخ ـ راؿمد(  سـم وإؾمحوق، إؾمحوق سـم اًمرمحـ قمٌدو، يمق قم

ل ، اًمزهري ـ ، ، صعػم سـم صمعؾٌي سـم اهلل قمٌدطمدصـم أكو اًمشفقد قمغم همٓء يقم : أكف ىمول ًمؾشفداء يقم أطمد:  اهلل رؾمقلقم

ًؾقهؿ وٓ زمؾقهؿ سمجراطموهتؿ ودموئفؿ، اًمؼقومي  .زمؾقهؿ ذم صمقوهبؿ: وًمػظ سمعضفؿ شمغ

 :وًمؽـ روي مًـدا مـ طمديٌ ضموسمر مـ وضمفلم، وموحلديٌ مـ مراؾمقؾ اًمصحوسمي

 .مًـدا  قمـ ضموسمر، صمعؾٌي سمـ اهلل قمٌدقمـ ، قمـ اًمزهري، راؿمد سمـ رواه معؿر واًمـعامن: إول

صـػاًمرزاق ذم اعم قمٌدأظمرضمف 
(9)

: اهلل ىمول قمٌد سمـ قمـ ضموسمر، اسمـ أيب صعػمقمـ ، قمـ اًمزهري، قمـ معؿر 

إين ىمد ؿمفدت قمغم همٓء ومزمؾقهؿ : ومؼول، قمغم اًمشفداء اًمذيـ ىمتؾقا يقمئذ عمو يمون يقم أطمد أذف اًمـٌل 

 .سمؽؾقمفؿومل يذيمر . سمدموئفؿ

راؿمد ذيمرهو اًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ معؾؼو سمـ وايي اًمـعامنور
(10)

. 

                                 
 (. 3/34( هتذيى اًمتفذيى )2)

 (. 4353( ت )5:6( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 3)

 (. 3695( ح )3/376مـصقر ) سمـ ( ؾمــ ؾمعقد4)

 (. 34769( ح )74/:4( مًـد أمحد  )5)

(6(  )3/:6 .) 

 (. 289(، )288( )287( ح )3/586سمـ أيب قموصؿ )( اجلفود 7ٓ)

 (. :373( ح )6/51( مًـد أيب يعغم اعمقصكم )8)

 (. 6:/3( معجؿ اًمصحوسمي ٓسمـ ىموكع )9)

 (. 7744( ح )4/651اًمرزاق ) ( مصـػ قمٌد:)

 (. 4373( س )24/484(  قمؾؾ اًمدارىمطـل )21)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                                            (   563 

اًمرزاق أظمرج يمؾ مـ أمحد قمٌدومـ ـمريؼ 
(1)

وأيب يعغم 
(2)

واسمـ إقمرايب، 
(3)

واًمٌقفؼل 
(4)

. 

قمـ ، قمـ اًمزهري اًمذي يرويون -راؿمد  سمـ ومحديٌ معؿر واًمـعامن: ومؼؾً ٕيب: ىمول اسمـ أيب طموشمؿو

، صمعؾٌي سمـ اهلل قمٌد: ىمؾً. اًمصحقح مرؾمؾ، ٓ: ىمول؟ هق حمػقظ -اًمـٌل قمـ ، قمـ ضموسمر، صمعؾٌي سمـ اهلل قمٌد

((وهق صغػم، كعؿ: ىمول؟ أًمقس ىمد رأى اًمـٌل 
(5)

. 

 سمـ قمـ ضموسمر، موًمؽ سمـ يمعى سمـ اًمرمحـ قمٌدقمـ ، اسمـ ؿمفوب قمـ، ؾمعد سمـ ؾقٌرواه اًم: ايمثوين

أظمرضمف اًمٌخوري:  اهلل قمٌد
(6)

ومل يصؾ ، وأمر سمدومـفؿ سمدموئفؿ: ظمـ ـمريؼ اسمـ اعمٌورك قمـ اًمؾقٌ سمف سمؾػ 

 .ومل يغًؾفؿ، قمؾقفؿ

ورواه اًمٌخوري
(7)

 اهلل  قمٌدبن  قمـ ضموسمر، قمـ اًمزهري، إوزاقملمـ ـمريؼ اسمـ اعمٌورك قمـ  -أيضو– 

 .طمدصمـل مـ ؾمؿع ضموسمرا ، زهريطمدصمـل اًم: يمثػم سمـ وىمول ؾمؾقامن: صمؿ ىمول، سمف كحقه

وىمول اًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ
(8)

 .((وىمقل اًمؾقٌ أؿمٌف سموًمصقاب: 

يمثػم قمـ اًمزهري  سمـ رواه اسمـ اعمٌورك قمـ إوزاقمل مرؾماًل قمـ ضموسمر وىمول ؾمؾقامن)): وىمول ذم اإلًمزاموت

((وىمول معؿر قمـ اًمزهري قمـ اسمـ أيب صغػمة قمـ ضموسمر وهق مضطرب. طمدصمـل مـ ؾمؿع ضموسمراً 
(9)

. 

ف مضطرب مع إمؽون كػل ـمؾؼ اًمدارىمطـل اًمؼقل ذم هذا احلديٌ سملك  أ)): وأضموب احلوومظ اسمـ طمجر سمؼقًمف

قمؿر قمغم  آوطراب قمـف سملن يػن اعمٌفؿ اًمذي ذم روايي ؾمؾقامن سموعمًؿك اًمذي ذم روايي اًمؾقٌ وحتؿؾ روايي

حذف اًمقاؾمطي ومفذه ـمريؼي مـ يـػل أن اًمزهري ؾمؿعف مـ ؿمقخلم وأمو روايي إوزاقمل اعمرؾمؾي ومؼٍم ومقفو سم

                                 
 (.   34771( ح )75/:4( مًـد أمحد  )2)

 (.  2:62( ح )4/566اعمقصكم )( مًـد أيب يعغم 3)

 (. 22:5( ح )3/715( معجؿ اسمـ إقمرايب )4)

 (. 5/28( اًمًــ اًمؽؼمى ًمؾٌقفؼل )5)

 (.   2126( س )4/579( قمؾؾ احلديٌ ٓسمـ أيب طموشمؿ )6)

 (. 2458( ح )3:/3( صحقح اًمٌخوري، يمتوب اجلـوئز، سموب مـ يؼدم ذم اًمؾحد )7)

 (. 2459( ح )3:/3وب مـ يؼدم ذم اًمؾحد )( صحقح اًمٌخوري يمتوب اجلـوئز، سم8)

 (. 4373( س )24/484( قمؾؾ اًمدارىمطـل  )9)

 (. 479( اإلًمزاموت واًمتتٌع ًمؾدارىمطـل )ص: :)
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((آوطراب قمـف
(1)

. 

(معف َؾ تِ مـ ومُ  سؾغْ و مل يَ فمؾقًّ  ٕنَّ ): ومقيمف -435
(2)

. 

ُصقطَمونَ  سمـ أن زْيد)): وىمد ورد مو يدل قمؾقف وهق، مل أىمػ قمؾقف هبذا اًمًقوق
(3)

قيِن  اجلََؿؾ يقم: ىمول  ًُ  ارُم

و إَرضِ  ذم ًً َرْم
(4)

ِـّل دًمو وٓ ، ُؾقا قَم ًِ ِـّل صَمْقسًمو إٓ اخلػ لم ومنينِّ حُمَوجي ُأطَموج   وٓ ،شَمْغ  .((شَمـِْزقُمقا قَم

اًمرزق قمٌدأظمرضمف 
(5)

واسمـ أيب ؿمقٌي 
(6)

واسمـ ؾمعد، 
(7)

واًمٌخوري ذم اًمؽٌػم، 
(8)

روميواًمػًقي ذم اعمع، 
(9)

 –

ومـ ـمريؼف اًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى
(10)

واخلطقى ذم شمورخيف، 
(11)

لِ قمـ ، يمؾفؿ مـ ـمريؼ اًمثقري - راؿمد  سمـ خُمَق 

 .ومذيمره. . . صقطمون يقم اجلؿؾ سمـ ىمول زيد: ىمول، طمريٌ اًمعٌدي سمـ قمـ اًمعقزار، اًمـفدي

((صمؼي كًى إمم اًمتشقع)) راؿمد سمـ مـخقلو، وهذا أصمر صحقح اإلؾمـود
(12)

. 

 شمـزقمقا قمـل صمقسمو ٓ :صقطمون أكف ىمول سمـ ورووا مـ ـمرق يمثػمة صحوح قمـ زيد)): اًمؼم قمٌدوىمول اسمـ 

((شمغًؾقا قمـل دموء وٓ
(13)

. 

                                 
 (. 2/467( ومتح اًمٌوري ٓسمـ طمجر )2)

 (. 4/585اعمغـل )( 2)

ىمتؾ يقم صحٌي ًمف،  سمعل مـ اًمعٌود، وٓ، شموزيد سـم صقطمون ويؼول أسمق قموئشي اًمعٌدي مـ قمٌد اًمؼقس، ويؼول أسمق ؾمؾقامن اًمؽقذم (4)

ظر: اجلؿؾ ؾمـي ؾمً وصمالصملم ـ طمٌون )(، 2436ت ) (4/4:8اًمتوريخ اًمؽٌػم ). ـي سم   .(:35/ 5اًمثؼوت 

ت اًمػؼفقي شمراب اًمؼؼم ظموصي. ـمؾٌي اًمطؾٌي ذم آصطالطمو: مـ سموب دظمؾ أي ادومـقين واًمرمس: ارمًقين ذم اًمؽماب (4)

 . (25)ص: 

 (. 7751( ح )4/654( اعمصـػ )6)

 (. 122218( ح 8/261( اعمصـػ )7)

(8( )7/289 .) 

(9( )4/4:8 .) 

(:( )4/423 .) 

(21( )5/37 .) 

 (. 39:3( ت )553/:( شموريخ سمغداد  )22)

 (. 7654( ت )39:( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 23)

 (. 35/356) ( اًمتؿفقد عمو ذم اعمقـمل مـ اعمعوين وإؾموكقد24)
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وأظمرضمف اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت
(1)

قمـ أيب ، قمامرة سمـ أظمؼمكو احلًـ: ىمول، اًمقاىمدي قمؿر سمـ حمؿدقمـ  

 .《ن قمؾقو صغم قمغم قمامر ومل يغًؾفأ》: وؿرة سمـ قمـ قموصؿ، إؾمحوق

 .قمامرة مؽمويمون سمـ واحلًـ، وومقف اًمقاىمدي

(همنين خموصؿ، ادهمـقين دم شمقويب: وومول، يغسؾ ٓ وفمّمر أوىص أن): ومقيمف  -436
(2)

. 

أظمرضمف اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت
(3)

ومـ ـمريؼف اسمـ قمًويمر ذم شمورخيف– 
(4)

قمـ أيب ، ذيؽمـ ـمريؼ  -

حتثقا قمكم  وٓ ،ٓ شمغًؾقا قمـل دمو》: ؿمفدوا قمامرا ىمول، قمـ أؿمقوخ هلؿ، قمـ مثـك اًمعٌدي، إؾمحوق اًمشقٌوين

 .《ومنين خموصؿ، شمراسمو

صدوق خيطكء يمثػما شمغػم طمػظف مـذ وزم اًمؼضوء سموًمؽقومي ويمون قمودٓ ))، قمٌداهلل اًمؼويض سمـ ومقف ذيؽ

((ومووال قموسمدا ؿمديدا قمغم أهؾ اًمٌدع
(5)

. 

اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوتذيمره  اعمـوزل أسمق اًمعٌدي مووي سمـ اعمثـك وًمعؾف، مل يتٌلم زم مـ هق: ثـك اًمعٌديواعم
(6)

 ،

ذم اًمتوريخ اًمؽٌػموأورده اًمٌخوري 
(7)

ذم اجلرح واًمتعديؾواسمـ أيب طموشمؿ ، 
(8)

 .شمعديال وٓ ومؾؿ يذيمرا ومقف ضمرطمو 

 .وومقف أؿمقوخ هلؿ مٌفؿقن

ورواه اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ
(9)

; 

واسمـ أيب قموصؿ ذم أطمود واعمثوين 
(10)

 ، ضمعػر سمـ اهلل قمٌدمـ ـمريؼ  

                                 
 (. 4/373( اًمطٌؼوت اًمؽؼمى  )2)

 (. 4/586اعمغـل )( 2)

 (. 4/373(  اًمطٌؼوت اًمؽؼمى )4)

(5( )54/589 .) 

 (. 3898( ت )547( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 6)

 (. 6/555اًمثؼوت ) (7)

(8( )8/531 .) 

(9( )9/437 .) 

 (. 22223( ح )8/262-263( ):)

 (. 381( ح )318( )21)
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واسمـ قمًويمر ذم شمورخيف
(1)

 ;موًمؽ سمـ ؼ خمؾدمـ ـمري 

: ىمول، أيب ظموًمد سمـ قمـ إؾمامقمقؾ، يقكس سمـ قمقًكوخمؾد( قمـ ، ضمعػر سمـ اهلل قمٌد، صمالصمتفؿ )اسمـ أيب ؿمقٌي

 .《ادومـقين ذم صمقويب ومنين خموصؿ》: يوه أكف ىمول سمـ قمـ قمامر، أيب طموزم سمـ قموسمس خيؼم ىمقس سمـ ؾمؿعً حيقك

ورواه اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ
(2)

واسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت
(3)

 ;قمـ ويمقع 

واسمـ قمًويمر ذم شمورخيف
(4)

 ;ؾمؾقامن سمـ ومـ ـمريؼ قمٌدة، وويمقع; همقوث سمـ مـ ـمريؼ طمػص 

ـ إؾمامقمقؾ، طمػص، صمالصمتفؿ )ويمقع ـ حيقك، أيب ظموًمد سـم وقمٌدة( قم ـ قمامر، قموسمس سـم قم  .ومذيمره:. . ىمول، قم

ذم اًمتوريخ ورواه اًمػًقي
(5)

واًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى، 
(6)

واسمـ قمًويمر ذم شمورخيف 
(7)

قمـ ، يمؾفؿ مـ ـمريؼ ؿمعٌي 

 .قموسمس سمـ ومل يذيمر ومقف حيقك. ومذيمره: أسمك طموزم يؼقل ىمول قمامر سمـ أسمك ظموًمد ىمول ؾمؿعً ىمقس سمـ إؾمامقمقؾ

ام ىمول إؾمامقمقؾ داود يذيمرون أن اإلؾمـود مو ضموء سمف طمػص وويمقع ىمول إك سمـ ول مقؾمكىم)): ىمول اسمـ قمًويمر

((أيب طموزم سمـ قموسمس ذم جمؾس ىمقس سمـ طمدصمـل حيقك
(8) 

، أيب ظموًمد رووه مـ هذا اًمقضمف سمـ ٕن أيمثر اًمرواة قمـ إؾمامقمقؾ; داود سمـ ًمف مقؾمكووًمعؾ اًمصقاب مو ىم

 .أيب طموزم سمـ قمـ ىمقس، أيب ظموًمد سمـ واكػرد ؿمعٌي ومجعؾف مـ روايي إؾمامقمقؾ

((صححف اسمـ اًمًؽـ)): وىمول اسمـ طمجر، وقمقًك، ػصوموٕصمر صحقح سملؾموكقد ويمقع وقمٌدة وطم
(9)

.  

                                 
(2( )54/589.)  

 ( 22222( ح )8/262( ) 3)

(4( )4 /373) . 

(5( )54/589 .) 

(6( )3/385 .) 

(7(  )5/28 .) 

(8( )54/589 .) 

(9( )54/589 .) 

 (. 3/441( اًمتؾخقص احلٌػم ):)
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ـو شمقزمو، و مستشفدون نمداإكّ : ومد أوىص أصحوب اجلؿؾ): ومقيمف -437 زفمقا فم سمغسؾقا  وٓ ،همال سـم

(دمو وفمـَّ 
(1)

. 

وىمد يدل قمؾقف إصمر اًمًوسمؼ، قمل أىمػ قمؾقف هبذا اًمًقو
(2)

. 

رواه اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت سمذًمؽ يمام وب اًمؼودؾمقي أوصقاأصح وىمد ورد أن  
(3)

واًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى، 
(4)

 

قمٌقد سمـ قمـ ؾمعد، أيب ًمقغم سمـ اًمرمحـ قمٌدقمـ ، مًؾؿ سمـ ىمقس مـ ـمريؼ
(5)

إكو ٓىمق 》: أكف ظمطٌفؿ ومؼول 

 .《كؽػـ إٓ ذم صمقب يمون قمؾقـو وٓ قمـو دمو اًمعدو همدا وإكو مًتشفدون همدا ومال شمغًؾقا

 .رضموًمف يمؾفؿ صمؼوت، وهذا إؾمـود صحقح

وأظمرضمف اًمٌخوري ذم شمورخيف
(6)

 سمـ قس اسمـ مًؾؿ ؾمؿع ـمورقمدًمٍ ؾمؿع ىم سمـ قموئذ سمـ أيقبمـ ـمريؼ  

 .ومذيمره. . . قمٌقد إكصوري ؿمفد اًمؼودؾمقي ومؼوم ظمطقٌو سمـ يمون ؾمعد: ؿمفوب

 .وهذا إؾمـود صحقح أيضو

(ايمززمغم زمـ اهلل فمبدن أؽمّمء نمسؾً ازمـفو ٕ): ومقيمف -438
(7)

. 

ذم اعمعرومي واًمتوريخأظمرضمف اًمػًقي 
(8)

ومـ ـمريؼف اًمٌقفؼل– 
(9)

واسمـ قمًويمر ذم شمورخيف، 
(10)

وأسمق كعقؿ  -

                                 
 (. 4/586اعمغـل )( 1)

 (. :46( اكظر احلديٌ رىمؿ )3)

(4( )4/45: .) 

(5( )9/432 .) 

،  اهلل . ويؽـك أسمو زيد. ويروي اًمؽقومققن أكف ومقؿـ مجع اًمؼرآن قمغم قمفد رؾمقلاًمؼورئ اًمـعامن سمـ قمٌقد سمـ ( ؾمعد6)

قمٌقد ؿمفقدا يقم اًمؼودؾمقي ؾمـي ؾمً  سمـ وىمتؾ ؾمعد  اهلل وؿمفد سمدرا وأطمدا واخلـدق واعمشوهد يمؾفو مع رؾمقل

(. اًمتوريخ اًمؽٌػم ًمؾٌخوري 224( ت ):4/45ؼوت اًمؽؼمى)قمنمة وهق اسمـ ارسمع وؾمتلم ؾمـي. اكظر: اًمطٌ

 (. :2:2( ت )5/58)

(7( )5/58 .) 

 (. 4/586اعمغـل )( 7)

 (. 2/335( اعمعرومي واًمتوريخ )9)

(:( )5/37 .) 

 (. 39/:7( شموريخ دمشؼ ٓسمـ قمًويمر )21)
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ذم احلؾقي
(1)

دظمؾً قمغم أؾمامء سمـً )): أظمؼمكو أيقب قمـ اسمـ أيب مؾقؽي ىمول: إسمراهقؿ ىمول سمـ إؾمامقمقؾمـ ـمريؼ  

َؾْتُف ، وملشمقً سمف أؾمامء،  أهؾفاعمؾؽ أن ُيْدوَمَع إمم قمٌدوضموء يمتوب : ىمول، اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌدأيب سمؽر سمعد ىمتؾ   ً وَمَغ

ـَْتُف َوطَمـ َطْتفُ   .((صمؿ موشمً، ومام قموؿمً سمعد ذًمؽ إٓ صمالصمي أيوم: وأطمًى ىمول: ىمول أيقب. صُمؿ  َدوَمـَْتفُ ، َويَمػ 

وصححف احلوومظ اسمـ طمجر ذم اًمتؾخقص، وهذا إؾمـود صحقح رضموًمف صمؼوت
(2)

. 

ًـياًمالًمؽوئل ذم ذح أصقل اقمتؼود أهؾ اًم أظمرضمفو
(3)

 سمـ صمـو أمحد، أكو يقؾمػ، اًمقهوب قمٌدقمـ  

يمـً )): ىمول، قمـ اسمـ أيب مؾقؽي، قمـ أيب قمومر اخلزاز، قمومر سمـ صمـو ؾمعقد: ىمول، أظمزم سمـ صمـو زيد، قمكم

ـ سمنمعم ذنأ
(4)

كتـوول مـف  ٓ ومؽـو، ومدقمً سمؿرايمـ وؿمى يامين، يعـل اسمـ اًمزسمػم، أؾمامء سمـزول اسمـفو 

، صمؿ كضعف ذم أيمػوكف، ومـتـوول اًمعضق اًمذي يؾقف ومـغًؾف، ف وكضعف ذم أيمػوكفقمضقا إٓ ضموء معـو ومـغًؾ

، متتـل طمتك شمؼر قمقـل سمجثتف ٓ اًمؾفؿ: ويموكً شمؼقل ىمٌؾ ذًمؽ، صمؿ ىمومً ومصؾً قمؾقف، طمتك ومرهمً مـف

 .((ومام أشمً قمؾقفو مجعي طمتك موشمً رمحفو اهلل

اًمؼم ذم آؾمتقعوب قمٌدومـ ـمريؼ أيب قمومر اخلزاز أورده اسمـ 
(5)

 .هبذا اًمؾػظ 

روى قمـف اخلطقى ووصمؼف، عموًمؽلا اًمػؼقف حمؿد أسمق سمـ ـ كٍمسم قمكم اسمـ: هق اًمقهوب قمٌد وؿمقخ اًمالًمؽوئل
(6)

 

وصمؼف اخلطقى اًمؼقاس اًمػتح أسمق، منور سمـ قمؿر سمـ يقؾمػ: ويقؾمػ هق
(7)

 

 .وسمؼقي رضموًمف صمؼوت. قمكم مل يتٌلم زم مـ هق سمـ وأمحد

وأظمرج اسمـ قمًويمر ذم شمورخيف
(8)

 سمـ قمـ ضمقيريي، قمـ اسمـ اعمٌورك، قمـ اسمـ إؾمحوق، معوويي قمؿرومـ ـمريؼ  

                                 
(2( )3/67-68 .) 

 (. 3/398( اًمتؾخقص احلٌػم )3)

 (. 227( ح )272/:مـ ذح أصقل اقمتؼود أهؾ اًمًـي واجلامقمي ًمالًمؽوئل ) -( يمراموت إوًمقوء ًمالًمؽوئل 4)

 ( قمـد اًمالًمؽوئل )يمـً أظمر ومقؿـ سمنم(. 5)

(6( )4 /:1:) . 

 (. 6767( ت )23/3:3(  شموريخ سمغداد ت )7)

 (2:5( ت )9/698( شموريخ اإلؾمالم )8)

 (. 39/365( شموريخ دمشؼ ٓسمـ قمًويمر )9)
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ذن ذم ذًمؽ مـ وضموء اإل، وصوًمفأاًمزسمػم سمعدمو شمؼطعً  ـسم اهلل قمٌدؾمامء اسمـي أيب سمؽر همًؾً أ نّ أ))قمـ ضمدشمف ، ؾمامءأ

 .((ً قمؾقفـتف وصؾّ وطمـطتف ويمػّ ، ن يوذن هلوأسمك احلجوج أمو  اعمؾؽ قمـد قمٌد

أسمق إؾمحوق  إسمراهقؿ اسمـ حمؿد اسمـ احلورث)اسمـ إؾمحوق( وًمعؾ اًمصقاب )أسمق إؾمحوق( وهق : هؽذا ذم اًمتوريخ

قمؿرو إزدي سمـ روي قمـف معووييوي، وهق اًمذي يروي قمـ اسمـ اعمٌورك. اًمػزاري
(1)

. 

(]مـ ومتؾ مـ أهؾ ايمعدل[  فمؾقفؿصعّم  فمؾقو  أنَّ ): ومقيمف -439
(2)

. 

ـ قمتٌيسم وهوؿمؿ، يوه سمـ قمؾقو صغم قمغم قمامر أنّ ))ممو يدل قمؾقف مو رواه اًمشعٌل 
(3)

قمامرا ممو يؾقف ومجعؾ ، 

 .((وهوؿمام أمومف ومؾام أدظمؾف اًمؼؼم ضمعؾ قمامرا أمومف وهوؿمام ممو يؾقف

أظمرضمف اًمٌقفؼل
(4)

 .سمف قمـ اًمشعٌل، قمـ أؿمعٌ أكف أظمؼمهؿ، اًمرسمقع سمـ ىمقسمـ ـمريؼ  

ىمول اسمـ اًمؽميمامين
(5)

هؾ اًمعؾؿ أذكف )وعقػ قمـد إرض همػمه سمغػم أىمول اًمٌقفؼل ذم سموب مـ زرع : ىمقس)): 

اًمشعٌل )): وىمول احلويمؿ، وعػف اًمٌقفؼل ذم سموب مـ ىمول ًمؾؿٌتقشمي اًمـػؼي (ؿمعٌ هق اسمـ ؾمقار)أو، سموحلديٌ(

وهمػمهؿ يمام ، هؾ اًمشومأو، هؾ اًمؽقوميأ قمؾقفام وموًمشفقد يصكم قمؾقف قمـد قمؾقو صغّم  نّ أصمؿ ًمق صمًٌ ، ((يًؿع مـ قمكم مل

وهق ،  قمؾقفكف صغّم أهؾ اًمؽقومي أويروي ، فوهلذا ىمول صوطمى آؾمتقعوب دومـ قمكم قمامرا ذم صمقوسمف ومل يغًؾ، شمؼدم

 .اهـ ((يغًؾقن وًمؽـفؿ يصكم قمؾقفؿ ٓ ن اًمشفداءأمذهٌفؿ ذم 

وًمف إؾمـود آظمر أظمرضمف اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت
(6)

ومـ ـمريؼف اسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ– 
(7)

 سمـ اهلل قمٌدقمـ  -

 .ومذيمره. . . قمتٌي سمـ وهوؿمؿ يوه سمـ قمؾقو صغم قمغم قمامر قمـ أيب إؾمحوق أنّ ، ؾمقار سمـ قمـ أؿمعٌ، كؿػم

                                 
 (. 336( ت )3/278ء اًمرضمول )( هتذيى اًمؽامل ذم أؾمام2)

 

(3( )4 /586) . 

أيب وىموص، ًمف صحٌي،  سمـ اسمـ أظمل ؾمعد عمشفقر اعمعروف سموعمرىمولا اًمّشجوع اًمّزهري وىموص أيب سمـ قمتٌي سمـ ( هوؿمؿ4)

(، اإلصوسمي ذم 4/425اعمعرومي واًمتوريخ )يـظر: قمتٌي، وىمتؾ يقم صػلم.  سمـ لم مع هوؿمؿيموكً رايي قمكّم يقم صػّ 

 (. 9:45( ت )7/515متققز اًمصحوسمي )

 (. 5/37( اًمًــ اًمؽؼمى ًمؾٌقفؼل )5)

 (. 5/28( اجلقهر اًمـؼل )6)

 (. 4/2:9( اًمطٌؼوت اًمؽؼمى )7)

 (. :54/58(  شموريخ دمشؼ ٓسمـ قمًويمر )8)
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((وعقػ)) اًمؽـدي اًمـجور إومرق إصمرم: أؿمعٌ اسمـ ؾمقار هقإؾمـوده صمؼوت همػم  هذا رضمول
(1)

. 

 .مـ ومتؾ دون مويمف همفق ؾمفقد: ومقيمف -:43

خوري أظمرضمف اًٌم
(2)

ًؾؿ  وم
(3)

ـ طمدٌي  ـٌل : ىمول، قمؿرو  سـم اهلل قمٌد م ً اًم  .ومذيمره :. . . يؼقل ؾمؿع

(ػؼ فمؾقفمت همؼوم وؽمطفو، صعمَّ فمعم امرأة موسمً دم كػوؽمفو ايمـبل  أنّ ): ومقيمف -]م[  -442
(4)

. 

خترجيف ؾمٌؼ
(5)

. 

(وهق ؾمفقد، معوذ زمـ وصعم فمعم ؽمعد): وومقيمف  -442
(6)

. 

  اهلل رؾمقلظمرضمـو مع : ىمول،  اهلل إكصوري قمٌد سمـ ـ ضموسمروضموء سمؿعـوه قم، مل أضمد هبذا اًمًقوق

 حؾمٌ، قمؾقف وؾمقي ىمؼمه ذم وووع  اهلل رؾمقل قمؾقف َصغم   ومؾام: ىمول، شمقذم طملم معوذ سمـ ؾمعد إمم يقمو

ًمؼد شمضويؼ قمغم : ىمول؟ صمؿ يمؼمت؟ مل ؾمٌحً، هللا رؾمقليو : ومؼقؾ، صمؿ يمؼم ومؽؼمكو، ومًٌحـو ـمقيال،  اهلل رؾمقل

 .قمـف اهلل ومرضمف طمتك ىمؼمه اًمصوًمح عٌدهذا اًم

أظمرضمف اإلموم أمحد
(7)

ومـ ـمريؼف اخلطقى ذم اًمػصؾ ًمؾقصؾ– 
(8)

وأسمق ـموهر اعمخؾص ذم اعمخؾصقوت – 
(9)

 

 سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ قمـ حمؿقد، روموقمي إكصوري صمؿ اًمزرىمل سمـ طمدصمـل معوذ، اسمـ إؾمحوقو مـ ـمريؼ يمالمه

 .سمف. . . اهلل إكصوري قمٌد سمـ قمـ ضموسمر، اجلؿقح سمـ قمؿرو

ورواه اسمـ هشوم ذم اًمًػمة
(10)

 .اهلل رؾمقل قمؾقف غم  َص ومل يذيمر، قمـ اسمـ إؾمحوق سمف 

اجلؿقح  سمـ قمؿرو سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ حمؿد سمـ وومقف حمؿقد، ذم اًمؽٌػمواًمطؼماين ، رواه أمحد)): وىمول اهلقثؿل

                                 
 (635( ت )224)ص:  ( شمؼريى اًمتفذيى2)

 (. 3591( ح )4/247(  صحقح اًمٌخوري، يمتوب اعمظومل اًمغصى، سموب مـ ىموشمؾ دون موًمف )3)

 (. 337( ح )2/235سموب اًمدًمقؾ قمغم أن مـ ىمصد أظمذ مول همػمه ) ’(  صحقح مًؾؿ يمتوب اإليامن4)

 (. 4/587اعمغـل )( 5)

 . -387 -: (  اكظر احلديٌ رىمؿ6)

 (. 4/587اعمغـل )( 7)

 (. 25984( ح )34/269( مًـد أمحد )8)

 (. 2/534( اًمػصؾ ًمؾقصؾ اعمدرج ذم اًمـؼؾ )9)

 (.  3687( ح )4/417( اعمخؾصقوت ):)

 (. 3/362( ؾمػمة اسمـ هشوم )21)
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((ومل أضمد مـ ذيمره همػمه: ىمؾً. ومقف كظر: ىمول احلًقـل
(1)

. 

 .اًمرمحـ قمٌد سمـ حمؿد: وىمقؾ. اًمًؾؿل اخلزرضمل إكصوري اجلؿقح سمـ قمؿرو سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ حمؿقد

ــون ذم اًمثؼــوت سموؾمــؿ حمؿــد ـــ طمٌ ــد سمـــ وذيمــره اسم ــول، اًمــرمحـ قمٌ ــف ، صمــوزمر يــروي قمـــ)): وىم وروى قمـ

((روموقمي سمـ معوذ
(2)

. 

ؾمحوق قمـ رضمؾ إ سمـ كصور روى حمؿدؿمقوخ مـ إأروى قمـ )): )حمؿد( وىمول: وذيمره اسمـ أيب طموشمؿ سموؾمؿ

((صمؼي لكصوري مديـأاجلؿقح ومؼول  سمـ قمؿرو سمـ اًمرمحـ ٌدقم سمـ ؾمئؾ أسمق زرقمي قمـ حمؿد. . . قمـف
(3)

. 

وذيمره احلًقـل ذم اإليمامل
(4)

مـ  وٓ مل يذيمره اًمٌخوري)): ومتعؼٌف اسمـ طمجر، ((ومقف كظر)): سموؾمؿ )حمؿقد( وىمول 

 سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ قمـ حمؿد. . . . . معوذ وذيمر ذم اًمروايي سمـ ؾمعد سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ شمٌعف سمؾ ذيمروا حمؿقد

((اجلؿقح ومؾعؾف حترف اؾمؿف أو مهو إظمقان سمـ قمؿرو
(5)

. 

 .اعمدين اًمزرىمل إَْكصوِرّي  راومع سمـ روموقمي سمـ معوذ: واًمراوي قمـف

وىمول  ((وعقػ)): طمؽك أسمق اًمػتح إزدى قمـ قمٌوس اًمدورى قمـ اسمـ معلم أكف ىمول ومقف: ىمول اسمـ طمجر

((حيتٍ سمحديثف ٓ و)): إزدي
(6)

: وًمعؾ اسمـ طمجر اقمتؿد ىمقل اسمـ معلم هذا ذم يمتوسمف اًمتعجقؾ ومؼول، 

((وعقػ))
(7)

 .ظمالومو مو ىمرره ذم اًمتؼريى 

((مل يؽـ سمف سملس)): وىمول اإلموم أمحد
(8)

وذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت 
(9)

. 

وىمول اسمـ طمجر ذم اًمتؼريى
(10)

 .رضمول اًمٌخوري وهق مـ ((صدوق)) 

                                 
 (. 4/57( جمؿع اًمزوائد ومـٌع اًمػقائد )2)

 (. 6/484( اًمثؼوت )3)

 (. 2822( ت )8/427ًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )( اجلرح وا4)

 (. 936(ت )4:9( اإليمامل ذم ذيمر مـ ًمف روايي ذم مًـد اإلموم أمحد مـ اًمرضمول )ص: 5)

 (. 3/356( شمعجقؾ اعمـػعي )6)

 . 2:1/ 21( هتذيى اًمتفذيى 7)

 (. 3/356( شمعجقؾ اعمـػعي )8)

 (. 3:6( ؾممآت أيب داود )9)

 (. 6616( ت )6/532( اًمثؼوت ٓسمـ طمٌون ):)

 (.  7841( ت )647( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 21)
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وىمول إًمٌوين
(1)

 .صمؿ كؼؾ ىمقل احلًقـل ومقف، ((. . . ورضموًمف صمؼوت همػم حمؿقد هذا)): 

وذيمر اًمشقخ إًمٌوين طمديثو آظمر يدل قمغم مو ذيمره اعمصـػ وهق مو رواه مًؾؿ
(2)

أكف ؾمؿع ، مـ ـمريؼ أيب اًمزسمػم 

 .سملم أيدهيؿ اهتز هلو قمرش اًمرمحـمعوذ  سمـ وضمـوزة ؾمعد:  اهلل رؾمقلىمول : يؼقل، اهلل قمٌد سمـ ضموسمر

ومفق ىمريى مـ ذًمؽ ٕن ووعفو سملم أيدهيؿ إكام ، وهق وإن مل يؽـ سحيو رم اًمصالة قمؾقف)): صمؿ ىمول رمحف اهلل

((هق ًمؾصالة قمؾقفو يمام هق فموهر سمداهي
(3)

. 

(ومهو ؾمفقدان وصعم اظمسؾؿقن فمعم فمؿر وفمقم ): ومقيمف -443
(4)

. 

و رواه احلويمؿ ذم اعمًتدركم يدل فمعم صالة اظمسؾؿكم فمعم فمؿر
(5)

واًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى 
(6)

يمالمهو مـ ـمريؼ  

أن قمؿر ُصكّمَ قمؾقف ذم اعمًجد ، قمـ اسمـ قمؿر ، قمـ كوومع، قمؿر سمـ صمـو قمٌقد اهلل، صمـو وهقى، طمرب سمـ ؾمؾقامن

 .َصغم  قمؾقف صفقى 

وصححف اًمـقوي ذم اخلالصي
(7)

 

وروى موًمؽ ذم اعمقـمل
(8)

 .((اعمًجد ذم اخلطوب سمـ ُصكمِّ قمغم قمؿر)): أكف ىمول; قمؿر سمـ اهلل قمٌدقمـ ، قمـ كوومع 

اًمرزاق ذم اعمصـػ قمٌدومـ ـمريؼ موًمؽ أظمرضمف 
(9)

ـ إقمرايب ذم معجؿفواسم، 
(10)

. 

 .وهذا اإلؾمـود وصػ سملكف أصح إؾموكقد

ؾمٌؼومؼد ، أيب ؿمويمى  زمـ ايمصالة فمعم فمقموأمو 
(11)

  قمغَم غم  َص  قمكم  سمـ أن احلًـ)) 

                                 
 (. 823( ح )4/277( إرواء اًمغؾقؾ ذم ختريٍ أطموديٌ مـور اًمًٌقؾ )2)

 (. 3577( ح )5/2:26) معوذ  سمـ ( صحقح مًؾؿ، يمتوب ومضوئؾ اًمصحوسمي، سموب مـ ومضوئؾ ؾمعد3)

 (. 823( ح )4/277( إرواء اًمغؾقؾ ذم ختريٍ أطموديٌ مـور اًمًٌقؾ )4)

 (. 4/587اعمغـل )( 5)

 (. ::/4( اعمًتدرك قمغم اًمصحقحلم ًمؾحويمؿ )6)

 (. 5/97( اًمًــ اًمؽؼمى ًمؾٌقفؼل )7)

 (. 4559( ح )76:/3( ظمالصي إطمؽوم )8)

 (. 894( ح )3/433( مقـمل موًمؽ ت إقمظؿل )9)

 (. 7688( ح )4/637اًمرزاق اًمصـعوين ) ( مصـػ قمٌد:)

 (. 2356( ح )3/741( معجؿ اسمـ إقمرايب )21)

ٌ رىمؿ )22)  قمكم(.  سـم ( قمـد ىمقًمف اعمصـػ: )أيمثر أهؾ اًمعؾؿ يرون اًمتؽٌػم أرسمعو; مـفؿ قمؿر. . . واحلًـ3:4( اكظر احلدي
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 .((ومؽؼم قمؾقف أرسمعو  كِمي قمَ 

، وصوضمى اهلدم، وايمغرق، واظمبطقن، اظمطعقن: ايمشفداء مخسي: ومول ايمـبل ): ومقيمف -444

(متػؼ فمؾقف، هذا ضمديٌ ضمسـ صحقح: ومول ايمؼممذي ؾ اهللوايمشفقد دم ؽمبق
(1)

. 

أظمرضموه
(2)

واًمؽممذي 
(3)

 .ومذيمره:. . . ىمول  اهلل رؾمقلأن : قمـ أيب هريرة ، أيب صوًمح مـ ـمريؼ 

 .((ٌ أيب هريرة طمديٌ طمًـ صحقحطمدي)): وىمول اًمؽممذي

: وزاد فمعم مو ذىمر دم هذا اخلػم ايمشفودة ؽمبع ؽمقى ايمؼتؾ: أكف ومولفمـ ايمـبل ): ومقيمف -445

ىـْ وصوضمى ذات اجلَ ، صوضمى احلريؼ
(4)

(ؾمفقدة واظمرأة متقت زمُجْؿعٍ ، 
(5)

. 

أظمرضمف موًمؽ ذم اعمقـمل
(6)

-قمتقؽ  سمـ احلورث سمـ قمـ قمتقؽ، قمتقؽ سمـ ضموسمر سمـ اهلل قمٌد سمـ اهلل قمٌدقمـ  

ضموء يعقد   اهلل رؾمقلأن ، قمتقؽ أظمؼمه سمـ أن ضموسمر، أكف أظمؼمه -اهلل أسمق أمف قمٌد سمـ اهلل قمٌدوهق ضمد 

رسمقع همؾٌـو قمؾقؽ يو أسمو اًم: وىمول،  اهلل رؾمقلوموؾمؽمضمع ، وَمَصوَح سمِِف ومؾؿ جيٌف، ومقضمده ىمد هُمؾَِى ، صموسمً سمـ اهلل قمٌد

ـ  ، ومصوح اًمـًقة وسمؽلم تُُف ؽِّ ًَ ومو : ىموًمقا، دقمفـ ومنذا وضمى وَماَل شَمٌْؽلَِم  سَمويمِقَيٌ :  اهلل رؾمقلومؼول ، ومجعؾ ضموسمر ُي

رضمق أن شمؽقن ؿمفقدا: ومؼوًمً اسمـتف، إذا موت: ىمول، اهلل رؾمقلاًمقضمقب يو   ٕ ًَ ، واهلل إن يمًـ ومنكؽ ىمد يمًـ ىمد ىَمَضْق

ىمول ، اًمؼتؾ ذم ؾمٌقؾ اهلل: ىموًمقا؟ ، ومو شمعدون اًمشفودة، إن اهلل ىمد أَْوىمََع أضَْمَرُه قَمغَم ىَمْدِر كِق تِفِ  : اهلل رؾمقلومؼول ، ضِمَفوَزكَ 

، وصوطمى ذات اجلـى ؿمفقد، واًمغريؼ ؿمفقد، اعمطعقن ؿمفقد: ذم ؾمٌقؾ اهلل اًمشفودة ؾمٌع ؾمقى اًمؼتؾ:  اهلل رؾمقل

ً اهلدم ؿمفقد، وصوطمى احلريؼ ؿمفقد، ؿمفقدواعمٌطقن   .واعمرأة متقت سمُِجْؿٍع ؿمفقد، واًمذي يؿقت حت

                                 
 (. 4/587اعمغـل )( 2)

(. ومًؾؿ، يمتوب اإلمورة، :393( ح )5/35( اًمٌخوري، يمتوب اجلفود واًمًػم، سموب: اًمشفودة ؾمٌع ؾمقى اًمؼتؾ )3)

 (. 2:25( ح )4/2632فداء )سموب سمقون اًمش

 (. 2174( ت ):4/47( ؾمــ اًمؽممذي، أسمقاب اجلـوئز، سموب مو ضموء ذم اًمشفداء مـ هؿ  )4)

ٌَطـ5) سَمقَْؾي. همريى احلديٌ ٓسمـ اجلقزي ) ( ىمرطَمي شمثؼى اًْم ك اًمد  ؿ  ًَ  (. 2/287َوشم

و ذم اجلـى يزداد قمـد اًمّتـػ س.  وذم اًمطى احلديٌ: اًمتفوب ذم اًمغشوء اعمحقط ًً سموًمّرئي يًٌّى ؾُمعوًٓ، ومّحك وكخ

 (. 2/912معجؿ اًمؾغي اًمعرسمقي اعمعوسة )

 (. 4/588( اعمغـل )6)

احلًـ اًمشقٌوين )ص:  سمـ (، مقـمل موًمؽ روايي حمؿد7::( ح )2/4:4( مقـمل موًمؽ روايي أيب مصعى اًمزهري )7)

 (. 413( ح )219
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ومـ ـمريؼ موًمؽ أظمرضمف أسمق داود
(1)

واًمـًوئل، 
(2)

وأمحد، 
(3)

واسمـ أيب قموصؿ ذم أطمود واعمثوين، 
(4)

 ،

واًمطحووي ذم ذح مشؽؾ أصمور
(5)

واسمـ طمٌون، 
(6)

واًمطؼماين ذم اًمؽٌػم 
(7)

ًتدركواحلويمؿ ذم اعم، 
(8)

واًمٌقفؼل ، 

ذم اًمشعى
(9)

وأسمق كعقؿ ذم معرومي اًمصحوسمي 
(10)

واًمٌغقي ذم ذح اًمًـي، 
(11)

واعمزي ذم هتذيى اًمؽامل، 
(12)

. 

 ((رواشمف مدكققن ىمرؿمققن، ومل خيرضموه، هذا طمديٌ صحقح اإلؾمـود)): وىمول احلويمؿ

ذيمـره اًمٌخـوري ذم اًمتـوريخ اًمؽٌـػم، اعمدين إكصوري قمتقؽ سمـ احلورث سمـ قمتقؽ: وومقف
(13)

واسمــ أيب طمـوشمؿ  

اجلــرح واًمتعــديؾ ذم
(14)

ــف ضمرطمــو  ــذيمرا ومق ــون ذم اًمثؼــوت. شمعــديال وٓ ومل ي ـــ طمٌ وذيمــره اسم
(15)

ـــ ،  ــول اسم وىم

((مؼٌقل)) :طمجر
(16)

. 

 سمـ اهلل قمٌد سمـ اهلل قمٌدقمـ ي ومرواه ذم هذه اًمرواي ومويمؽً  اهلل اظمسعقدي فمبد زمـ فمتبيوطمويمػ أزمق ايمعؿقس 

. قمتقؽ سمـ قمـ ضمده ضمؼم، ضمؼم سمـ اهلل قمٌد: اهلل قمـ أسمقف قمٌدومجعؾف مـ روايي . قمـ ضمده، قمـ أسمقف، قمتقؽ سمـ ضمؼم

 .وؾمامه واًمده )ضمؼما(

                                 
 (. 4222( ح )4/299ـوئز، سموب ذم ومضؾ مـ موت ذم اًمطوقمقن )( اًمًــ، يمتوب اجل2)

 (. 2957( ح )5/24( اًمًــ، يمتوب اجلـوئز، اًمـفل قمـ اًمٌؽوء قمغم اعمقً )3)

 (. 34864( ح )273/:4( اعمًـد )4)

 (. 3252( ح )5/268( )5)

 (. 6215( ح )24/212( ذح مشؽؾ أصمور )6)

 (. :429( ح )8/572( صحقح اسمـ طمٌون )7)

 (. :288( ح )3/2:2( اعمعجؿ اًمؽٌػم ًمؾطؼماين )8)

 (. 2/614( اعمًتدرك قمغم اًمصحقحلم ًمؾحويمؿ )9)

 (. 525:( ح )23/399( ):)

 (. 2621( ح )3/649( )21)

 (. 2643( ح )6/544( ذح اًمًـي ًمؾٌغقي )22)

 (. 48:1( ت )444/:2( هتذيى اًمؽامل ذم أؾمامء اًمرضمول )23)

(24( )8/:1 .) 

(25( )8/52 .) 

(26( )6/397 .) 

 قمتقؽ(.  سمـ ضمؼم سمـ اهلل ( شمرمجي )قمٌد399( ت )6/278( هتذيى اًمتفذيى )27)
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أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ 
(1)

وقمـف اسمـ موضمف– 
(2)

ي اًمطؼماين ذم اًمؽٌػم،  ومـ ـمريؼ اسمـ أيب ؿمٌق
(3)

ـ  - قم

ـ ، طمدصمـو أسمق اًمعؿقس، يمقعو ـ أسمقف، قمتقؽ سمـ ضمؼم سمـ اهلل قمٌدقم ـ ضمده، قم ـٌّّل  ،قم  ومذيمره. . . . قموده ذم مروف  أن  اًم

وأظمرضمف اسمـ أيب ظمقثؿي ذم اًمتوريخ
(4)

اًمؼم ذم اًمتؿفقد قمٌداسمـ و 
(5)

 .مـ ـمريؼ ويمقع سمف 

وأظمرضمف اًمـًوئل
(6)

، قمـ أسمقف، ضمؼم سمـ اهلل قمٌد سمـ اهلل قمٌدقمـ ، قمـ أيب قمؿقس، قمقن سمـ ضمعػرمـ ـمريؼ  

 .يذيمر )قمـ ضمده( ومل

ف أسمق ؿْ ؼِ واًمصقاب مو ىموًمف ومقف موًمؽ ومل يُ  هؽذا يؼقل أسمق اًمعؿقس ذم إؾمـود هذا احلديٌ)): اًمؼم قمٌدىمول اسمـ 

((اًمعؿقس
(7)

. 

ف هؾ اهلل وذم شمًؿقي ؿمقخ قمٌد سمـ اهلل قمٌدومقىمعً اعمخوًمػي سمقـفام ذم صمالصمي أؿمقوء ذم اؾمؿ ضمد )): ىمول اسمـ طمجر

وىمد رضمحقا روايي موًمؽ وسمقـً ذًمؽ ذم ؟ ، وذم اؾمؿ اًمذي دقموه اًمـٌل ، هق أسمقه وهق صوطمى اًمؽممجي أو همػمه

وذيمره اسمـ مـدة ، ضمؼم ومؾؿ يذيمر اعمزي مـ ظمؼمه ؿمقئو سمـ اهلل قمٌدوأمو ، ((اإلصوسمي))قمتقؽ مـ يمتوب  سمـ شمرمجي ضموسمر

ومل أر ًمف مع ذًمؽ ذيمرا قمـد أطمد ممـ صـػ ، ي قمغم صحٌتفوًمقس ومقفو دًٓم، قمقن سمـ سمروايي ضمعػر ((اًمصحوسمي))ذم 

((اًمروايي ًمغػمه ومقؽمضمح روايي موًمؽ وذم ذًمؽ إؿمورة إمم أنّ ، ذم اًمرضمول
(8)

وروايي موًمؽ هل )): وىمول ذم اإلصوسمي. 

((اعمعتؿدة
(9)

. 

 :ورزمقع إكصوري ، ويمف ؾموهدان مـ ضمديٌ أيب هريرة

نأظمرضمف اًمشقخو  ضمديٌ أيب هريرة: لإوّ 
(10)

أن : قمـ أيب هريرة ، أيب صوًمح مـ ـمريؼ 

                                 
 (. 2:934( ح )21435( )2)

َفوَدُة )3)  (. 3914( ح )5/95( اًمًــ، أسمقاب اجلفود سَموُب َمو ُيْرضَمك ومِقِف اًمش 

 (. 2891( ح )3/2:3( اعمعجؿ اًمؽٌػم ًمؾطؼماين )4)

 (.  3:48( ت ):3/81شموريخ اسمـ أيب ظمقثؿي ) (5)

 (. 317/:2( اًمتؿفقد عمو ذم اعمقـمل مـ اعمعوين وإؾموكقد )6)

 (. 42:5( ح )7/62( اًمًــ يمتوب اجلفود، مـ ظمون هموزيو ذم أهؾف )7)

 (. 318/:2( اًمتؿفقد عمو ذم اعمقـمل مـ اعمعوين وإؾموكقد )8)

 (. 399( ت )6/278( هتذيى اًمتفذيى )9)

 (. 2143( ت )2/659وسمي )( اإلصوسمي ذم متققز اًمصح:)

ٌٌْع ؾِمَقى اًمَؼْتِؾ )21) َفوَدُة ؾَم (. مًؾؿ ذم صحقحف :393( ح )5/35( ذم صحقحف يمتوب اجلفود واًمًػم، سَموٌب: اًمش 

 (. 2:25( ح )4/2632يمتوب اإلمورة، سموب سمقون اًمشفداء )



                                            (   576 

 .واًمشفقد ذم ؾمٌقؾ اهلل، وصوطمى اهلدم، واًمغرق، واعمٌطقن، اعمطعقن: اًمشفداء مخًي: ىمول  اهلل رؾمقل

أظمرضمف اًمطؼماين ذم اًمؽٌػم ضمديٌ رزمقع إكصوري: ايمثوين
(1)

قمـ ، احلؿقد قمٌد سمـ مـ ـمريؼ ضمرير 

 يٌؽقن أهؾف ومجعؾ، إكصوري ضمؼم أظمل اسمـ قمود  اهلل رؾمقلأن ، ريقمـ رسمقع إكصو، قمؿػم سمـ اعمؾؽ قمٌد

ومنذا وضمى ، دقمفـ ومؾقٌؽلم مو دام طمقو:  اهلل رؾمقلومؼول ،  اهلل رؾمقلشممذوا  ٓ :ومؼول هلؿ ضمؼم، قمؾقف

،  اهلل رؾمقلمع ، طمتك شمؼتؾ ذم ؾمٌقؾ اهلل، مو يمـو كرى أن يؽقن مقشمؽ قمغم ومراؿمؽ: ومؼول سمعضفؿ ومؾقًؽتـ

قمقن إن اًمطعـ واًمطو، إن ؿمفداء أمتل إذن ًمؼؾقؾ؟ أو مو اًمشفودة إٓ ذم اًمؼتؾ ذم ؾمٌقؾ اهلل:  اهلل رؾمقلومؼول 

 .ؿمفودة واًمٌطـ ؿمفودة واًمـػًوء سمجؿع ؿمفودة واحلرق ؿمفودة واًمغرق ؿمفودة واهلدم ؿمفودة وذات اجلـى ؿمفودة

رواه اًمطؼماين ورواشمف حمتٍ هبؿ ذم اًمصحقح)): وىمول اعمـذري
(2)

 

((رواه اًمطؼماين ورضموًمف رضمول اًمصحقح)): وىمول اهلقثؿل
(3)

 

مدًمس ذيمره اسمـ طمجر ذم اعمرشمٌي  سموًمؼٌطل اعمعروف، اًمؽقذم لاًمؾخؿ اًمػرد ؾمقيد سمـ قمؿػم سمـ اعمؾؽ قمٌدومقف 

اًمثوًمثي مـ اعمدًمًلم
(4)

 .ومل يٍمح سموًمًامع، 

: ىمول  اهلل رؾمقلأن  قمومر  سمـ ؿموهد مـ طمديٌ قمؼٌي وصوطمى ذات اجلـى ؿمفقد: وًمؼقًمف

أظمرضمف أمحد اعمقً مـ ذات اجلـى ؿمفقد
(5)

واًمطؼماين، 
(6)

اهلل  قمٌد سمـ قمـ واهى، اسمـ هلقعيمـ ـمريؼ  

 .اعمقً مـ ذات اجلـى ؿمفقد: ىمول  اهلل رؾمقلأن ، قمومر سمـ قمـ قمؼٌي، ؿمامؾمي سمـ اًمرمحـ قمٌدقمـ ، اعمعوومري

((يمالموومقف اسمـ هلقعي وومقف ، رواه اًمطؼماين ذم اًمؽٌػم)): ىمول اهلقثؿل
(7)

. 

صدوق ظمؾط سمعد ، اًمؼويض اعمٍمي قمٌداًمرمحـ أسمق احليمل قمؼٌي سمـ هلقعي سمـ اهلل قمٌدهق : واسمـ هلقعي

اطمؽماق يمتٌف
(8)

 .وهذا اإلؾمـود وعقػ ًمضعػ اسمـ هلقعي. 

                                 
 (. 5718( ح )6/79( اعمعجؿ اًمؽٌػم ًمؾطؼماين )2)

 (. :3/32( اًمؽمهمقى واًمؽمهقى ًمؾؿـذري )3)

 (. 6/411( جمؿع اًمزوائد ومـٌع اًمػقائد )4)

 (.  95( ت )52( شمعريػ أهؾ اًمتؼديس سمؿراشمى اعمقصقوملم سموًمتدًمقس )ص: 5)

 (. 28545( ح )39/755( مًـد أمحد  )6)

 (. 992( ح )28/429( اعمعجؿ اًمؽٌػم ًمؾطؼماين )7)

 (. 3/428( جمؿع اًمزوائد ومـٌع اًمػقائد )8)

 (4698( رىمؿ )649( اًمتؼريى )صـ 9)
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 قمود اًمـٌل : ىمول، اًمصومً سمـ ؿموهد مـ طمديٌ قمٌودة ةسمُِجْؿٍع ؿمفقد واعمرأة متقت: وًمؼقًمف

زَ ق  رواطمي ومام حَتَ  سمـ اهلل قمٌد
(1)

مـ : ومؼول ؟ مو شمعدون ؿمفداء أمتل:  اهلل رؾمقلومؼول ، ًمف قمـ ومراؿمف 

ؿمفودة  إن ؿمفداء أمتل إذا ًمؼؾقؾ اًمؼتؾ ؿمفودة واًمطوقمقن ؿمفودة واًمٌطـ:  اهلل رؾمقلىمتؾ ذم ؾمٌقؾ اهلل ومؼول 

 .عو ؿمفودةواعمرأة يؼتؾفو وًمدهو مُج 

أظمرضمف أسمق داود اًمطقوًمز ذم مًـده
(2)

واسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت، 
(3)

وأمحد، 
(4)

واًمدارمل، 
(5)

يب مـ ـمريؼ أ 

سمف وًمقس قمـد  قمـ قمٌودة، اًمًؿط سمـ قمـ ذطمٌقؾ، ؾمؿعً اسمـ مصٌح أو أسمو مصٌح حيدث: ىمول، طمػص سمـ سمؽر

 .اًمدارمل )اسمـ مصٌح(

سمػتح اعمقؿ واًمراء سمقـفام ىموف صمؿ مهزة ىمٌؾ -أيب مصٌح اعمَؼرائلهمػم ، رضمول اًمصحقح، اإلؾمـود صمؼوت ورضمول هذا

((صمؼي))أيب داود وهق  ومؿـ رضمول ، اًمردموين إوزاقمل احلؿيص -يوء اًمـًى
(6)

. 

صححف اًمشقخ إًمٌوين ذم أطمؽوم اجلـوئز، واحلديٌ صحقح
(7)

 

 وأيب هريرة ، ؿموهدان مـ طمديٌ ؾمؾامن وصوطمى احلريؼ ؿمفقد: وًمؼقًمف

 ؟ مو شمعدون اًمشفقد ومقؽؿ: ومؼول، سموًمزيموة صمالث مرار  اهلل رؾمقلأشمقً : ىمول  فمـ ؽمؾّمن  -2

، واًمطوقمقن ؿمفودة، اًمؼتؾ ذم ؾمٌقؾ اهلل ؿمفودة، إن ؿمفداء أمتل إذن ًمؼؾقؾ: ىمول، هللاًمذي يؼتؾ ذم ؾمٌقؾ ا: ىموًمقا

 .ـ ؿمفودةواًمٌط، واًمًؾ ؿمفودة، واًمغرق ؿمفودة، واحلرق ؿمفودة، واًمـػًوء ؿمفودة

أظمرضمف اًمٌزار
(8)

واًمطؼماين، 
(9)

قمـ ، قمـ أيب قمثامن، قمـ قموصؿ، قمكم سمـ مـدلواًمؾػظ ًمف مـ ـمريؼ  

                                 
 (. 33795( ح ):48/46( مًـد أمحد  )2)

 (.  694( ح )2/586( مًـد أيب داود اًمطقوًمز )3)

 (. 4/511( اًمطٌؼوت اًمؽؼمى  )4)

 (. :364( ح )7/612( مًـد اًمٌزار  )5)

 (3569( ح )4/2675( ؾمــ اًمدارمل )6)

 (. 9481( ح )2317( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 7)

 (. 65( )صـ8)

 (. 6311( ح )6/351جؿ إوؾمط )( اعمع9)

 (.  7226( ح )7/358( اعمعجؿ اًمؽٌػم ًمؾطؼماين ):)
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 .سمف  ؾمؾامن

((وىمد وصمؼ، قمكم وومقف يمالم يمثػم سمـ وومقف مـدل، رواه اًمطؼماين ذم اًمؽٌػم)): وىمول اهلقثؿل
(1)

. 

يمون يرومع )): ىمول اسمـ طمٌون ًمؼى مـدلو، قمؿرو اؾمؿف يؼول، اًمؽقذم اهلل قمٌد أسمق، اًمعـزى قمغم سمـ مـدلو

 اعمراؾمقؾ ويًـد اعمقىمقوموت وخيوًمػ اًمثؼوت ذم اًمروايوت مـ ؾمقء طمػظف ومؾام ؾمؾؽ همػم مًؾؽ اعمتؼـلم ممو

((قمدل سمف همػم مًؾؽ اًمعدول وموؾمتحؼ اًمؽمك يـػعؽ مـف اًمٌنم مـ اخلطل وومحش ذًمؽ مـف ٓ
(2)

. 

((وعقػ)): وىمول اسمـ طمجر
(3)

. 

أظمرضمف اًمطؼماين ذم إوؾمط  ضمديٌ أيب هريرة  -3
(4)

، طمدصمـل أسمق اجلراح: زيد ىمول سمـ رسموحمـ ـمريؼ  

، فودةاًمؼتؾ ؿم:  اهلل رؾمقلىمول : قمـ أيب هريرة ىمول، قمـ أيب صوًمح اًمًامن، قمـ اًمزهري، راؿمد سمـ قمـ اًمـعامن

 واًمـػًوء ؿمفودة، واحلرق ؿمفودة، واًمغرق ؿمفودة، واًمطوقمقن ؿمفودة

 .((زيد سمـ رسموح: شمػرد سمف، راؿمد إٓ أسمق اجلراح سمـ مل يرو هذا احلديٌ قمـ اًمـعامن: وىمول

((صمؼي ومووؾ. اًمصـعوكك، مقٓهؿ اًمؼرؿمك هق زيد سمـ رسموحو
(5)

 

أسمـق اجلراح ًمعؾف اعمفريوؿمقخف 
(6)

((جمفقل)) -سمؿقطمدة وهوء ؾمويمـي وزاي-أو اًمٌفزي ، 
(7)

 

((صدوق دء احلػط)) اًمرىمل إؾمحوق أسمق جلزري راؿمد سمـ اًمــعامن و
(8)

. 

 .اإلؾمـود ومقف وعػ

(سمرك نمسؾ ايمشفقد دم اظمعرىمي أن ايمـبل ): ومقيمف -446
(9)

. 

: صمؿ يؼقل، جيؿع سملم اًمرضمؾلم مـ ىمتغم أطمد ذم صمقب واطمد يمون اًمـٌل  يدل قمؾقف طمديٌ ضموسمر 

                                 
 (. 3/428( جمؿع اًمزوائد ومـٌع اًمػقائد )2)

 (. 2175( ت )4/35( اعمجروطملم ٓسمـ طمٌون )3)

 (.  7994( ت )81:( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 4)

 (. 6311( ح )6/351( اعمعجؿ إوؾمط )5)

 (. 2984( ت )428 ( شمؼريى اًمتفذيى )ص:6)

صمور )( 7) ٌتف قمـد اًمطحووي ذم ذح مشؽؾ ا عامن:718( ح )26/473هؽذا ضموءت ًك ـ اًـم ـ روايتف قم  . راؿمد سـم ( م

 (. 9124( ت )2236( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 8)

 (. 8265( ت )2115( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 9)

 (. 4/588( اعمغـل ):)
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وأمر ، أكو ؿمفقد قمغم همٓء يقم اًمؼقومي: وىمول، ومنذا أؿمػم ًمف إمم أطمدمهو ىمدمف ذم اًمؾحد، أهيؿ أيمثر أظمذا ًمؾؼرآن

 .((ومل يصؾ قمؾقفؿ، يغًؾقا ومل، سمدومـفؿ ذم دموئفؿ

ؾمٌؼأظمرضمف اًمٌخوري وىمد 
(1)

 . 

                                 
 . -416 -: ( اكظر احلديٌ رىمؿ2)



                                            (   586 

 يغطك رأؽمف وٓ ،ويؽػـ دم شمقزمقف، يؼرب ؿمقبو وٓ ،واظمحرم يغسؾ زمّمء وؽمدر): ومقيمف، 

همؾذيمؽ صمـى مو جيـبف اظمحرم مـ ، يبطؾ ضمؽؿ إضمرامف زمؿقسمف ٓ إكّم ىمون ىمذيمؽ ٕن اظمحرم رصماله( وٓ

(بوسوازمـ فم، وفمقم، روي ذيمؽ فمـ فمثّمن. وومطع ايمشعر، ويمبس اظمخقط، وسمغطقي ايمرأس، ايمطقى
(1)

. 

 .فمػون زمـ  أشمر فمثّمن -447

أظمرضمف اسمـ طمزم ذم طمجي اًمقداع 
(2)

ظمرج : ىمول، قمـ اًمزهري، طمدصمـو معؿر: ىمول، اًمرزاق قمٌدسمنؾمـوده قمـ  

اًمقًمقد سمـ اهلل قمٌد
(3)

ومل ، ومؾؿ يغقى قمثامن رأؾمف، وهق حمرم، ومامت سموًمًؼقو، قمػون سمـ مع قمثامن، معتؿرا 

اًمؼم قمٌداسمـ وذيمره . ((وملظمذ اًمـوس سمذًمؽ، يؿًًف ـمقٌو
(4)

 اًمرزاق سمف قمٌدمعؾؼو قمـ  

وأظمرضمف اًمٌقفؼل
(5)

اًمقًمقد سمـ اهلل قمٌد سمـ اهلل قمٌدأن )): قمـ اًمزهري، قمـ قمؼقؾ، اًمؾقٌمـ ـمريؼ  
(6)

ضمد  

 .((رأؾمف خيؿر ومؾؿ، حمرم وهق  قمػون سمـ قمثامن زمـ سموًمًؼقو شمقذم ؾمؾؿي سمـ أيقب

حف اسمـ طمزم وصحّ . (7)((إن اًمزهري مل يدرك قمثامن )): ومؼول، ف اسمـ اًمؽميمامين سموٓكؼطوعوأقمؾّ 

اعمحغم ذم
(8)

. 

                                 
 (. 4/589اعمغـل )( 2)

 (. 382( ح )383( طمجي اًمقداع ٓسمـ طمزم )ص: 3)

اًمقًمقد، ويمون  سمـ ، وهق اسمـ أظمل ظموًمداعمخزومل قمؿر سمـ اهلل قمٌد سمـ اعمغػمة سمـ اًمقًمقد سمـ اًمقًمقد سمـ اهلل ( هق: قمٌد4)

اًمقًمقد، ومليت سمف  سمـ اًمقًمقد سمـ اهلل هذا اًمقًمقد اًمقًمقد أؾمـ مـ ظموًمد، وأىمدم إؾمالمو، ان اؾمؿ قمٌد سمـ أسمقه اًمقًمقد

 سمـ اًمقًمقد اسمـ اًمقًمقد سمـ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وهق همالم، ومؼول: مو اؾمؿؽ يو همالم؟ ومؼول: اًمقًمقد اهلل رؾمقل

ؾمؾؿي اعمخزومل اًمؼرر. أؾمد اًمغوسمي  سمـ ؼول: ًمؼد يمودت سمـق خمزوم أن دمعؾ اًمقًمقد رسمو، وهق ضمد أيقباعمغػمة، وم

 (. 4/2111(، آؾمتقعوب ذم معرومي إصحوب ):4/41)

 (. :22/5) 574( آؾمتذيمور اجلومع عمذاهى ومؼفوء إمصور 5)

 (. 4/4:4( اًمًــ اًمؽؼمى ًمؾٌقفؼل )6)

 اًمقًمقد، يمام ذم مصودر شمرمجتف.  سمـ اهلل واًمصقاب: قمٌد( هؽذا ذم اًمًــ اًمؽؼمى، 7)

 (. 4/4:5( اجلقهر اًمـؼل )8)

 (. 4/488( اعمحغم سمؤصمور )9)
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 .-يمام ىمول اسمـ اًمؽميمامين رمحف اهلل–واًمصقاب أكف معّؾ سموٓكؼطوع 

 .أشمر فمقّم  -448

أظمرضمف اسمـ اعمـذر ذم إوؾمط 
(1)

واسمـ طمزم ذم اعمحغم 
(2)

، أرـموةسمـ  قمـ احلجوج، ؾمؾؿيسمـ  محود مـ ـمريؼ 

 .يؿس ـمقٌو وٓ ،يغطك رأؾمف وٓ ،يغًؾ سموعموء واًمًدر: ىمول قمـ قمكمّ ، قمـ احلورث، قمـ أيب إؾمحوق

واحلورث إقمقر وعقػون، أرـموة سمـ وومقف احلجوج
(3)

. 

وأسمق إؾمحوق مل يًؿع مـ احلورث إٓ صمالصمي أو أرسمعي أطموديٌ ىموًمف ؿمعٌي واًمعجكم
(4)

وهق مدًمس ذيمره احلوومظ . 

ذم اعمرشمٌي اًمثوًمثي مـ اعمدًمًلم
(5)

 .وىمد قمـعـ، 

 .وموٕصمر وعقػ

 .أشمر ازمـ فمبوس  -449

اسمـ اعمـذر ذم إوؾمطأظمرضمف  
(6)

، قمـ اسمـ قمٌوس، قمـ قمؽرمي، قمـ ظمصقػ، سمشػم سمـ قمتوب مـ ـمريؼ 

 .ومنكف يٌعٌ يقم اًمؼقومي يؾٌل، إذا موت اعمحرم مل يغط رأؾمف: ىمول

أطموديٌ قمتوب : طمـٌؾ سمـ قمـ أمحد، اجلقزضموكك ىمول، وىمد شمؽؾؿ ذم روايتف قمـ ظمصقػ، سمشػم سمـ قمـتوبوومقف 

((قمـ ظمصقػ مـؽرة
(7)

سمشػم أو  سمـ قمتوب، ؾملًمً أيب أيام أطمى إًمقؽ ذم ظمصقػ)): أمحد سمـ اهلل قمٌدوىمول . 

((قمـف اًمـوسمروان طمدث ، سمشػم أطموديثف أطموديٌ مـويمػم سمـ ومؼول قمتوب؟ ؿمجوع سمـ مروان
(8)

: وىمول اسمـ قمدي. 

                                 
 (. 6/456( إوؾمط ذم اًمًــ واإلمجوع وآظمتالف )2)

 (. 6/262( اعمحغم )3)

اهلل  (. احلورث سمـ قمٌد:222ت )(263شمؼريى اًمتفذيى )ص: س. : صدوق يمثػم اخلطل واًمتدًمقطمجـوج سمـ أرـموة( 4)

 (. :213ت ) (257شمؼريى اًمتفذيى )ص: . وذم طمديثف وعػ، ورمل سموًمرومض، يمذسمف اًمشعٌل ذم رأيفإقمقر: 

 (. 33/222( هتذيى اًمؽامل ذم أؾمامء اًمرضمول )5)

 (. 2:( ت )53( شمعريػ أهؾ اًمتؼديس سمؿراشمى اعمقصقوملم سموًمتدًمقس )ص: 6)

 (6/456( إوؾمط ذم اًمًــ واإلمجوع وآظمتالف )7)

 (. 8/24( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )8)

 (. 442( ت )2/357اهلل ) ( اًمعؾؾ ومعرومي اًمرضمول ٕمحد روايي اسمـف قمٌد9)
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((روى قمـ ظمصقػ كًخي وذم شمؾؽ اًمـًخي أطموديٌ ومتقن أكؽرت قمؾقف))
(1)

. 

طمـٌؾ قمـ  سمـ محدأؾمئؾ )): ىمول أسمق ـموًمى، اخليمل احلراين قمقن أسمق اجلزري اًمرمحـ قمٌد سمـ ظمصقػو

هنو مـ أٓ إرى أومو ، طموديٌ مـؽرةأظمرة آروى سم، يؽقن سمف سملس ٓ أرضمق أن: ومؼول، سمشػم سمـ بقمتو

((ظمصقػ ىمٌؾ
(2)

 

((صدوق دء احلػظ ظمؾط سملظمرة ورمل سموإلرضموء)): وىمول اسمـ طمجر
(3)

 

 .وموٕصمر ومقف وعػ 

وًمف إؾمـود آظمر أظمرضمف اًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى
(4)

قمـ اسمـ ، قمـ اًمضحوك، قمـ أيب إؾمحوق، ذيؽ مـ ـمريؼ 

 .((إذا موت اعمحرم مل يغط رأؾمف طمتك يؾؼك اهلل حمرمو)): قمٌوس أكف ىمول

حيدث  ٓ يمون ؿمعٌي)): ورم يمتوب اسمـ اجلقزى، مل يؾؼ اسمـ قمٌوس اًمضحوك هق اسمـ مزاطمؿ)): ىمول اسمـ اًمؽميمامين

((اسمـ قمٌوس لن يؽقن ًمؼأ ويـؽر، قمـف
(5)

ذيؽ اًمؼوى ورم ؾمـده ، ((قمـدكو وعقػ هق)): ؾمعقد سمـ وىمول حيقك، 

اهـ ((هؾ اًمعؾؿ سموحلديٌأيمثر أمل حيتٍ سمف )): ظمذ اًمرضمؾ طمؼف ممـ يؿـعفأمتؽؾؿ ومقف ىمول اًمٌقفؼك ذم سموب 
(6)

. 

 .اخلراؾموين حمؿد أسمق أو اًمؼوؾمؿ أسمق اهلالزم مزاطمؿ سمـ اًمضحوكو 

ضمٌػم سموًمري ومًؿع مـف  سمـ اًمضحوك مل يًؿع مـ اسمـ قمٌوس إكام ًمؼل ؾمعقد)): مقنة سمـ اعمؾؽ ٌدقمىمول  

((اًمتػًػم
(7)

((رؾمولصدوق يمثػم اإل)): وىمول اسمـ طمجر. 
(8)

. 

((صدوق خيطكء يمثػما شمغػم طمػظف مـذ وزم اًمؼضوء سموًمؽقومي)): اهلل اًمؼويض قمٌد سمـ وذيؽ
(9)

. 

 .وموٕصمر وعقػ هبذا اإلؾمـود أيضو

                                 
 (. 2628( ت )6/467( اًمؽومؾ ٓسمـ قمدي حتؼقؼ ؾمفقؾ زيمور )2)

 (.  67( ت )8/23( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )3)

 (. 2829( ت )3:8( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 4)

 (4/4:5( اًمًــ اًمؽؼمى ًمؾٌقفؼل )5)

 ( قمـ ؿمعٌي. 6:( كؼؾف اسمـ أيب طموشمؿ ذم اعمراؾمقؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )ص: 6)

 (. 4/4:5( اجلقهر اًمـؼل اعمطٌقع قمغم هومش اًمًــ اًمؽؼمى )7)

 (451( ت )6:( اعمراؾمقؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )ص: 8)

 (. 3:89( ت ):56يى )ص: ( شمؼريى اًمتفذ9)

 (3898( رىمؿ )547( اًمتؼريى )صـ:)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                                            (   583 

 وازمـ فمؿر، ذيمؽ فمـ فموئشي يَ وِ ورُ ، ويصـع زمف ىمّم يصـع زموحلالل، يبطؾ إضمرامف زمؿقسمف): ومقيمف ،

(ىمويمصالة وايمصقوم، همبطؾً زموظمقت، ٕهنو فمبودة رشفمقي
(1)

. 

 . فموئشي أشمر -:44

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ 
(2)

 ، مـ ـمريؼ إسمراهقؿ اًمـخعل 

عمـذر ذم إوؾمطواسمـ ا
(3)

 ;مـ ـمريؼ أيب إؾمحوق 

. اصـعقا سمف يمام شمصـعقن سمؿقشمويمؿ: ومؼوًمً؟ أهنو ؾمئؾً قمـ اعمحرم يؿقت; قمـ قموئشي، قمـ إؾمقد مهويمال

 .يؽػـ اعمحرم يمام يؽػـ همػم اعمحرم: اسمـ اعمـذر: وًمػظ

 .وهذا إؾمـود صحقح رضموًمف صمؼوت

وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ
(4)

واسمـ اعمـذر ذم إوؾمط 
(5)

; قمـ قموئشي، قمـ إؾمقد، إسمراهقؿمـ ـمريؼ  

 .((اصـعقا سمف يمام شمصـعقن سمؿقشمويمؿ)): ومؼوًمً؟ أهنو ؾمئؾً قمـ اعمحرم يؿقت

 .وموصـعقا سمف مو شمصـعقن سمؿقشمويمؿ، إكام هق ضمًد: وًمػظ اسمـ اعمـذر

سمـ اًمؽميمامين ذم اجلقهر اًمـؼلوصححف ا، وإصمر صحقح قمـ قموئشي
(6)

. 

وأظمرج اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ
(7)

إذا موت : قمـ قموئشي ىموًمً، قمـ إسمراهقؿ، مـ ـمريؼ إسمراهقؿ اًمـخعل 

 .اعمحرم ذهى إطمرام صوطمٌؽؿ

مل يؾؼ إسمراهقؿ اًمـخعل أطمدا مـ أصحوب )): ٕن إسمراهقؿ مل يًؿع مـ قموئشي ىمول أسمق طموشمؿ; وهق مـؼطع

((وئشي ومل يًؿع مـفو ؿمقئو ومنكف دظمؾ قمؾقفو وهق صغػمإٓ قم  اًمـٌل
(8)

 

                                 
 . (589/ 4اعمغـل ) ) (2)

 (. :2575( ح )9/564( مصـػ اسمـ أيب ؿمقٌي )3)

 (. 6/455( إوؾمط ذم اًمًــ واإلمجوع وآظمتالف )4)

 (. :2575( ح )9/564( )5)

 (. 3:65( ح )6/455( )6)

 (. 4/4:4( اجلقهر اًمـؼل )7)

 (. 25759) ( ح9/564( )8)

 (. :( اعمراؾمقؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )ص: 9)
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 .أشمر ازمـ فمؿر  -452

أظمرضمف موًمؽ ذم اعمقـمل 
(1)

 سموجلحػي وموت، اهلل قمٌد سمـ واىمد، اسمـف يمػـ قمؿر سمـ اهلل قمٌدأن ; قمـ كوومع 

 .ًمقٓ أكو طمرم ًمطقٌـوه: وىمول. ووضمفف، ومخر رأؾمف. حمرمو

 .وهذا إؾمـود ذم همويي اًمصحي

وأظمرضمف اسمـ طمزم ذم طمجي اًمقداع
(2)

شمقذم : ىمول، قمـ ؾمومل، طمدصمـو معؿر قمـ اًمزهرياًمرزاق  قمٌدسمنؾمـوده قمـ  

ؿف وًمػف ذم صمالصمي وملظمذ اسمـ قمؿر رأؾمف وىمؿصف وقمؿ، وهق حمرم، قمؿر مع اسمـ قمؿر سموجلحػي سمـ اهلل قمٌد سمـ واىمد

 .أمًًـوه ـمقٌو; وًمقٓ أكو حمرمقن، هذا يؼطع إطمرامف طملم شمقذم: ىمول، أصمقاب

 .واإلؾمـود صحقح أيضو. اًمرزاق سمف قمٌداًمؼم معؾؼو قمـ  قمٌدوذيمره اسمـ 

انمسؾقه : همؼول ايمـبل  وكحـ مع ايمـبل ، هف زمعغمُ َص رصمال وومَ  أنَّ ، روى ازمـ فمبوس): ومقيمف -[م]

همنن اهلل يبعثف يقم ايمؼقومي ُمَؾبًَّدا، ختؿروا رأؽمف وٓ ، متسقه ؿمقبو وٓ ،دم شمقزمكم وىمػـقه، زمّمء وؽمدر
(3)

ودم  

(متػؼ فمؾقف مؾبقوروايي 
(4)

. 

شمؼدم احلديٌ ذم أول اًمٌحٌ
(5)

 ، 

(ضمؽؿل فمعم ايمقاضمد ضمؽؿل فمعم اجلّمفمي: ف ومولأكّ  ومد روي فمـ ايمـبل ): ومقيمف -452
(6)

. 

وؿمقخـو احلوومظ ، وؾملًمً قمـف ؿمقخـو احلوومظ مجول اًمديـ أسمو احلجوج، مل أر هبذا ىمط ؾمـدا)): ىمول اسمـ يمثػم

((ومؾؿ يعروموه سموًمؽؾقي، اهلل اًمذهٌل مرارا قمٌد أسمو
(7)

 

                                 
 (. 2284( ح )4/584( مقـمل موًمؽ ت إقمظؿل )2)

 (. 383( طمجي اًمقداع ٓسمـ طمزم )ص: 3)

ه مجع اًمشعر سمصؿغ أو همػم واًمتؾٌقد -سمدال سمدل اًمتحتوكقي-مؾٌقو يمذا ًمؾؿًتؿكم وًمؾٌوىملم مؾٌدا ))( ىمول اسمـ طمجر: 4)

 (. 4/248ومتح اًمٌوري ٓسمـ طمجر ) ((ًمقخػ ؿمعثف ويموكً قمودهتؿ ذم اإلطمرام أن يصـعقا ذًمؽ

 (. 4/589( اعمغـل )5)

 (. 4( اكظر احلديٌ رىمؿ )6)

 (. 4/589( اعمغـل )7)

 (. 291( ح )356( حتػي اًمطوًمى سمؿعرومي أطموديٌ خمتٍم اسمـ احلوضمى )ص: 8)
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((ٓ أصؾ سمف هبذا اًمؾػظ)): وىمول اًمعراىمل
(1)

وشمٌعف ذم ذًمؽ اًمًخووي. 
(2)

واًمعجؾقين 
(3)

ومال قمكم ىموري 
(4)

 

واًمشقيموين
(5)

. 

رواه اًمؽممذي واًمـًوئل مـ طمديٌ موًمؽ قمـ ، وًمؽـ معـوه صموسمً، ٓ يعرف هبذا اًمؾػظ)): وىمول اًمزريمٌم

أصوومح  ٓ إين: ضمرات كٌويعف ومؼولذم كًوء مـ اعمفو قمـ أمقؿي سمـً رىمقؼي ىموًمً أشمقً اًمـٌل ، اعمـؽدر سمـ حمؿد

((طمًـ صحقح)): وىمول اًمؽممذي وإكام ىمقزم ٓمرأة واطمدة يمؼقزم عموئي امرأة، اًمـًوء
(6)

. 

أظمرضمف موًمؽ وطمديٌ أمقؿقي سمـً رىمقؼي 
(7)

ومـ ـمريؼف اسمـ ؾمعد-; 
(8)

أمحدو، 
(9)

واًمـًوئل ذم ، 

اًمؽؼمى
(10)

واسمـ طمٌون، 
(11)

واًمدار ىمطـل، 
(12)

واًمطؼماين 
(13)

واًمٌقفؼل، 
(14)

 ;- 

واًمـًوئل
(15)

 ;مـ ـمريؼ اًمثقري 

واحلؿقدي ذم مًـده 
(16)

واًمؽممذي; قمـ اسمـ قمققـي 
(17)

واسمـ أيب قموصؿ، 
(18)

 ، مـ ـمريؼف 

                                 
 (.  2272( ح )2/529) كؼؾ قمـف اًمعجؾقين ذم يمشػ اخلػوء( 2)

 (. 527( ح )423( اعمؼوصد احلًـي )ص: 3)

 (.  2272( ح )2/529( يمشػ اخلػوء )4)

 (. 299( إهار اعمرومققمي ذم إظمٌور اعمقوققمي )ص: 5)

 (. 311( اًمػقائد اعمجؿققمي )ص: 6)

 (. 234( ح )268( اعمعتؼم ذم ختريٍ أطموديٌ اعمـفوج واعمختٍم )صـ7)

 (. 923ح )( 6/2541( اعمقـمل )8)

 (. 9/6( اًمطٌؼوت )9)

 (38119( ح )55/669( مًـد أمحد ):)

 (. 9771( ح )9/79( اًمًــ اًمؽؼمى، يمتوب اًمًػم، سموب سمقعي اًمـًوء )21)

 (. 5664( ح )21/528( صحقح اسمـ طمٌون )22)

 (. 5395( ح )6/369( اًمًــ )23)

 (. 582( ح )35/297( اعمعجؿ اًمؽٌػم ًمؾطؼماين )24)

 (. 9/366ًمؾٌقفؼل ) ( اًمًــ اًمؽؼمى25)

 (.  5292( ح ):8/25( ؾمــ اًمـًوئل، يمتوب اًمٌقعي، سموب سمقعي اًمـًوء )26)

 (. 455( ح )2/447( مًـد احلؿقدي )27)

 (. 26:8( ح )4/315( ؾمــ اًمؽممذي، أسمقاب اًمًػم، سموب مو ضموء ذم سمقعي اًمـًوء )28)

 (. 4451( ح )7/231( أطمود واعمثوين )29)
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وأمحد
(1)

واحلويمؿ، 
(2)

 ;مـ ـمريؼ اسمـ إؾمحوق 

زوأسمق داود اًمطقوًم
(3)

 ;قمؿر اًمقشؽري سمـ مـ ـمريؼ ورىموء 

واًمطؼماين ذم اًمؽٌػم
(4)

 ;احلورث سمـ مـ ـمريؼ قمؿرو 

قمـ ، اعمـؽدر سمـ قمـ حمؿداحلورث(  سمـ وقمؿرو، وورىموء، واسمـ إؾمحوق، واسمـ قمققـي، واًمثقري، ؾمتتفؿ )موًمؽ

أمقؿي سمـً رىمقؼي
(5)

 قمغم كٌويعؽ، اهلل رؾمقل يو: ـوومؼؾ. اإلؾمالم قمغم سمويعـف كًقة ذم  اهلل رؾمقلأشمقً : أهنو ىموًمً; 

 ،ديـو وأرضمؾـوكليت سمٌفتون كػؽميف سملم أي وٓ ،كؼتؾ أوٓدكو وٓ ،كزين وٓ ،كنق وٓ ،ؿمقئو سموهلل كنمك ٓ أن

اهلل ورؾمقًمف أرطمؿ سمـو مـ : ومؼؾـو: ىموًمً. وأـمؼتـ، ومقام اؾمتطعتـ:  اهلل رؾمقلومؼول . كعصقؽ ذم معروف وٓ

إكام ىمقزم عموئي امرأة يمؼقزم ٓمرأة . أصوومح اًمـًوء ٓ إين:  اهلل رؾمقلومؼول . اهلل رؾمقلهؾؿ كٌويعؽ يو . أكػًـو

 .أو مثؾ ىمقزم ٓمرأة واطمدة. واطمدة

وروى ؾمػقون . اعمـؽدر سمـ كعرومف إٓ مـ طمديٌ حمؿد ٓ ، ،هذا طمديٌ طمًـ صحقح)): ىمول اًمؽممذيو

، وؾملًمً حمؿدا قمـ هذا احلديٌ. اعمـؽدر كحقه سمـ قمـ حمؿد، وهمػم واطمد هذا احلديٌ، أكس سمـ وموًمؽ، اًمثقري

 . اهلل رؾمقلـ وأمقؿي امرأة أظمرى هلو طمديٌ قم، أقمرف ٕمقؿي سمـً رىمقؼي همػم هذا احلديٌ ٓ :ومؼول

((وهق مـ إطموديٌ اًمتل أًمزم اًمدارىمطـل اًمشقخلم سمنظمراضمفو ًمثٌقهتو قمغم ذـمفام)): وىمول اًمًخووي
(6)

. 

 .واحلديٌ صحقح

(وصمفف وٓ وٓ ختؿروا رأؽمف): ومقيمف -453
(7)

. 

ؾمٌؼيمام   اسمـ قمٌوساًمشقخون مـ طمديٌ  وأظمرضمف وٓ ختؿروا رأؾمف: ًمػظي
(8)

. 

                                 
 (. 38118ح ) (55/668( مًـد أمحد )2)

 (. 5/82( اعمًتدرك )3)

 (. 2837( ح )4/2:3( مًـد أيب داود اًمطقوًمز )4)

 (. 584( ح )35/299( اعمعجؿ اًمؽٌػم ًمؾطؼماين )5)

اًمعزى، أظمً  ـً ظمقيؾد سْمـ أؾمد سْمـ قمٌدأمفو رىمقؼي سم، سْمـ سمجود سْمـ قمؿػم اسمـ احلورث  هل أمقؿي سمـً قمٌد (6)

 (. 4352ت )(28:2/ 5آؾمتقعوب ذم معرومي إصحوب )ا  ظمدجيي

 (. 225(، واكظر: اإلًمزاموت واًمتتٌع ًمؾدارىمطـل )ص: 527( ح )423( اعمؼوصد احلًـي )ص: 7)

 . (:58/ 4اعمغـل ) ا( 8)

 (. 3( اكظر احلديٌ رىمؿ )9)
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مًؾؿ ذم صحقحف ومؼد شمػرد هبو، وٓ وضمفف: وأمو زيودة
(1)

، ديـور سمـ قمـ قمؿرو، مـ ـمريؼ ؾمػقون اًمثقري 

اهمًؾقه :  اهلل رؾمقلومؼول ،  أوىمصتف راطمؾتف وهق حمرم ومامترضماًل  أن  ، ضمٌػم قمـ اسمـ قمٌوس  سمـ قمـ ؾمعقد

 .ومنكف يٌعٌ يقم اًمؼقومي مؾٌقو، وضمفف وٓ ختؿروا رأؾمف وٓ ،سمامء وؾمدر ويمػـقه ذم صمقسمقف

وأظمرضمف
(2)

  أن رضمال أشمك اًمـٌل: سمف سمؾػظ ضمٌػم سمـ قمـ ؾمعقد، قمـ أيب سمنم، ، مـ ـمريؼ همـدر قمـ ؿمعٌي 

، س ـمقٌويؿ وٓ ،وأن يؽػـ ذم صمقسملم، أن يغًؾ سمامء وؾمدر وملمر اًمـٌل : ومقىمع مـ كوىمتف وملىمعصتف، وهق حمرم

 .ومنكف يٌعٌ يقم اًمؼقومي مؾٌدا، طمورج رأؽمف ووصمفف: صمؿ طمدصمـل سمف سمعد ذًمؽ: ىمول ؿمعٌي ظمورج رأؾمف

وأظمرضمف
(3)

أن يغًؾقه سمامء   اهلل رؾمقلوملمرهؿ : قمـ أيب اًمزسمػم قمـ ؾمعقد سمف سمؾػظ، مـ ـمريؼ زهػم 

 هيؾومنكف يٌعٌ يقم اًمؼقومي وهق ، ورأؾمف -طمًٌتف ىمول  - وأن يؽشػقا وصمففوؾمدر 

وأظمرضمف
(4)

 شمؼرسمقه ـمقٌو وٓ اهمًؾقه: ضمٌػم سمف سمؾػظ سمـ قمـ مـصقر قمـ ؾمعقد، مـ ـمريؼ إهائقؾ 

 .ومنكف يٌعٌ يؾٌل، سمغطقا وصمفف وٓ

ضمٌػم ومذيمر  سمـ ورواه أسمق اًمزسمػم قمـ ؾمعقد، وذيمر اًمقضمف ومقف همريى، وروايي اجلامقمي رم اًمرأس وطمده)): ىمول اًمٌقفؼل

((يي اجلامقمي اًمذيـ مل يشؽقا وؾموىمقا اعمتـ أطمًـ ؾمقوىمي أومم سملن شمؽقن حمػقفمياًمقضمف قمغم ؿمؽ مـف رم متـف وروا
(5)

. 

وسمعضفؿ اًمقضمف ، ومرد سمعضفؿ اًمرأسأىمد صح اًمـفك قمـ شمغطقتفام ومجؿعفام سمعضفؿ و)): وشمعؼٌف اسمـ اًمؽميمامين

ظمرضمفو مًؾؿ أػم سمك اًمزسمأروايي )): وىمول أيضو ((ومم مـ شمغؾقط مًؾؿأوهذا ، مـف رءوهؿ ذم  وٓ ،واًمؽؾ صحقح

ن ٕ; ؿمؽ هفـو وٓ ،فمــتف: وطمًٌتف سمؿعـك، -طمًٌتف ىمول ورأؾمف-ن شمؽشػقا ذم وضمففأو: وًمػظف، ذم صحقحف

 ،ام وىمع اًمشؽ ذم اًمرأسكّ إو، ومقف ؿمّؽ  ٓ وموًمقضمف، وًمق ؾمؾؿـو ذًمؽ، قمغم مو ىمرركوه ذم اًمؽًقف اًمظـ ىمًقؿ اًمشّؽ 

ويمالم ، ومال اًمتػوت إمم اًمشؽ اًمقاىمع ذم هذه اًمروايي; ةن اًمروايي سمؽشػ اًمرأس صحقحي يمثػمٕ; ذًمؽ يّي  وٓ

طمًـ أوؾموىمقا اعمتـ ، يضوأن اًمذيـ ذيمروا اًمقضمف مل يشؽقا أوفمفر سمام ذيمركو ، ؿمؽ ومقف وٓ (اًمقضمف)ذم  اًمٌقفؼك

((هنؿ زادوا اًمقضمف مـ قمدة ـمرق صحقحيٕ; ن شمؽقن حمػقفميأومم أومروايتفؿ ; ؾمقوىمي
(6)

. 

                                 
 (. 2317( ح )3/977و يػعؾ سموعمحرم إذا موت )( صحقح مًؾؿ، يمتوب احلٍ، سموب م2)

 (.  2317/212( صحقح مًؾؿ ح )3)

 (213/ 2317( صحقح مًؾؿ ح )4)

 (214/ 2317( صحقح مًؾؿ ح )5)

 (. 4/4:4( اًمًــ اًمؽؼمى )6)

 (. 4:3-4/4:2( اجلقهر اًمـؼل اعمطٌقع قمغم هومش اًمًــ اًمؽؼمى )7)
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ويمقس  وهق أصح مو روي همقف، حلديٌ ازمـ فمبوس ايمذي رويـوهي وصمفف وٓ زملس زمتغطق): ومقيمف -[م]

(همقف إٓ اظمـع مـ سمغطقي ايمرأس
(1)

. 

واكػرد مًؾؿ سمزيودة ، خون ومل يذيمر ومقف إٓ شمغطقي اًمرأسيشػم إمم طمديٌ اسمـ قمٌوس اًمًوسمؼ اًمذي أظمرضمف اًمشق

 .ورد قمؾقف اسمـ اًمؽميمامينّ ، اًمٌقفؼّل  ووشمؽؾؿ ومقف، شمغطقي اًمقضمف

ىمؾّم نمسؾً فمضقا ، همؽوكً سمـزفمف أفمضوء، أهنو نمسؾً ازمـفو، وومد روي فمـ أؽمّمء): ومقيمف -[ م]

(وصمعؾتف دم ىمػـف، ؿمقبتف
(2)

. 

ًـي أظمرضمف اًمالًمؽوئل ذم ذح أصقل اقمتؼود أهؾ اًم
(3)

ـده  ظمر ومقؿـ سمنم )): ىمول، قمـ اسـم أيب مؾقؽي سًم يمًـ ٔا

زول اسمـفو ومدقمً سمؿرايمـ، يعـل اسمـ اًمزسمػم، أؾمامء سـم
(4)

وؿمى يامين 
(5)

و ومـغًؾف كتـوول مـف قمضقا إٓ ضموء معـ ٓ ومؽـو، 

، صمؿ ىمومً ومصًؾ قمؾقف، طمتك ومرهمً مـف، صمؿ كضعف ذم أيمػوكف، ومـتـوول اًمعضق اًمذي يؾقف ومـغًؾف، وكضعف ذم أيمػوكف

ً شمؼقل ىمٌؾ ذًمؽ ل سمجثتف ٓ اًمؾفؿ: ويموك ً رمحفو اهلل، متتـل طمتك شمؼر قمـق ً قمؾقفو مجعي طمتك موشم  .((ومام أشم

ؾمٌؼوىمد 
(6)

. 

(《صعمَّ أزمق أيقب فمعم ِرصْمؾٍ 》): ومقيمف -454
(7)

. 

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ
(8)

 .أن أسمو أيقب صغم قمغم رضمؾ، قمـ رضمؾ، قمـ ؾمػقون، ويمقعقمـ  

 .وومقف ؿمقخ ؾمػقون مٌفؿ مل يًؿ

أمحد ذم مًوئؾ أسمقف سمـ اهلل قمٌدوأورده  
(9)

 .اًمتؿريضقمـ أيب أيقب معؾؼو سمصقغي ، قمـ أسمقف، 

                                 
 (. 3/479املغين )( 1)
 . (591/ 4( اعمغـل )3)

 (. 227( ح )272/:مـ ذح أصقل اقمتؼود أهؾ اًمًـي واجلامقمي ًمالًمؽوئل ) -( يمراموت إوًمقوء ًمالًمؽوئل 4)

ـُ 5) ؾ ومِقَفو اًمثَِّقوُب. اًمـفويي ذم همريى احلديٌ وإصمر ) (اعْمِْريَمـ ًَ تِل ُيْغ وكي اًم   . (371/ 3سمَِؽْنِ اعْمِقِؿ: اإلضم 

 . (439/ 2: َحَجٌر معروٌف ُيْشبه الزَّاج، َوَقْد يُْدَبغ بِِه اجلُلود. النهاية يف غريب احلديث واألثر )الَشـب   (5)
 . -438 -: ( اكظر احلديٌ رىمؿ7)

 (. 4/591اعمغـل )( 8)

 (. 23135( ح )8/513) ( مصـػ اسمـ أيب ؿمقٌي9)

 (. 636( م )252اهلل )ص:  ( مًوئؾ اإلموم أمحد روايي اسمـف قمٌد:)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                                            (   589 

(《وصعمَّ فمؿُر فمعَم فمظوٍم زمويمشوم》): ومقيمف  -455
(1)

. 

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ
(2)

ومـ ـمريؼف اسمـ اعمـذر ذم إوؾمط-
(3)

، قمـ قمومر، قمـ ضموسمر، ذيؽقمـ  -

 .أن قمؿر صغم  قمغم قمظوم سموًمشوم

 :ػ ًمعؾتلموهذا إصمر وعق

 سمـ وعقػ راوميض ويمذسمف زائدة، اجلعػك يمعى سمـ يغقث قمٌد سمـ احلورث سمـ اسمـ يزيد: ضموسمر هق: إومم

أيب ؾمؾقؿ سمـ وًمقٌ، ىمدامي
(4)

. 

((اًمشعٌل قمـ قمؿر مرؾمؾ)): سمق زرقمي وأسمق طموشمؿروايي اًمشعٌل قمـ قمؿر مرؾمؾي ىمول أ ٕنّ ; آكؼطوع: اًمثوكقي
(5)

. 

((ٓ يثًٌ قمـ قمؿر)): ووعػف اسمـ اعمـذر ومؼول
(6)

. 

((وهذا واٍه أيضو ومنكف مع اكؼطوقمف ومقف ضموسمر وهق اسمـ زيد اجلعػك وهق متفؿ)): وىمول اًمشقخ إًمٌوين
(7)

. 

(زمنؽمـوده، أمحد زمـ اهلل فمبدروامهو . 《وصعمَّ أزمق فمبقدة فمعم رؤوس زمويمشوم》): ومقيمف -456
(8)

. 

أظمرضمف اًمشوومعل ذم إم
(9)

 ;يزيد سمـ ىمول سمعض أصحوسمـو قمـ صمقر: ىمول 

واسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ
(10)

يقكس سمـ قمـ قمقًك 
(11)

 ، 

                                 
 (. 4/591اعمغـل )( 2)

 (. 23136( ح )4/467( مصـػ اسمـ أيب ؿمقٌي )3)

 (. 4212( ح )6/521( إوؾمط ذم اًمًــ واإلمجوع وآظمتالف )4)

 (. 2/491( مقزان آقمتدال )5)

 (. 6:3( ت )271شمؿ )ص: ( اعمراؾمقؾ ٓسمـ أيب طمو6)

 (. 4212( ح )6/521( إوؾمط )7)

 (. 826( ح ):4/27( إرواء اًمغؾقؾ )8)

 (. 4/591اعمغـل )( 9)

 (. 2/379( إم ):)

 (. 23134( ح )8/512( اعمصـػ )21)

رواه ))(: 4/2383سمـ طمجر ذم اًمتؾخقص )(، وىمول ايقكس سمـ ( هؽذا أصمٌتف حمؼؼ اعمصـػ: حمؿد قمقامي، )قمقـًك22)

وىمد ذيمر اعمزي ذم شمرمجي اعمصـػ )اسمـ ايب ))وىمول حمؿد قمقامي:  ((هورون قمـ صمقر. . . .  سمـ اسمـ أيب ؿمقٌي، قمـ قمؿر

 = اهـ  ((ؿمقٌي( مجوقمي يروي اعمصـػ قمـفؿ اؾمؿ يمؾ مـفؿ قمؿر، ًمقس واطمدا مـفؿ يروي قمـف صمقر، ومآصمرت إصمٌوت قمقًك
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واسمـ اعمـذر ذم إوؾمط
(1)

 .زيد سمـ مـ ـمريؼ أصٌغ 

 سمـ قمـ ظموًمد، يزيد سمـ قمـ صمقر وأصٌغ سمـ زيد( ، وقمقًك سمـ يقكس، ليمؾفؿ )سمعض أصحوب اًمشوومع

 .أسمو قمٌقدة صغم قمغم رؤوس سموًمشوم( معدان )أنّ 

ومـ ـمريؼ اًمشوومعل أظمرضمف اًمٌقفؼل
(2)

. 

((وأيب قمٌقدة مو روي قمـفام، وٓ يثًٌ قمـ قمؿر)): وىمول اسمـ اعمـذر
(3)

وٓ يصح ذًمؽ )): وىمول ذم اإلذاف، 

((قمـفام
(4)

. 

((ًمؽـ هلذا اعمعـك ؿمقاهد، اسمـ معدان مل يدرك أسمو قمٌقدة)): يمثػموىمول اسمـ 
(5)

. 

((مل يؾؼ أسمو قُمٌَقدةمعدان  سمـ ظموًمد)) وأسمق كعقؿ، ؿمقٌي سمـ وهق يمذًمؽ ىمول يعؼقب 
(6)

 

((صمؼي يرؾمؾ يمثػما)) اًمؽالقمل معدان سمـ ظمـوًمدو
(7)

ي اًمثوًمثي مـ اعمدًمًلموذيمره اسمـ طمجر ذم اًمطٌؼ 
(8)

. 

 .وموٕصمر وعقػ

                                 
اهـ. وًمؽـ ًمف إؾمـود آظمر قمـد ((هورون ومؼول هق مؽموك سمـ ( سمعؿر:4/27وين إرواء اًمغؾقؾ )وأقمؾف اًمشقخ إًمٌ =

 اسمـ اعمـذر يمام ؾمٌؼ. 

يزيد وهق اًمؽالقمل يروي قمـ  سمـ واًمصقاب صمقر(، زيد سمـ صمقر)(، قمـد اسمـ اعمـذر 4211( ح )6/521( إوؾمط )2)

 يقكس.  سمـ معدان، ويروي قمـف قمقًك سمـ ظموًمد

 (. 8573( ح )6/372( معرومي اًمًــ وأصمور )5/29، )( اًمًــ اًمؽؼمى3)

 (. 4211( ح )6/521( إوؾمط )4)

 (. 3/462( اإلذاف قمغم مذاهى اًمعؾامء )5)

 (. 2/342( إرؿمود اًمػؼقف )6)

 (. 6/327(، طمؾقي إوًمقوء ):9/27( هتذيى اًمؽامل ذم أؾمامء اًمرضمول )7)

 (. 2789( ت )3:2( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 8)

 (. 57( ت )42يػ أهؾ اًمتؼديس سمؿراشمى اعمقصقوملم سموًمتدًمقس )ص: ( شمعر9)
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 زمـ ايمرمحـ فمبدوىموكً يد ، همعرهمً زموخلوسمؿ، أيمؼك ؿموئر يدا زمؿؽي مـ وومعي اجلؿؾ): ومقيمف -457

أؽمقد زمـ فمتوب
(1)

كعرف مـ ايمصحوزمي  ومل، وىمون ذيمؽ زمؿحرض مـ ايمصحوزمي. أهؾ مؽي همصعم فمؾقفو، 

(خمويمػو دم ذيمؽ
(2)

. 

ذيمره اًمشوومعل ذم يمتوسمف إم
(3)

سمؾغـو أن ـموئرا أًمؼك يدا سمؿؽي ذم وىمعي اجلؿؾ ومعرومقهو 》: ومؼول، سمالهمو 

 .《وصؾقا قمؾقفو، سموخلوشمؿ ومغًؾقهو

وذيمره اًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى
(4)

 .قمـ اًمشوومعل 

((ذم ؾمـده سمالغ)): ينوىمول اسمـ اًمؽميمام
(5)

 

وذيمر مصعى اًمزسمػمي واسمـ ىمتقٌي أكف أًمؼل سموًمقاممي
أًمؼل سموعمديـي: وىمول أسمق مقؾمك إصٌفوين وهمػمه، (6)

(7)
. 

(اصـعقا زمؿقسموىمؿ ىمّم سمصـعقن زمعرائسؽؿ:  ومقل ايمـبلَّ ): ومقل اظمميمػ -[م]
(8)

. 

ؼدمشم
(9)

. 

(《أيب ووموص صمزَّ فموكي مقً زمـ أّن ؽمعد》): ومقيمف -458
(10)

. 

                                 
، وأّمف ضمقيريي سمـً أيب ضمفؾ اًمتل أراد قمكمي أن يتزوضمفو صمؿ شمريمفو ومتزوضمفو إمقي أؾمقد سمـ قمتوب سمـ اًمرمحـ ( قمٌد2)

(. 2/3:8هق وإؿمؽم، ومؼتؾف إؿمؽم. اكظر: هتذيى إؾمامء واًمؾغوت ) كؼقمتوب، ويمون مع قموئشي يقم اجلؿؾ، واًمت

 (. 7351( ت )6/46اإلصوسمي ذم متققز اًمصحوسمي )

 (. 592-4/591اعمغـل )( 3)

 (. 2/417( إم ًمؾشوومعل )4)

 (. 5/38( اًمًــ اًمؽؼمى ًمؾٌقفؼل )5)

 (. 5/29( اجلقهر اًمـؼل )6)

 (. 2/394(، اعمعورف )2:4( كًى ىمريش )ص: 7)

 (. 2/3:8( هتذيى إؾمامء واًمؾغوت )8)

 (. 4/593( اعمغـل )9)

 (. 8( شمؼدم سمرىمؿ ):)

 (. 4/594( اعمغـل )21)
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اًمرزاق ذم اعمصـػ قمٌدأظمرضمف 
(1)

ومـ ـمريؼف اسمـ اعمـذر ذم إوؾمط– 
(2)

واسمـ طمزم ذم اعمحغم، 
(3)

- 

أمحد ذم مًوئؾ أسمقف سمـ اهلل قمٌدو
(4)

 ;يؼ ويمقعمـ ـمر 

 .((قموكي مقً ز  َأن ؾَمْعدا ضَم ))يب ىماَلسَمي أقَمـ ، احلذاء ظَموًمِدوويمقع( قمـ اًمثقري قمـ ، اًمرزاق قمٌديمالمهو )

ًٍ )): اًمرزاق قمٌدوًمػظ    .((طَمَؾَؼ قَموَكَي َمقِّ

صمر صحقح إن ، إؾمـوده صمؼوت رضمول ومل أضمد ، وإٓ ومؿرؾمؾ، أيب وىموص سـم درك أسمق ىمالسمي ؾمعدَ أوٕا

ـ ؾم روايي ًمف عدقم
(5)

. 

يؼمك ، مثؾ ايمؼبي، ويستحى أن يؼمك همقق رسير اظمرأة يشء مـ اخلشى أو اجلريد): ومقيمف -459

أول مـ صـع هلو ذيمؽ   اهلل رؽمقلوومد روي أن هموؿمؿي زمـً . يمقؽقن أؽمؼم هلو; همقومف شمقب

(زملمرهو
(6)

. 

 :روي هذا إصمر مـ قمدة أوضمف

مروو ؿمديدا ومؼوًمً ٕؾمامء سمـً  يموكً وموـمؿي ىمد مروً》: ىمول،  فمـ ازمـ فمبوس: ايمقصمف إول

ًمعؿري وًمؽـ أصـع كعشو يمام رأيً  ٓ :ومؼوًمً، أٓ شمريـ إمم مو سمؾغً ومال حتؿؾقـل قمغم هير فموهر: قمؿقس

، صمؿ ضمعؾً قمغم اًمنير كعشو، وملريـقف وملرؾمؾً إمم ضمرائد رـمٌي ومؼطعً مـ إؾمقاق: ىموًمً يصـع سموحلٌشي

 .《ومدومـوهو ًمقال، صمؿ محؾـوه، ومو رئقً مٌتًؿي إٓ يقمئذ، وهق أول مو يمون اًمـعش ومتًٌؿً

                                 
 (. 7346( ح )4/548اًمرزاق اًمصـعوين ) ( مصـػ قمٌد2)

 (. 3:49( ح )6/439( إوؾمط ذم اًمًــ واإلمجوع وآظمتالف )3)

 (. 4/519( اعمحغم سمؤصمور )4)

 (. 5:6( م )246اهلل )ص:  أمحد روايي اسمـف قمٌد( مًوئؾ اإلموم 5)

ذيمر أسمق ىمالسمي ًمؾؼضوء، وهق اسمـ مخًلم ؾمـي وملسمك  أذيــي سمـ اًمرمحـ ( ذيمر اسمـ قمًويمر ذم شمورخيف: أكف عمو موت قمٌد6)

س وشمًعلم. شموريخ دمشؼ ٓسمـ قمًويمر أذيـي شمقذم ذم طمدود مخ سمـ اًمرمحـ وظمرج إمم اًمشوم ومامت سموًمشوم، وقمٌد

( ومٌـوء قمغم هذه اًمروايي شمؽقن وٓدة أيب ىمالسمي ؾمـي مخس 3/2241(، شموريخ اإلؾمالم ًمؾذهٌل )422، 39/414)

(. 4/74أيب وىموص شمقذم ؾمـي مخس ومخًلم قمغم اًمراضمح. اكظر: اإلصوسمي ذم متققز اًمصحوسمي ) سمـ وأرسمعلم. وؾمعد

 ًمعنمة. واهلل أقمؾؿ. واًمذي يظفر أكف قموسه وهق دون ا

 (. 4/595( اعمغـل )7)
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أظمرضمف اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت
(1)

 ;قمـ اًمقاىمدي 

ي ذم شمورخيفواًمطؼم
(2)

ةاًمدوٓيب ذم اًمذريي اًمطوهرو 
(3)

ًتدرك،  واحلويمؿ ذم اعم
(4)

: ىمول، مـ ـمريؼ اًمقاىمدي 

ٌوس ىمول سـم قمـ قمكم، قمـ أسمقف، قمكم سـم قمؿر سـم حمؿد سـم أظمؼمكو قمؿر ، ومذيمره. . . طمًلم قمـ اسـم قم

 .ًمؾدوٓيب واًمؾػط

 .همػم مرة ؾمٌؼوىمد ، قمؿر اًمقاىمدي مؽموك سمـ وومقف حمؿد 

ذيمره اعمزي، ـموًمى أيب سمـ قمكم سمـ قمؿر سمـ حمؿد سمـ قمؿروؿمقخف 
(5)

 سمـ قمؿر سمـ حمؿدذم اًمرواة قمـ  

 .ومل أضمد ًمف شمرمجي مػصؾي، أيب ـموًمى سمـ قمكم

إين ٕؾمتحل : ومؼوًمً ًمقؾيسمعد ووموة أسمقفو ؾمٌعلم سملم يقم و يَمِؿَدْت وَموـمَِؿُي 》: ىمول يزيدقمـ : ايمقصمف ايمثوين

ومؼوًمً أؾمامء  -ويموكقا حيؿؾقن اًمرضمول يمام حيؿؾقن اًمـًوء  -مـ ضمالًمي ضمًؿل إذا أظمرضمً قمغم اًمرضمول همدا 

 .《وموختذ سمعد ذًمؽ ؾمـي، ومصـعً اًمـعش، ين رأيً ؿمقئو يصـع سموحلٌشيإ: أو أم ؾمؾؿي، سمـً قمؿقس

ي ـ ؿمٌي ذم شموريخ اعمدـي أظمرضمف اسم
(6)

ـ أيب  ٌقؾ ىمول قم ـو يمفؿس: قموصؿ اًـم ـ ىمول سـم طمدصم ل يزي: احلً  .د سمفطمدصـم

وًمد ذم ظمالومي اًمصديؼ، مـ يمٌور اًمتوسمعلموهق شموسمعل  اًمشخػم سمـ اهلل قمٌد سمـ يـزيدويزيد ًمعؾف 
(7)

ومل يدرك  

 .وإؾمـوده صحقح; مـؼطعوموٕصمر ، اًمؼصي

: إين! أمي يو: ىموًمً اًمقوموة طميهتو عمو ، اهلل رؾمقلأن وموـمؿي اسمـي ، : قمـ أؾمامء سمـً قمؿقس: ايمقصمف ايمثويمٌ

و أن شمصـعف هلو إين ىمد رأيً سملرض احلٌشي ؿمقئو يصـع قمغم اًمـًوء وملمرهْت : ومؼوًمً ،ـًوءسموًم يصـع ممو ٕؾمتحقل》

                                 
 (. 9/34( اًمطٌؼوت اًمؽؼمى )2)

 (. 22/6:9( شموريخ اًمطؼمي 3)

 (. 323( ح )222( اًمذريي اًمطوهرة ًمؾدوٓيب )ص: 4)

قمكم، قمـ أسمقف(، وًمعؾ اًمصقاب مو ضموء قمـد اًمٌؼقي، وىمد روى اسمـ ؾمعد قمـ  سمـ قمؿر سمـ ( قمـد احلويمؿ: )حمؿد5)

 سمـ قمدة اًمروايوت، ومل أضمد روايي اًمقاىمدي قمـ حمؿد أيب ـموًمى سمـ قمكم سمـ قمؿر سمـ حمؿد ـسم اًمقاىمدي قمـ قمؿر

 (. . 9/41( )5:/2أيب ـموًمى. اكظر قمغم ؾمٌقؾ اعمثول: اًمطٌؼوت اًمؽؼمى ط ) سمـ قمكم سمـ قمؿر

 (. 65:7( ت )37/283( هتذيى اًمؽامل ذم أؾمامء اًمرضمول )6)

 (. 2/219( شموريخ اعمديـي ٓسمـ ؿمٌي )7)

 (. 2:4( ت )5/5:4( ؾمػم أقمالم اًمـٌالء )8)
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، ومعؿؾً كعشو وهمًؾتفو أكو وقمكم قمؾقف اًمًالم: ىموًمً أؾمامء، يكم همًؾفو إٓ هل وقمكم قمؾقف اًمًالم وٓ ،قمؾقفو

 .《وموـمؿي قمؾقفو اًمًالم أول مـ قمؿؾ قمؾقفو اًمـعش: اسمـ أيب ومديؽىمول 

أظمرضمف اسمـ ؿموهلم ذم كوؾمخ احلديٌ ومـًقظمف
(1)

واخلطقى ذم مقوح أوهوم اجلؿع واًمتػريؼ 
(2)

مـ  

 سمـ حمؿد سمـًأم ضمعػر : قمـ أمف، قمكم سمـ حمؿد سمـ قمـ قمقن، اهلل قمٌدأيب  سمـ مقؾمكقمـ ، ـمريؼ اسمـ أيب ومديؽ

أيب ـموًمى سمـ ضمعػر
(3)

 .سمف قمـ أؾمامء سمـً قمؿقس، 

ـ أيب ـموًمى اعمعروف سم قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ ضمعػر سمـ مقؾمك: اهلل هق قمٌدأيب  سمـ ومقؾمك

يمام ىمول اخلطقى ذم اعمقوح سموًمؽوفمؿ
(4)

((وقصد)): وهق، 
(5)

. 

ذيمره اًمٌخوري ذم اًمتوريخ اًمؽٌػم أيب ـموًمى اهلوؿمؿل سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ قمقنو
(6)

واسمـ أيب طموشمؿ ذم  

اجلرح واًمتعديؾ
(7)

ذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوتو، شمعديال وٓ ومل يذيمرا ومقف ضمرطمو 
(8)

. 

((مؼٌقًمي)) قمقن أم هلو ويؼول ـموًمى أيب سمـ ضمعػر سمـ أم ضمعػر سمـً حمؿدو
(9)

. 

 .ضمعػر سمـ ضمدة أم ضمعػر سمـً حمؿد: هل أؾمؿـوء سمـً قمؿقس اخلثعؿقيو 

 .وأم ضمعػر اهلوؿمؿقي، حمؿد سمـ وإصمر ومقف وعػ حلول قمقن

ى مصوزموومقيمف فمؾقف ايمسالم ): ومقل اظمصـػ -:45 : وومول. رواه ايمؼممذيّ . همؾف مثُؾ أصمره، مـ فمزَّ

(هق ضمديٌ نمريى
(10)

. 

                                 
 (. 758( ح )594( كوؾمخ احلديٌ ومـًقظمف ٓسمـ ؿموهلم )ص: 2)

 (. 3/514( مقوح أوهوم اجلؿع واًمتػريؼ )3)

وب كوؾمخ احلديٌ ٓسمـ ؿموهلم، أيب ـموًمى( مـ اإلؾمـود ذم يمت سمـ ضمعػر سمـ )أم ضمعػر سمـً حمؿد: ( ؾمؼط اؾمؿ4)

 (. 393اعمقضمقد )صـ سمتحؼقؼ ؾمؿػم اًمزهػمي، وهق مثًٌ ذم حتؼقؼ قمكم معقض، وقمودل قمٌد

 (. 3/514( مقوح أوهوم اجلؿع واًمتػريؼ )5)

 (. 7:66( ت ):8:( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 6)

 (8/27( اًمتوريخ اًمؽٌػم: )7)

 (. 7/497(  اجلرح واًمتعديؾ )8)

 (. :8/38( اًمثؼوت )9)

 (. 9861( ت )868( شمؼريى اًمتفذيى )ص: :)

 (. 4/596( اعمغـل )21)
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أظمرضمف
(1)

قمـ ، ؾمقىمي سمـ طمدصمـو واهلل حمؿد: ىمول، قموصؿ سمـ طمدصمـو قمكم: ىمول، قمقًك سمـ يقؾمػ قمـ 

 .ومذيمره. . :. ىمول قمـ اًمـٌل ، اهلل قمٌدقمـ ، قمـ إؾمقد، إسمراهقؿ

 سمـ قمـ حمؿد، وروى سمعضفؿ. قموصؿ سمـ كعرومف مرومققمو إٓ مـ طمديٌ قمكم ٓ ،هذا طمديٌ همريى: وىمول

 .قموصؿ هبذا احلديٌ كؼؿقا قمؾقف سمـ أيمثر مو اسمتكم سمف قمكم: ويؼول. ومل يرومعف، ؾمقىمي هبذا اإلؾمـود مثؾف مقىمقومو

وأظمرضمف اسمـ موضمف
(2)

واًمٌزار، 
(3)

واًمعؼقكم، 
(4)

واسمـ قمدي، 
(5)

اًمشورو 
(6)

واسمــ إقمـرايب، 
(7)

واًمطـؼماين ، 

ذم اًمدقموء
(8)

ومتوم اًمرازي، 
(9)

واًمؼضوقمل ذم مًــد اًمشـفوب، 
(10)

واًمٌقفؼـل، 
(11)

واخلطقـى ذم شمورخيـف، 
(12)

 ،

واسمـ اجلقزي ذم اعمقوققموت
(13)

 .قموصؿ سمف سمـ مـ ـمرق قمـ قمكم 

 .يتف هلذا احلديٌسمًٌى روا قموصؿ سمـ قمـكموىمد ـُمِعـ ذم  

وإكام ، قموصؿ ذم وصؾ هذا احلديٌ سمـ ؾمعقد اًمؼطون قمكم   سمـ قموشمى حيقك)): حيؽك قمـ أيب داود أكف ىمولو

((وملسمك أن يرضمع، يًـدوكف ٓ إن أصحوسمؽ اًمذيـ ؾمؿعقه معؽ: وىمول ًمف، هق قمـدهؿ مـؼطع
(14)

. 

 سمـ رواه قمكم، مقىمقومو وٓ ،أصؾ ًمف مًـدا ٓ يرون أكف، طمديٌ يمقذم مـؽر)): ؿمقٌي سمـ وىمول يعؼقب

كعؾؿ أطمدا  وٓ ،قمـ اًمـٌل ، مًعقد سمـ اهلل قمٌدقمـ ، قمـ إؾمقد، قمـ إسمراهقؿ، ؾمقىمي سمـ قمـ حمؿد، قموصؿ

                                 
 (. 2184( ح )4/634( ؾمــ اًمؽممذي، يمتوب اجلـوئز، سموب مو ضموء ذم أضمر مـ قمّزى مصوسمو )2)

 (. 2313( ح )2/622( اًمًــ، يمتوب اجلـوئز، سموب مو ضموء ذم صمقاب مـ قمزى مصوسمو، )3)

 (. 2743( ح )6/75( مًـد اًمٌزار  )4)

 صفقى أسمق احلًـ اًمقاؾمطل.  سمـ قموصؿ سمـ ( شمرمجي: قمكم4/356( اًمضعػوء اًمؽٌػم ًمؾعؼقكم )5)

 (. 7/437( اًمؽومؾ ذم وعػوء اًمرضمول )6)

 (. 551( ح )2/534( اعمًـد ًمؾشور )7)

 (. 2:41( ح ):2:/4(، )496( ح )2/328(، و)429( ح )2/293( معجؿ اسمـ إقمرايب )8)

 (. 2334( ح ):47( )ص: 9)

 قموصؿ يمام ذم سمؼقي اعمصودر.  سمـ قمكم( وهق ظمطل، واًمصقاب قمكم سمـ ( وومقف: )قموصؿ2328( ح )2:/3( ومقائد متوم ):)

 (. :48، 489( ح ):2/34( مًـد اًمشفوب اًمؼضوقمل )21)

 (. 22/577( ؿمعى اإليامن ):38( ح )227( وأداب ًمؾٌقفؼل )ص: :5/6( اًمًــ اًمؽؼمى )22)

 (. 524-24/523( شموريخ سمغداد ت سمشور )23)

 (. 4/334( اعمقوققموت ٓسمـ اجلقزي )24)

 (. 4/2364( ذيمر اسمـ طمجر ذم اًمتؾخقص )25)
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قموصؿ  سمـ وهذا احلديٌ مـ أقمظؿ مو أكؽره اًمـوس قمغم قمكمِّ ، . . . قموصؿ سمـ وىمػف همػم قمكم وٓ أؾمـده

((وشمؽّؾؿقا ومقف مع مو ُأْكؽر قمؾقف ؾمقاه
(1)

. 

ـ ، قمتٌَقا قمؾقف ذم طمديٌ اسـم ؾمقىمي، ًمقس سموًمؼقي ذم احلديٌ، يمون مـ أهؾ اًمصدق)): زيمريو اًمًوضملوىمول  قم

((. . . إسمراهقؿ
(2)

 

 سمـ قموصؿ ويمون أيمثر يمالمفؿ ومقف سمًٌٌف طمديٌ حمؿد سمـ ممو أكؽره اًمـوس قمغم قمكم)): وىمول اخلطقى

((.. .ؾمقىمي
(3)

. 

قمـ ، قمـ إؾمقد، قمـ إسمراهقؿ، ؾمقىمي سمـ قمـ حمؿد طمدث، قموصؿ سمـ قمكم إن  : قمققـي سمـ ىمول رضمؾ ًمًػقون

ؾمقىمي مل حيػظ قمـ  سمـ حمؿد: وىمول، ومؾؿ يـؽر احلديٌ. مـ قمزى مصوسمو ومؾف مثؾ أضمره: قمـ اًمـٌل ، اهلل قمٌد

((إسمراهقؿ ؿمقئو
(4)

. 

: وىمد روى طمديٌ اسمـ ؾمقىمي)): ل اخلطقىىمو: قمـ اسمـ ؾمقىمي مـ قمدة أوضمف فموصؿ زمـ وومد سمقزمع فمقم 

وإهائقؾ ، وؿمعٌي، وُروي يمذًمؽ قمـ ؾمػقون اًمثقري، قموصؿ سمـ مـصقر مثؾ مو رواه قمكم سمـ احلؽقؿ قمٌد

يمؾفؿ قمـ اسمـ ، قمؿران اجلعػري سمـ واحلورث، مغقل سمـ موًمؽ سمـ اًمرمحـ قمٌدو، قمطقي سمـ اًمػضؾ سمـ وحمؿد

((وًمقس رء مـفو صموسمتو. . . ؾمقىمي
(5)

 :ودات اًمتل قمؾؼفو اخلطقى مويكمواًمزي. 

أظمرضمفو اسمـ إقمرايب ذم معجؿف مـصقر زمـ احلؽقؿ فمبدروايي : إول
(6)

ومتوم اًمرازي ذم ومقائده، 
(7)

 ،

واًمٌقفؼل ذم اًمشعى
(8)

واًمٌغقي ذم ذح اًمًـي، 
(9)

، ؾمقىمي سمـ قمـ حمؿد، مـصقر سمـ احلؽقؿ قمٌدمـ ـمريؼ  

                                 
 (. 24/526( شموريخ سمغداد )2)

 (. 24/525( شموريخ سمغداد )3)

 (. 524-24/523( شموريخ سمغداد )4)

 (. 24/524( شموريخ سمغداد )5)

 (. 527-24/526( شموريخ سمغداد )6)

 (.  478( ح ):2/31( )7)

 (. 2331( ح )3:/3قائد متوم )( وم8)

 (. 9956( ح )22/576( ؿمعى اإليامن )9)

 (. 2662( ح )6/569( ذح اًمًـي ًمؾٌغقي ):)
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 .سمف  اهلل قمٌدقمـ ، قمـ إؾمقد، قمـ إسمراهقؿ

، اهلل قمٌدقمـ ، ٕؾمقداقمـ ، قمـ إسمراهقؿ، سمـ ؾمقىمياقموصؿ قمـ  سمـ هق طمديٌ قمكمام إك)): وىمول اسمـ طمٌون

((ؾمقىمي أيضو سمـ ومرواه قمـ حمؿد; مـصقر قمـف سمـ احلؽقؿ قمٌدوىمد هىمف 
(1)

. 

((سمـ معلمامؽموك يمذسمف )) ؾمػقون اًمقاؾمطل أسمق أو ؾمفؾ أسمق اخلزاقمل مـصقر سمـ احلؽقؿ قمٌدو
(2)

. 

 .يصؾح ًمؾؿتوسمعي ٓ وموإلؾمـود وعقػ ضمدا

أظمرضمفو اًمدارىمطـل ذم شمعقؾؼوشمف قمغم اعمجروطملمروايي ايمثقري : ايمثوين
(3)

اًمطؼماين ذم اًمدقموءو 
(4)

ومتوم ذم ومقائده، 
(5)

 ،

وأسمق كعقؿ ذم احلؾقي
(6)

ؼقؼواسـم اجلقزي ذم اًمتح، 
(7)

ًويمر،  واسـم قم
(8)

واًمضقوء ذم ضمزء مًؿققموت مرو 
(9)

مـ ـمريؼ  

ـ ; اًمقًمقد سـم محود ـ حمؿد، ؾمػقون اًمثقريقم ـ إسمراهقؿ، ؾمقىمي سـم قم ؾمقد، قم ـ ٕا ـ ، قم  .سمف اهلل قمٌدقم

ورواه اسمـ اًمًـل ذم قمؿؾ اًمققم واًمؾقؾي
(10)

 سمـ قمـ حمؿد، ؾمػقون اًمثقريقمـ ; اًمقًمقد سمـ مـ ـمريؼ محود 

 .وزاد )قمؾؼؿي( ذم اإلؾمـود. سمف اهلل قمٌدقمـ ، قمـ إؾمقد، قمـ قمؾؼؿي، ؿقمـ إسمراهق، ؾمقىمي

قموصؿ وملًمزق سموًمثقري  سمـ ومحود هذا هىمف مـ قمكم، وملمو اًمثقري ومنكف مو طمدث هبذا ىمط)): وىمول اسمـ طمٌون 

((وضمعؾ مؽون إؾمقد قمؾؼؿي، سمف ثوطمد
(11)

. 

                                 
 (. 358( ت )2/365( اعمجروطملم ٓسمـ طمٌون )2)

 (. 4861( ت )674( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 3)

 ًمقد إزدي. اًمق سمـ ( شمرمجي: محود89( شمعؾقؼوت اًمدارىمطـل قمغم اعمجروطملم ٓسمـ طمٌون )ص: 4)

 (. 2335( ح ):47( اًمدقموء ًمؾطؼماين )ص: 5)

 (. 2329( ح )2:/3( ومقائد متوم )6)

 (. :/6( طمؾقي إوًمقوء وـمٌؼوت إصػقوء )7)

 (. 35:( ح )3/33( اًمتحؼقؼ ذم مًوئؾ اخلالف )8)

 (. 3:9( )7/74( شموريخ دمشؼ ٓسمـ قمًويمر )9)

 (. 264( ح )9:)ص: ( اعمـتؼك مـ مًؿققموت مرو ًمؾضقوء اعمؼدد :)

 (. 697( ح )648( قمؿؾ اًمققم واًمؾقؾي )ص: 21)

 (. 361(. رىمؿ )2/422( اعمجروطملم ٓسمـ طمٌون )22)
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((ق وعقػ ضمداوه، اًمقًمقد سمـ روايي اًمثقري مدارهو قمغم محود)): وىمول اسمـ طمجر
(1)

. 

 ،ويؾزق سموًمثؼوت مو ًمقس مـ طمديثفؿ، ينق احلديٌ)): ىمول اسمـ طمٌون ، اًمؽقذم إزدي اًمقًمقد سمـ طمـامدو

((جيقز آطمتجوج سمف سمحول ٓ
(2)

. 

((َمؽْمُوك ؾَموىِمط)): وىمول اًمذهٌل
(3)

. 

ضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقيوًمف إؾمـود آظمر قمـ اًمثقري أظمر
(4)

قمـ ، مغقل سمـ موًمؽ سمـ اًمرمحـ قمٌدمـ ـمريؼ  

 .اًمثقري سمف

((مؽموك)): ىمول أمحد، ـ مغقلسم موًمؽ سمـ اًمرمحـ قمٌدو 
(5)

((ظمرىمً طمديثف مـذ دهر)): وىمول مرة، 
(6)

 

ويمذسمف اسمـ معلم
(7)

((آيي مـ أيوت يمذاب)): أسمق داود: وىمول، 
(8)

. 

 .يصؾح ًمؾؿتوسمعي ٓ ،واإلؾمـود قمـ اًمثقري ؾموىمط

أظمرضمفو اسمـ إقمرايب ذم معجؿف: روايي ؾمعبي: ايمثويمٌ 
(9)

ومتوم ذم ومقائده، 
(10)

وأسمق كعقؿ ذم احلؾقي، 
(11)

 

 .سمف اهلل قمٌدقمـ ، قمـ إؾمقد، قمـ إسمراهقؿ، يؾمقىم سمـ قمـ حمؿد، كو ؿمعٌي، محود سمـ كٍميمؾفؿ مـ ـمريؼ 

 .((طمديٌ ؿمعٌي شمػرد سمف قمـف كٍم)): وىمول أسمق كعقؿ

 :اًمقراق احلورث أسمق اًمٌجكم: هق محود سمـ كٍمو

                                 
 (. 4/2364( اًمتؾخقص احلٌػم )2)

 (. 361(. رىمؿ )2/422( اعمجروطملم ٓسمـ طمٌون )3)

 (. 2844( ت )2/2:2( اعمغـل ذم اًمضعػوء )4)

 (. ::/8( طمؾقي إوًمقوء وـمٌؼوت إصػقوء )5)

 (. 726( ت )8:( سمحر اًمدم ومقؿـ شمؽؾؿ ومقف اإلموم أمحد سمؿدح أو ذم )ص: 6)

 (. :6:3( اًمعؾؾ )7)

 (. 22/616( شموريخ سمغداد ت سمشور )8)

 (. 22/616( شموريخ سمغداد ت سمشور )9)

 (. 952( ح )3/542( معجؿ اسمـ إقمرايب ):)

 (. :232( ح )3:/3( ومقائد متوم )21)

 (. :/6ؼوت إصػقوء )( طمؾقي إوًمقوء وـم22ٌ)
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يمذسمف اسمـ معلم
(1)

وىمول اًمٌخوري يتؽؾؿقن ومقف، 
(2)

: وىمول أسمق زرقمي، ((مؽموك احلديٌ)): وىمول أسمق طموشمؿ، 

((ٓ يؽتى طمديثف))
(3)

((ًمقس سمثؼي)): وىمول اًمـًوئل، 
(4)

يمون مـ احلػوظ وًمؽـف يمون خيطكء )): وىمول اسمـ طمٌون 

((ومؾام يمثر ذًمؽ مـف سمطؾ آطمتجوج سمف إذا اكػرد، وهيؿ ذم إؾموكقد طمتك يليت سموٕؿمقوء يملهنو مؼؾقسمي، يمثػما
(5)

. 

 .ووهذا اإلؾمـود ؾموىمط أيض

 سمـ اًمقاطمد قمٌد سمـ أظمؼمكو إسمراهقؿ:  اخلطقى ىمولامأظمرضمف: ايمرزمقع زمـ روايتو إرسائقؾ وومقس: ايمرازمع

 سمـ طمدصمـو حمؿد: ىمول، أظمؼمكو أسمق سمؽر اًمشوومعل: ىموٓ، ضمعػر سمـ حمؿد سمـ اًمغػور قمٌداحلٌوب و سمـ حمؿد

: اًمغػور قمٌدوىمول ، اخلقارزمل: وبىمول اسمـ احلٌ-، مًؾؿ سمـ طمدصمـو إسمراهقؿ: ىمول، مفران اًمديـقري سمـ اهلل قمٌد

، قموصؿ سمـ ومذيمروا قمكم، طمـٌؾ وظمؾػ اعمخرمل سمـ طميت ويمقعو وقمـده أمحد: ىمول، صمؿ اشمػؼو، -اًمقيمقعل

قمـ ، ؾمقىمي قمـ إسمراهقؿ سمـ طمديٌ حمؿد: ومؼول؟ ومو هل: ومؼول ويمقع، إكف همؾط ذم أطموديٌ: ومؼول ظمؾػ

 .((مصوسمو ومؾف مثؾ أضمرهمـ قمزى )): ىمول اًمـٌل : ىمول، اهلل قمٌدقمـ ، إؾمقد

ىمول ، اهلل قمٌدقمـ ، قمـ إؾمقد، قمـ إسمراهقؿ، ؾمقىمي سمـ قمـ حمؿد، اًمرسمقع سمـ طمدصمـو ىمقس: ومؼول ويمقع

 قمـ اًمـٌل ، اهلل قمٌدقمـ ، قمـ إؾمقد، قمـ إسمراهقؿ، ؾمقىمي سمـ قمـ حمؿد، يقكس سمـ وطمدصمـو إهائقؾ، ويمقع

 .مـ قمزى مصوسمو ومؾف مثؾ أضمره: ىمول

، هذا ؿمعٌتؽؿ؟ ومـ يًؾؿ مـ اًمغؾط: ىمول ويمقع: وزاد، اًمغػور عٌدواًمؾػظ ًم، هذا آظمر طمديٌ اسمـ احلٌوب

((هذا ؾمػقون قمد طمتك أقمد قمؾقؽ صمالصملم طمديثو ممو همؾط، هوت طمتك أقمد موئي طمديٌ ممو همؾط ومقف
(6)

. 

مًؾؿ  سمـ )إسمراهقؿ: اسمـ احلٌوب: ومؼول، وىمد اظمتؾػ ؿمقخو اخلطقى ذم كًٌف، مًؾؿ سمـ وومقف إسمراهقؿ 

 .مًؾؿ اًمقيمقعل( سمـ اًمغػور )إسمراهقؿ قمٌد: اخلقارزمل( وىمول

                                 
 (. 82:7( ت )26/491( شموريخ سمغداد )2)

 (.  3766( ت )3/3:5( اًمتوريخ إوؾمط )3)

 (. 3266( ت )9/581( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )4)

 (. 26/491( شموريخ سمغداد ت سمشور )5)

 (.  2226( ت )4/65( اعمجروطملم ٓسمـ طمٌون )6)

 اًمغػور ومؼط.  ( قمـ قمٌد95( ح )2/338ف ذم اعمتػؼ واعمػؽمق )(، وأظمرضم24/518( شموريخ سمغداد )7)
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وأظمرضمف أسمق ضمعػر اًمٌخؽمي ذم ومقائده
(1)

طمدصمـو : ىمول، مفران اًمديـقري سمـ اهلل قمٌد سمـ حمؿدقمـ  

 .سمف قارزملؾؿ اًمقيمقعل اخلمً سمـ إسمراهقؿ

 .ومـًى إمم اًمقيمقع واخلقارزم معو

اجلراح  سمـ ؾمؽـ أردسمقؾ يروي قمـ ويمقع: وىمول، ذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت اخلقارزمل مًؾؿ سمـ وإسمراهقؿ

((قمصوم وأهؾ سمؾده يغرب سمـ روى قمـف احلًـ
(2)

. 

قيمقعل ومؼد ذيمره اخلطقى ذم اعمتػؼ واعمػؽمقمًؾؿ اًم سمـ وأمو إسمراهقؿ
(3)

اجلراح روى  سمـ طمدث قمـ ويمقع 

 .مفران اًمديـقري سمـ اهلل قمٌد سمـ قمـف حمؿد

: روى قمـف. قموصؿ وويمقع سمـ قَمـ قَمكِمّ ، روى أيًضوأفمـف اًمقيمقعل ، ًؾؿم سمـ إسمراهقؿ)): وىمول اسمـ طمجر

((يمقعوهذا مـؽر قمـ و. . . مفران اًمديـقري سمـ اهلل قمٌد سمـ حمؿد
(4)

. 

، يقكس صمؼي مـ رضمول اًمشقخلم سمـ ذه متوسمعي ىمقيي إذا صح اًمًـد إًمقفو ومنن إهائقؾه)): وىمول إًمٌوين

شموريخ ))إٓ اًمديـقرى ومفق مؽمضمؿ رم ، وسمؼقي اًمرضمول صمؼوت معروومقن، اًمرسمقع صدوق ؾمكء احلػظ سمـ وىمقس

مًؾؿ  سمـ وإٓ إسمراهقؿ. وقصد: وذيمره اًمدارىمطـك ومؼول، طمدث أطموديٌ مًتؼقؿي)): وىمول، ((سمغداد

أطمد  مل يقصمؼف أن راوهيو قمـ ويمقع)): وىمول  ىموًمف اسمـ طمٌون ، يغرب: اخلقارزمك وملورده احلوومظ رم اًمؾًون وىمول

اهـ ((واهلل أقمؾؿ. حيتٍ سمف ٓ ومؿثؾف ((يغرب)): همػم اسمـ طمٌون مع ىمقًمف ومقف
(5)

. 

 سمـ وىمقس. ومل يتؽؾؿ ومقف أطمد. ((اًمثؼوت))مًؾؿ هذا ذيمره اسمـ طمٌون ذم  سمـ وإسمراهقؿ)): وىمول اًمعالئل

واًمذي يظفر أن هذا احلديٌ يؼورب . قموصؿ سمـ وطمديثف يصؾح متوسمعًو ًمروايي قمكم، اًمرسمقع صدوق شمؽؾؿقا ومقف

. اهـ ((وملمو أن يؽقن مقوققمًو ومال. سمؾ ومقف وعػ حمتؿؾ، يـتفل إًمقف وٓ ،درضمي احلًـ
(6)

. 

                                 
 (. 221( ح )515اًمٌخؽمي اًمرزاز قمـ ؿمققظمف )ص:  سمـ قمؿرو سمـ ( اجلزء احلودي قمنم مـ ومقائد أيب ضمعػر حمؿد2)

 (. 9/82( اًمثؼوت ٓسمـ طمٌون )3)

 (. 66( ت )2/338( اعمتػؼ واعمػؽمق )4)

 (. 257( ت )2/3:1( ًمًون اعمقزان )5)

 (. :4/32( إرواء اًمغؾقؾ )6)

 (. 45( اًمـؼد اًمصحقح عمو اقمؽمض مـ أطموديٌ اعمصوسمقح )ص: 7)
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و اسمـ إقمرايب ذم معجؿفقمطقي أظمرضمف سمـ ايمػضؾ زمـ روايي حمؿد: اخلومس
(1)

ومتوم ذم ومقائده 
(2)

يمالمهو  

 .سمف مثؾف اهلل  قمٌدقمـ ، قمـ إؾمقد، قمـ إسمراهقؿ اًمـخعل، قمـ اسمـ ؾمقىمي، اًمػضؾ سمـ حمؿدمـ ـمريؼ 

 .اًمؽقذم، اهلل قمٌد أسمق، مقٓهؿ اًمعًٌك قمؿر سمـ قمطقي سمـ اًمػضؾ سمـ حمؿدو

((طمديثف طمدٌي أهؾ اًمؽذب، ًمقس سمٌمء)): ىمول اإلموم أمحد 
(3)

((رموه اسـم أيب ؿمقٌي)): وىمول اًمٌخوري، 
(4)

 ،

ـ معلم، قمكم سـم وىمول قمؿرو ((يمذاب)): واسم
(5)

ـ ظمراش، اإلموم مًؾؿ وىمول،  ((مؽموك احلدٌي)): اًمـًوئلو واسم
(6)

. 

((سمقهيمذّ )): وىمول اسمـ طمجر
(7)

. 

 .وإؾمـوده ؾموىمط مرة

موًمؽ  سمـ اًمرمحـ قمٌدٕن ، ذم متوسمعي اًمثقري ؾمٌؼومؼد  مغقل زمـ مويمؽ زمـ ايمرمحـ فمبدروايي : ايمسودس

 .وًمقس هذه متوسمعي مًتؼؾي. قمـ اسمـ ؾمقاىمي، روى قمـ اًمثقري

ذيمرهو اًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ يفمؿران اجلعػر زمـ روايي احلورث: ايمسوزمع 
(8)

ووىمػف )): معؾؼو وىمول 

 .اهـ((ؾمقىمي سمـ قمـ حمؿد، قمؿران اجلعػري أسمق ؾمؾقامن سمـ احلورث

((طمٌون سموًمقوع سمـ وعقػ رموه)): ىمول اسمـ طمجر اعمدين اجلعػري قمؿران سمـ احلورثو
(9)

. 

وشمٌعف قمؾقف اسمـ اعمؾؼـ ذم اًمٌدر -ؾمٌؼيمام –ٌعي ذيمرهو اخلطقى ذم شمورخيف وهذه اعمتوسمعوت اًمً
(10)

. 

ووموهتام متوسمعتون
(11)

 .مقؾمك همـجور سمـ ومهو روايتو معؿر وقمقًك 

                                 
 (.  2:44( ح )31:/4( معجؿ اسمـ إقمرايب )2)

 (.  2332( ح )3:/3( ومقائد متوم )3)

 (4712( اًمعؾؾ ومعرومي اًمرضمول )4)

 (. 2/319( اًمتوريخ اًمؽٌػم ًمؾٌخوري )5)

 (. 5/359( شموريخ سمغداد ت سمشور )6)

 (.  5367( ت )21/421(، وإيمامل هتذيى اًمؽامل )5/359( شموريخ سمغداد )7)

 (. 7336( ت )999( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 8)

 (. 792( ح )6/23( قمؾؾ اًمدارىمطـل )9)

 (. 2151( ت )323( شمؼريى اًمتفذيى )ص: :)

 (. 453-24/449( اًمٌدر اعمـػم )21)

 (. 6/4165ثل ذم يمتوسمف مو اظمتؾػ ذم رومعف ووىمػف )محقد اًمروي سمـ ( ذيمرمهو ؿمقخـو اًمديمتقر قمقاد22)
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اًمٌقفؼل وملظمرضمفو روايي معؿرأمو 
(1)

، قمـ معؿر، صمقر سمـ كو حمؿد، إؾمحوق اًمطؾحل سمـ يعؼقبمـ ـمريؼ  

 .سمف اهلل  قمٌدقمـ ، قدقمـ إؾم، قمـ إسمراهقؿ، ؾمقىمي سمـ قمـ حمؿد

 .مل أىمػ قمغم شمرمجتف اًمطؾحل إؾمحوق سمـ يعـؼقبومقف 

قمرايب ذم معجؿف مقؽمك نمـجور زمـ روايي فمقسكوأمو  وملظمرضمفو اسـم ٕا
(2)

كو ، حمؿد سـم قمؿرمـ ـمريؼ  

ـ قمؾؼؿي، قمـ اًمـخعل، ؾمقىمي سمـ قمـ حمؿد، مقؾمك همـجور سمـ قمقًك ؾمقد ،قم  .سمف  قمـ اسمـ مًعقد، وٕا

 . أضمد ًمف شمرمجيحمؿد مل سمـ وومقف قمؿر

ذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت، سمغـجور يعرف سمخورا أهؾ مـ اًمتقؿل أمحد أسمق مقؾمك سمـ قمقًكوؿمقخف 
(3)

 

سمحديٌ اًمثؼوت وروايتف قمـ إصمٌوت مع روايي اًمثؼوت ومؾؿ أر ومقام يروي طمديثف  سمام ظموًمػ اقمتؼمت)): وىمول

مو ؾمؿع مـ اًمضعػوء قمـفؿ ف ىمون يديمس فمـ ايمثؼوت ٕكَّ قمـ اعمتؼـلم ؿمقئو يقضمى شمريمف إذا سملم اًمًامع ذم ظمؼمه 

ويملم وشمرك آطمتجوج سمام يروي قمـ اًمثؼوت إذا سملم اًمًامع قمـفؿ وأمو مو روى قمـ اعمجوهقؾ واًمضعػوء واعمؽم

 .((جيقز آطمتجوج سمٌمء مـفو ٓ ومنن شمؾؽ إظمٌور يمؾفو شمؾزق سملوًمئؽ دوكف

و اًمٌخورى ، قمؾقف ٓ وموحلؿؾ قمغم ؿمققظمف، رسمام روى قمـ اًمضعػوء، ىمديؿ اعمقت، زاهد صمؼي)): وىمول اخلؾقكم 

((مـف ٓ و إكام يؼع آوطراب مـ شمالمذشمف و وعػ ؿمققظمف، يضعػف ٓ ىمد اطمتٍ سمف رم أطموديٌ و
(4)

. 

((أظمطل ورسمام دًمس مؽثر مـ اًمتحديٌ قمـ اعمؽمويملمصدوق رسمام )): وىمول اسمـ طمجر
(5)

. 

وذيمره ذم اعمرشمٌي اًمراسمعي مـ اعمدًمًلم
(6)

. 

 .واحلديٌ ومقف قمـعـي همـجور

ويمقس )): وًمذًمؽ ىمول اخلطقى، و مـ سمعضوعػً  وسمعضفو أؿمدّ ، ختؾق مـ ضعػ ٓ وهذه اظمتوزمعوت ىمؾفو

((يشء مـفو شموزمتو
(7)

. 

                                 
 (. 394:( ح )8/24( ؿمعى اإليامن )2)

 (. 32:5( ح )4/2134( معجؿ اسمـ إقمرايب )3)

 (. 25729( ت )9/5:3( اًمثؼوت ٓسمـ طمٌون )4)

 (. 66:/4( اإلرؿمود ذم معرومي قمؾامء احلديٌ ًمؾخؾقكم )5)

 (. 6442( ت )883-882( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 6)

 (. 235( ت )62( ـمٌؼوت اعمدًمًلم )ص: 7)

 (. 24/518( شموريخ سمغداد ت سمشور )8)
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وًمقس ، وىمد رويـوه قمـ همػمه، ؾمقىمي سمـ قمـ حمؿد، قموصؿ سمـ هذا طمديٌ يعرف سمعكم)): اًمٌقفؼل وىمول

((يمؾفو وعقػي، وروي مـ أوضمف أظمر قمـ اسمـ ؾمقىمي، سموًمؼقي
(1)

. 

وىمول اسمـ طمجر
(2)

وًمقس ومقفو روايي يؿؽـ اًمتعؾؼ هبو ، قموصؿ أوعػ مـف سمؽثػم سمـ اعمتوسمعلم ًمعكمويمؾ )): 

 .اهـ((ومل أىمػ قمغم إؾمـودهو سمعدُ ، مـ ـمريؼ ويمقع قمـف ((اًمؽامل))هو صوطمى ومؼد ذيمر، إٓ ـمريؼ إهائقؾ

 .ؾمٌؼيمام  وهق وعقػ، ذم اعمتوسمعي اًمراسمعي شمؼدموـمريؼ إهائقؾ 

ًمٌوين مـ ـمرىمف مو يؿؽـ أن يعتؿد قمؾقف رم  رءًمقس رم ، أن احلدٌي وعقػ: ومجؾي اًمؼقل)): وىمول اًمشقخ ٕا

وذيمر أىمقاهلؿ . وىمد رد قمؾقف اعمحؼؼقن ذًمؽ، قمو يمام زقمؿ اسـم اجلقزىيٌؾغ أن يؽقن مقوق ٓ وًمؽـف، شمؼقيتف

((اًممممء اعمصـققمي))اًمًققـمك رم 
(3)

: واكتفك إمم مو ىموًمف احلوومظ صالح اًمدـي اًمعالئك ممو ظمالصتف. وأـمول رم ذًمؽ 

ـ أن يؽقن وعقػو واهقو)) ٌ سمطرىمف خيرج قم ـ أن يؽقن مقوققمو، إن احلدي اهـ. واهلل أقمؾؿ ((ومضال قم
(4)

. 

 :وهل ذم إطموديٌ أشمقي، وًمف ؿمقاهد

، ضمزم زمـ حمؿد زمـ فمؿرو زمـ أيب زمؽر زمـ اهلل فمبدفمـ  ((ؽمــف))دم ، وروى ازمـ موصمف): ومقيمف -462

إٓ ىمسوه اهلل فمز وصمؾ مـ ، مو مـ مممـ يعزي أطموه زمؿصقبي: أكف ومول فمـ ايمـبل ، فمـ صمده، فمـ أزمقف

(ضمؾؾ ايمؽرامي يقم ايمؼقومي
(5)

. 

أظمرضمف
(6)

 سمـ اهلل قمٌدؾمؿعً : مقمم إكصور ىمول، طمدصمـل ىمقس أسمق قمامرة: خمؾد ىمول سمـ ظموًمدمـ ـمريؼ  

ي أظموه ّز ممـ يعَ مو مـ م: أكف ىمولقمـ اًمـٌل ، هقمـ ضمدِّ ، حيدث قمـ أسمقف، طمزم سمـ قمؿرو سمـ حمؿد سمـ أيب سمؽر

 .إٓ يمًوه اهلل ؾمٌحوكف مـ طمؾؾ اًمؽرامي يقم اًمؼقومي، سمؿصقٌي

وأظمرضمف اًمػًقي ذم اعمعرومي واًمتوريخ
(7)

محقد سـم قمٌدو، 
(8)

ؾمامء،  واًمدوٓيب ذم اًمؽـك وٕا
(9)

واسـم ىموكع ذم ، 

                                 
 (. 9956( ح )22/576( ؿمعى اإليامن )2)

 (. 4/2365( اًمتؾخقص احلٌػم )3)

 (536ـ  3/532( )4)

 (. 4/331( إرواء اًمغؾقؾ ذم ختريٍ أطموديٌ مـور اًمًٌقؾ )5)

 (. 4/596( اعمغـل )6)

 (. 2712( ح )3/643ضموء ذم صمقاب مـ قمزى مصوسمو ؾمــ اسمـ موضمف ت إركموط ) ( يمتوب اجلـوئز، سموب مو7)

 طمزم إكصوري  سمـ ( ذم شمرمجي: قمؿرو2/442( اعمعرومي واًمتوريخ )8)

 (. 398( ح ):22محقد )ص:  سمـ ( اعمـتخى مـ مًـد قمٌد9)

 (. 2418( ت )3/867( اًمؽـك وإؾمامء ًمؾدوٓيب ):)
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اًمصحوسميمعجؿ 
(1)

واًمطؼماين، 
(2)

وأسمق اًمػضؾ اًمزهري ذم ضمزئف، 
(3)

واًمٌقفؼل، 
(4)

قزي ذم واسمـ اجل، 

اًمتحؼقؼ
(5)

واسمـ قمًويمر ذم شمورخيف، 
(6)

واًمراومعل ذم اًمتدويـ ذم أظمٌور ىمزويـ، 
(7)

واسمـ طمجر ذم كتوئٍ ، 

إومؽور
(8)

 .يمؾفؿ مـ ـمريؼ ىمقس أيب قمامرة سمف كحقه 

 .يزال ذم اًمرمحي ٓ مـ قمود مريضو: وًمػظ اسمـ ىموكع

 سمـ قمؿرو: هوضمد  ، وًمد ىمٌؾ ووموشمف سمقًػموإكام ، ذم إؾمـوده حمؿد مل يًؿع مـ اًمـٌل )): وىمول اسمـ قمًويمر

(((قمـ أسمقف): وًمعؾف ؾمؼط مـف، يعرف ٕيب سمؽر ؾمامع مـف ٓ طمزم
(9)

. 

، وذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت، وعػف اًمٌخوري واًمعؼقكم، أسمقه خمتؾػ ومقف ؿ  ًَ مل يُ ، وىمقس)): وىمول اسمـ طمجر

 سمـ ومنكف أسمق سمؽر، اًمروايي إمم ضمد أسمقف أيب سمؽر كًى أسمقه ذم هذه سمـ اهلل قمٌدومنن ، وؾمـده مع ذًمؽ مـؼطع

. وأسمق سمؽر مل يدريمف، طمزم سمـ واًمصحويب هق قمؿرو، ويمذا وىمع ذم ؾمقوق اسمـ موضمف، طمزم سمـ قمؿرو سمـ حمؿد

 وإكام أدرك مـ طمقوة اًمـٌل ، رآه ٕن اًمـٌل ، وقمده سمعضفؿ ذم اًمصحوسمي، وأمو حمؿد ومؾؿ يًؿع مـ اًمـٌل 

((كحق ؾمـي
(10)

. 

((سمو قمامرة ومػقف ًملمأويمؾ رضموًمف صمؼوت إٓ ىمقًو )) :وىمول اًمشقيموين
(11)

. 

 :واحلديٌ ُأفمؾَّ زمعؾتكم

                                 
 (. 3/311( معجؿ اًمصحوسمي ٓسمـ ىموكع )2)

 (. 63:7( ح )6/384(، واعمعجؿ إوؾمط )2336( ح ):47( اًمدقموء ًمؾطؼماين )ص: 3)

 (. 9:( ح )254( طمديٌ أيب اًمػضؾ اًمزهري )ص: 4)

( 3/43(، واًمًــ اًمصغػم ًمؾٌقفؼل )9951(، ح )22/573(، وؿمعى اإليامن ):5/6( اًمًــ اًمؽؼمى ًمؾٌقفؼل )5)

 (. 2247ح )

 (. 34:( ح )3/33الف )( اًمتحؼقؼ ذم مًوئؾ اخل6)

 (. 66/6( شموريخ دمشؼ ٓسمـ قمًويمر )7)

 (. 3/361( اًمتدويـ ذم أظمٌور ىمزويـ )8)

 (. 5/458( كتوئٍ إومؽور ٓسمـ طمجر )9)

 (. 66/6( شموريخ دمشؼ ٓسمـ قمًويمر ):)

 (. 5/458( كتوئٍ إومؽور ٓسمـ طمجر )21)

 (. 337( اًمًقؾ اجلرار اعمتدومؼ قمغم طمدائؼ إزهور )ص: 22)
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 :خمتؾػ ومقف ىمـقس أسمق قمامرة اًمػورد: إولم

((ومقف كظر)): ىمول اًمٌخوري
(1)

((ًملم احلديٌ)): وىمول اًمػًقي، 
(2)

((اًمضعػوء))وذيمره اًمعؼقكم ذم ، 
(3)

ورد ًمف وأ 

ذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت. ((ٓ ُيتوسمع قمؾقفام)): طمديثلم وىمول
(4)

((صمؼي)): وىمول اًمذهٌل، 
(5)

: وىمول ذم اعمغـل، 

((َيصح طَمِديثفٓ))
(6)

((ومقف ًملم)): وىمول اسمـ طمجر، 
(7)

هذا إؾمـود ومقف مؼول )): وسمف أقمؾ اًمٌقصػمي احلديٌ ومؼول. 

 ىمؾً: اًمٌخوري ومقف كظر وىمول، ل اًمذهٌل ذم اًمؽوؿمػ صمؼيىمقس أسمق قمامرة ذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت وىمو

((وسموىمل رضمول اإلؾمـود قمغم ذط مًؾؿ: )اًمٌقصػمي(
(8)

. 

 .ومـ يمون هذا طموًمف ومال حيتؿؾ شمػرده

، اكػرد سمف اسمـ موضمف)): اهلودي قمٌدوىمول اسمـ ، ؾمٌؼوسمف أقمؾف اسمـ قمًويمر واسمـ طمجر يمام ، آكؼطوع: ايمثوكقي 

لِّ  سمـ ؿروقم سمـ وحمؿد، وومقف إرؾموٌل  ((ؾمـي قمنٍم مـ اهلجرة، طمزم وًمد ذم طمقوة اًمـٌ 
(9)

. 

ـ إؾمـوده اًمـقوي ذم اخلالصي  ً واحلديٌ طم
(10)

((وأصح رء ذم معـوه)): وىمول اًمٌقفؼل، 
(11)

ووعػف ، 

اًمشقخ إًمٌوين ذم اًمضعقػي
(12)

وشمراضمع قمـ ذًمؽ يمام ذم اًمصحقحي، 
(13)

قمغم شمغػم رأيف ذم طمول  سمـوءً وصححف  

                                 
ٌ ))(. وشمعؼٌف اسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ: 31:1( ت )3/253اًمتوريخ إوؾمط )( 2) خوري وإكام هق طمدي وهذا اًمذي أؿمور إًمقف اًٌم

لم مـ اًمضعػ ذم اًمرضمؾ وصدىمف إذا يمون ًمف طمديٌ واطمد سـم قمدي ) ((واطمد وًمقس اًمذي ٌي  (. 7/58اًمؽومؾٓ 

 (. :4/24( اعمعرومي واًمتوريخ )3)

 (. 2635ت ) (4/579( اًمضعػوء اًمؽٌػم )4)

 (. 25:37( ت )26/:( اًمثؼوت ٓسمـ طمٌون )5)

 (.  5732( ت )3/253( اًمؽوؿمػ )6)

 (. 3/639( اعمغـل ذم اًمضعػوء )7)

 (.  66:9( ت )569( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 8)

 (.  697( ح )3/61( مصٌوح اًمزضموضمي ذم زوائد اسمـ موضمف )9)

 (. 3/793اهلودي ) ( شمـؼقح اًمتحؼقؼ ٓسمـ قمٌد:)

 (. 4843( ح )3/2157ظمالصي إطمؽوم )( 21)

 (. 22/577( ؿمعى اإليامن )22)

 (. 875( ح )4/327(، وإرواء اًمغؾقؾ )721( ح )3/88( اًمضعقػي )23)

 (. 2:6( ح ):48 -2/489( )24)
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 .اهلودي واسمـ طمجر وهل آكؼطوع قمٌدوًمؽـ شمٌؼك اًمعؾي اًمثوكقي اًمتل أقمؾ هبو اسمـ قمًويمر واسمـ ، رةىمقس أيب قمام

 .احلديٌ وعقػ ًمؾعؾتلم اًمًوسمؼتلم أنّ  -واهلل أقمؾؿ-واًمذي يظفر 

ومول  ىميس زمردا دم اجلـي، مـ فمزى شمؽعم:  اهلل رؽمقلومول : وومول أزمق زمرزة): ومقيمف -462

(((هذا يمقس إؽمـوده زمويمؼقي)): ايمؼممذي
(1)

. 

أظمرضمف اًمؽممذي
(2)

وأسمق يعغم، 
(3)

ومـ ـمريؼف اعمزي ذم هتذيى اًمؽامل-
(4)

واسمـ طمجر ذم كتوئٍ ، 

إومؽور
(5)

واًمٌقفؼل ذم اًمشعى -
(6)

أم إؾمقد سمـً يزيد مقمم أيب سمرزةمـ ـمريؼ  
(7)

مـقي سمـً طمدصمتـل : ىموًمً 

 .ومذيمره. . . .  اهلل رؾمقلىمول : قمـ ضمدهو أيب سمرزة ىمول، سمرزة أيب سمـ قمٌقد

 .((وًمقس إؾمـوده سموًمؼقي، هذا طمديٌ همريى)): وىمول اًمؽممذي

همػم مـَْقي، رضمول اإلؾمـود يمؾفؿ صمؼوت
(8)

((شمػردت قمـفو أم آؾمقد)): ىمول اًمذهٌل، سمرزة أيب سمـ سمـً قمٌقد
(9)

 ،

((يعرف طموهلو ٓ)): وىمول اسمـ طمجر
(10)

. 

 .واهلل أقمؾؿ. واحلديٌ وعقػ هبذا اإلؾمـود جلفوًمي مـقي سمـً قمٌقد إؾمؾؿقي

 .يمريز سمـ قمٌقد اهلل سمـ ـمؾحيو، وضموسمر، وًمؾحديٌ ؿمقاهد همػم مو ذيمرهو اعمصـػ مـ طمديٌ أكس

ف اسمـ قمدي ذم اًمؽومؾوملظمرضم أمو طمديٌ أكس 
(11)

واًمٌقفؼل ذم اًمشعى، 
(12)

واخلطقى ذم ، 

                                 
 (. 4/596( اعمغـل )2)

 (. 2187( ت )3/489( ؾمــ اًمؽممذي أسمقاب اجلـوئز، سموب آظمر ذم ومضؾ اًمتعزيي )3)

 (.  :854( ح )24/543عغم )( مًـد أيب ي4)

 أيب سمرزة إؾمؾؿل(.  سمـ ( شمرمجي: )مـقي سمـً قمٌقد46/422( هتذيى اًمؽامل ذم أؾمامء اًمرضمول )5)

 (. 5/457( كتوئٍ إومؽور ٓسمـ طمجر )6)

 (. 9953( ح )22/574( ؿمعى اإليامن )7)

 . (7)((صمؼي))( وأم إؾمقد هل: اخلزاقمقي ويؼول إؾمؾؿقي ىمول اسمـ طمجر: 8)
 ( 8/339( سمعد اعمقؿ كقن ؾمويمـي ويوء مػتقطمي معجؿي سمنصمـتلم مـ حتتفو. اإليمامل ٓسمـ مويمقٓ )9)

 (. :::21( ت )5/721( مقزان آقمتدال ):)

 (. 9798( ت )2483(، وشمؼريى اًمتفذيى )ص: 6:56( ت )8/641( ًمًون اعمقزان )21)

 مقؾمك اًمػروي.  سمـ ونهور سمـ اهلل ( شمرمجي: قمٌد21:6( ت )5/371( اًمؽومؾ ٓسمـ قمدي )22)

 (. 9954( ح )22/575( ؿمعى اإليامن )23)
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شمورخيف
(1)

واسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ، 
(2)

 قمـ، مقؾمك اًمػروي سمـ هورون سمـ اهلل قمٌديمؾفؿ مـ ـمريؼ  

: موًمؽ ىمول سمـ قمـ أكس، قمـ اًمزهري، إؿمٍ سمـ اهلل قمٌد سمـ قمـ سمؽػم، طمدصمـل أيب، حمؿد اخلنممل سمـ ىمدامي

مو ، اهلل رؾمقليو : ىمقؾ يمًوه اهلل طمؾي ظمياء حيؼم هبو، مـ قمزى أظموه اعمًؾؿ ذم مصقٌي:  اهلل رؾمقلىمول 

 .يغٌط هبو: ىمول؟ حيؼم هبو

أطموديٌ همػم هذا احلديٌ صمؿ  وذيمر ًمف صمالصمي، ((هذا احلديٌ هبذا اإلؾمـود ًمقس ًمف أصؾ)): وىمول اسمـ قمدي

 .((هورون اًمػروي أكؽر مـ هذه إطموديٌ اًمتل ذيمرهتو سمـ اهلل عٌدومل أر ًم)): ىمول

 .إصغر قمؾؼؿي أسمق اًمػروي مقؾمك سمـ هورون سمـ اهلل قمٌدوومقف 

((احلدٌي مـؽر)): ىمول أسمق أمحد احلويمؿ
(3)

((خيطئ وخيوًمػ)): وىمول اسـم طمٌون، 
(4)

مؽموك )): وىمول اًمدار ىمطـل، 

((احلدٌي
(5)

ـويمػم)): وىمول اًمذهٌل،  ـ اًمؼعـٌل وهمػمه م ((ومل يؽمك، ًمف قم
(6)

ـ طمجر.  ((وعقػ)): وىمول اسم
(7)

. 

 .مل أضمد ًمف شمرمجي أسمق ىمدامي حمؿد اخلنمملو

هذا ؾمـد رضموًمف صمؼوت همػم حمؿد واًمد )): وىمول، طمزم سمـ وذيمره اًمشقخ إًمٌوين مـ ؿمقاهد طمديٌ قمؿرو 

((إؿمجعل ومؾؿ أضمد ًمف شمرمجي: ىمدامي وهق
(8)

يمام أن اإلؾمـود ، وهق وعقػ، ومل يتـٌف حلول أيب قمؾؼؿي اًمػروي. 

 .ؾمٌؼيمام  ((ًمقس ًمف أصؾ)): فطمؽؿ قمؾقف اسمـ قمدي سملكّ 

وملظمرضمف اًمطؼماين وأمو طمديٌ ضموسمر 
(9)

إموزم اعمطؾؼيومـ ـمريؼف اسمـ طمجر ذم – 
(10)

مـ ـمريؼ  

                                 
 (. 4999( ت )9/514( شموريخ سمغداد )2)

 (. 63/329( شموريخ دمشؼ ٓسمـ قمًويمر )3)

 (. 45/212( هتذيى اًمؽامل )4)

 (. 9/478( اًمثؼوت ٓسمـ طمٌون )5)

 ( 283/ 23( هتذيى اًمتفذيى )6)

 (. :576( ت )3/627( مقزان آقمتدال )7)

 (. 9372( ت )2291( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 8)

 (. 4/328( إرواء اًمغؾقؾ )9)

 (. 212( ح )458(، مؽورم إظمالق ًمؾطؼماين )ص: 3:3:( ح )228/:( اعمعجؿ إوؾمط ):)

 (. 222( إموزم اعمطؾؼي )ص: 21)
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مـ طمػر ىمؼما :  اهلل رؾمقلىمول : ىمول، اهلل قمٌد سمـ قمـ ضموسمر، إسمراهقؿ سمـ قمـ إؾمامقمقؾ، مرة سمـ قمـ اخلؾقؾ

ومـ يمػـ مقتو يمًوه اهلل أصمقاسمو مـ ، ومـ همًؾ مقتو ظمرج مـ اخلطويو يمققم وًمدشمف أمف، اهلل ًمف سمقتو ذم اجلـي سمـك

ومـ قمزى مصوسمو يمًوه اهلل ، ومـ قمزى طمزيـو أًمًٌف اهلل اًمتؼقى وصغم قمغم روطمف ذم إرواح، طمؾؾ اجلـي

 .ديٌ سمطقًمفاحل . . . يؼقم هلام اًمدكقو ٓ طمؾتلم مـ طمؾؾ اجلـي

يروى قمـ ضموسمر إٓ هبذا  وٓ ،أقملم سمـ مرة إٓ مقؾمك سمـ مل يرو هذا احلديٌ قمـ اخلؾقؾ)): وىمول اًمطؼماين

 .((إسمراهقؿ اًمذي روى هذا احلديٌ سمـ ومل يـًى ًمـو إؾمامقمقؾ، اإلؾمـود

ر ًمؽـ واخلؾقؾ وعقػ قمـد إيمث، . . . جمفقل إسمراهقؿ[ سمـ ]إؾمامقمقؾ ىمؾً هق)): وقمؾؼ قمؾقف اسمـ طمجر

((ىمول اسمـ قمدي مل أضمد ًمف طمديثو مـؽرا ضمووز احلد وهق ممـ يؽتى طمديثف واهلل أقمؾؿ
(1)

. 

((وومقف يمالم، مرة سمـ وومقف اخلؾقؾ، رواه اًمطؼماين ذم إوؾمط)): وىمول اهلقثؿل
(2)

 

((وعقػ))اًمٌٍمي كزل اًمرىمي  -سمضؿ اعمعجؿي وومتح اعمقطمدة-اخلؾقؾ اسمـ مرة اًمضٌعل و
(3)

. 

 .وموإلؾمـود وعقػ، جمفقل يمام ىمول اسمـ طمجر، إسمراهقؿ سمـ إؾمـامقمقؾوؿمقخف 

قمٌقد اهلل وملظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػسمـ  وأمو مرؾمؾ ـمؾحي
(4)

قمـ ، قمـ أيب مقدود، قمـ ويمقع 

 .عـل يغٌط سمفي، مـ قمزى مصوسمو يمًوه اهلل رداء حيؼم سمف: ىمول: ىمول، يمريز سمـ قمٌقد اهلل سمـ ـمؾحي

((مؼٌقل)): ىمول اسمـ طمجر. اًمؼوص، اعمدين مقٓهؿ اهلذزم ؾمؾقامن أسمك سمـ اًمعزيز قمٌد: أسمق مقدود هقو
(5)

. 

مـ اًمطٌؼي اًمقؾمطك مـ اًمتوسمعلم اًمؽقذم اعمطرف أسمق، اًمؽعٌل اخلزاقمل يمريز سمـ اهلل قمٌقد سمـ ـمؾحيو
(6)

. 

، وهق وإن يمون مقىمقومو قمؾقف، وموحلديٌ مرؾمؾ ضمقد)): ىمول اًمشقخ إًمٌوين، سملس ذم اًمشقاهد ٓ ومفذا مرؾمؾ

وموحلديٌ ، وىمد روى مرومققمو قمـ أكس يمام رأيً، ؾمقام ٓ ،يؼول مـ ىمٌؾ اًمرأى ٓ ومنكف ممو; ومنكف رم طمؽؿ اعمرومقع

                                 
 (. 222( إموزم اعمطؾؼي )ص: 2)

 (. 4/32( جمؿع اًمزوائد ومـٌع اًمػقائد )3)

 (. 2868( ت )2:7تفذيى )ص: ( شمؼريى اًم4)

 (. ::232ح ) (589/ 8( )5)

 (.  ::51( ت )468( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 6)

 (.  4139( ت )394( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 7)
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((سمؿجؿقع اًمطريؼلم طمًـ قمـدى
(1)

. 

(رواه اإلموم أمحد. رمحؽ اهلل وآصمرك: همؼول، فمزى رصمال  أنَّ ايمـّبلّ  يروى): ومقيمف  -463
(2)

. 

وىمول أسمق داود اًمًجًتوين ذم مًوئؾ اإلموم ، ومل يذيمر اسمـ طمجر ذم إـمراف اعمًـد اعمعتكم، اعمًـد مل أضمده ذم

: ىمول، وشمؽؾؿ سمؽالم كحقه ومل أطمػظف، ((قمظؿ اهلل أضمرك)): ومؼول، طمـٌؾ قمزى مصوسمو سمـ رأيً أمحد: أمحد

 .((ورطمؿ مقتؽؿ))

. يرمحف اهلل ويلضمرك: ومؼول، قمزى رضمال  أن  اًمـٌّّل  ،ـ أيب ظموًمد اًمقاًمٌلقموروي كحق مو ذيمره اعمصـػ 

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ
(3)

واًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى; 
(4)

واسمـ طمجر ذم كتوئٍ إومؽور، 
(5)

قمـ ، ويمقعقمـ  

 .سمف قمـ أيب ظموًمد اًمقاًمٌل، أيب قموئشي سمـ قمـ طمًلم، كشقط سمـ زائدة سمـ قمؿران

ذيمره اًمٌخوري ذم اًمتوريخ اًمؽٌػم، قموئشي أيب سمـ طمـًلمو
(6)

واسمـ أيب طموشمؿ ذم اجلرح واًمتعديؾ، 
(7)

 

وذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت، شمعديال وٓ يذيمرا ومقف ضمرطمو ومل
(8)

قمـد  ((مؼٌقل))يـزل قمـ درضمي  ٓ وًمعؾف، 

 .احلوومظ اسمـ طمجر

((هرمز: وىمقؾ، شموسمعل ؿمفػم واؾمؿف هرم)): ول اسمـ طمجرىم، أسمـق ظموًمد اًمقاًمٌلو 
(9)

. 

وذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت
(10)

((صدوق)): وىمول اًمذهٌل، 
(11)

((مؼٌقل مـ اًمثوكقي)): وىمول اسمـ طمجر، 
(12)

. 

                                 
 (.  875( ح )4/328( إرواء اًمغؾقؾ ذم ختريٍ أطموديٌ مـور اًمًٌقؾ )2)

 (. 4/596( اعمغـل )3)

(4( )8/589( ;)232:8 .) 

 (. 5/71ٌقفؼل )( اًمًــ اًمؽؼمى ًمؾ5)

 (. 5/466( كتوئٍ إومؽور ٓسمـ طمجر )6)

 (. 3/495( اًمتوريخ اًمؽٌػم ًمؾٌخوري )7)

 (. 4/73( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )8)

 (. 84:7( ت )7/319( اًمثؼوت ٓسمـ طمٌون )9)

 (. 5/466( كتوئٍ إومؽور ٓسمـ طمجر ):)

 (. 6/625( اًمثؼوت ٓسمـ طمٌون )21)

 (. 7712( ت )3/533( اًمؽوؿمػ )22)

 (. 9184( ت ):224( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 23)
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 .واحلديٌ مرؾمؾ يصؾح ًمالقمتٌور

 :فمقم وازمـ فمؿر  زمـ مـ ضمديٌ احلسكم: وومد روي زمؿعـوه ضمديثون

ٌ احلسكمأمو  وملظمرضمف أسمق كعقؿ ذم شموريخ أصٌفون  فمقم زـم ضمدي
(1)

ـ حمؿد   ;اعمظػر سـم قم

واًمشجري ذم أموًمقف
(2)

 ;مـ ـمريؼ أيب سمؽر اعمػقد 

 سمـ احلًـ سمـ إسمراهقؿ سمـ إؾمامقمقؾ سمـ إسمراهقؿ سمـ احلًـ سمـ أمحديمالمهو )اسمـ اعمظػر واعمػقد( قمـ 

، قمـ أسمقف إؾمامقمقؾ، طمدصمـل أيب إسمراهقؿ، طمدصمـل أيب احلًـ، اعمعروف سموسمـ ـمٌوـمٌو ـموًمى أيب سمـ قمكم سمـ احلًـ

إذا   اهلل رؾمقليمون : ىمول، قمكم سمـ قمـ أسمقفو احلًلم، قمـ أمف وموـمؿي سمـً احلًلم، احلًـ سمـ قمـ أسمقف إسمراهقؿ

 .وسمورك قمؾقؽؿ، سمورك اهلل ًمؽؿ: ىمول، هـلوإذا ، آضمريمؿ اهلل ورمحؽؿ: قمزى ىمول

((مؽثرا، صودىمو، طموومظو ومفام)): ىمول قمـف اخلطقى اعمظـػر سمـ حمؿد: ؿمقخ أيب كعقؿ 
(3)

. 

وروى )): ىمول اخلطقى، اعمػقد سمؽر أسمق اهلل قمٌد سمـ يعؼقب سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ حمؿد: أسمق سمؽر اعمػقد هقو

((وقمـ مشويخ جمفقًملم، مـويمػم
(4)

. 

ذيمره أسمق كعقؿ ذم أظمٌور أصٌفون ومل يذيمر  ـمٌوـمٌو سموسمـ اعمعروف إؾمامقمقؾ سمـ إسمراهقؿ سمـ احلًـ سمـ أمحدو

 .شمعديال وٓ ومقف ضمرطمو

 .مل أضمد ًمف شمرمجي إؾمامقمقؾ سمـ إسمراهقؿ سمـ احلًــوأسمقه 

ذيمره )): ىمول اسمـ طمجر. ـموًمى أيب سمـ قمكم سمـ احلًـ سمـ احلًـ سمـ إسمراهقؿ سمـ إؾمامقمقؾ سمـ إسمراهقؿو

((يمون ومووال ذم كػًف هيو ذم ىمقمف: حمؿد اًمصودق مـ اًمشقعي وىمول سمـ ضمعػر اًمطقد ذم رضمول ضمعػر أسمق
(5)

. 

                                 
 سمـ احلًـ سمـ احلًـ سمـ إسمراهقؿ سمـ إؾمامقمقؾ سمـ إسمراهقؿ سمـ احلًـ سمـ ( شمرمجي: أمحد2/229( شموريخ أصٌفون )2)

 اعمعروف: سموسمـ ـمٌوـمٌو.  أيب ـموًمى سمـ قمكم

 (. 3:58( ح )3/525( شمرشمقى إموزم اخلؿقًقي ًمؾشجري )3)

 ( 5/537( شموريخ سمغداد )4)

 . (. 8269( ت )4/571(، مقزان آقمتدال ):32( ت )3/315( شموريخ سمغداد )5)

 (. 72(ت )2/355( ًمًون اعمقزان )6)
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وملظمرضمف اسمـ طمٌون ذم اعمجروطملم  ضمديٌ ازمـ فمؿروأمو 
(1)

قمٌقد اهلل  سمـ قكحي سمـ مـ ـمريؼ إؾمامقمقؾ 

قمزى رضمال مًؾام سمرضمؾ ذمل موت ًمف   اهلل رؾمقلأن قمؿر  سمـ قمـ، قمـ كوومع، ـ أيب ذئىقمـ اسم، اًمتقؿل

 .ومؼول ًمف آضمرك اهلل وأقمظؿ أضمرك وضمؼم مصقٌتؽ

 يمون ممـ يروى اعمقوققموت قمـ اًمثؼوت ومو)): ٌونىمول اسمـ طم، اًمتقؿل اهلل قمٌقد سمـ حيقك سمـ إؾمؿـوقمقؾو

((مؽموك يمذاب)): وىمول اًمدارىمطـل. اهـ((حتؾ اًمروايي قمـف وآطمتجوج سمف سمحول ٓ ،أصؾ ًمف قمـ إصمٌوت ٓ
(2)

 ،

((جمؿع قمغم شمريمف)): وىمول اًمذهٌل
(3)

. 

 وصموءت  اهلل رؽمقلظمو سمقدم : ومول، فمـ صمده، فمـ أزمقف، حمؿد زمـ روى صمعػر): ومقيمف -464

َوَدَرىًمو، و مـ ىمؾ هويمؽػً ؾَ وطَم  مصقبي ىمؾ مـ فَمَزاءً  اهلل دم إن يؼقل وموئال ؽمؿعقا، تعزييايم
(4)

مـ ىمؾ مو  

(((مسـده))دم ، رواه ايمشوهمعل ايمثقاَب  مَ رِ همنن اظمصوب مـ ضُم ، وه همورصمقاوإيَّ  ،قاؼُ همبوهلل همثِ ، هموت
(5)

. 

أظمرضمف
(6)

عمو شمقذم : ىمول، قمـ ضمده، قمـ أسمقف، حمؿد سمـ قمـ ضمعػر، قمؿر سمـ اهلل قمٌد سمـ اًمؼوؾمؿقمـ  

 .ومذيمره. . . . وضموءت اًمتعزي  اهلل رؾمقل

ومـ ـمريؼف أظمرضمف اًمٌقفؼل
(7)

. 

. ((يؽذب)): معلم سمـ طمـٌؾ وحيقك سمـ ىمول أمحد. شوومعل اًمؼوؾمؿ اًمعؿري مؽموكؿمقخ اًم)): ىمول اسمـ يمثػمو

((ـويعتؿد قمؾقف هف ٓ صمؿ هق مرؾمؾ ومثؾف ((ويضع احلديٌ))زاد أمحد 
(8)

. 

                                 
 (. 56( ت )2/246( )2)

 (.  :8) ( ت2/367( اًمضعػوء واعمؽمويمقن )3)

 (. 76:( ت )2/364( مقزان آقمتدال )4)

: اًمؾحقق، يؼول: أدريمف، أى: حلؼف، يملكف حلؼ اًمػوئً. اًمـظؿ اعمًتعذب ذم شمػًػم همريى ( أى: قمقوو. وأصؾ اًمـدرك5)

 (. 2/247أًمػوظ اعمفذب ًمٌطول اًمريمٌل )

 (. 4/597( اعمغـل )6)

 (. 714( ح )6:/3قى ؾمـجر )شمرشم -( مًـد اًمشوومعل 7)

( ح 6/447(، معرومي اًمًــ وأصمور )755( ح )3/414(، اًمدقمقات اًمؽٌػم )5/71( اًمًــ اًمؽؼمى ًمؾٌقفؼل )8)

 (. 8/379( دٓئؾ اًمـٌقة ًمؾٌقفؼل ):886)

 ( 2/498( اًمٌدايي واًمـفويي )9)
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 اعمدين ياًمعؿر اًمعدوي اًمؼرر اخلطوب سمـ قمؿر سمـ قموصؿ سمـ طمػص سمـ قمؿر سمـ اهلل قمٌد سمـ اًمؼوؾمؿو

((مؽموك رموه أمحد سموًمؽذب)): ىمول اسمـ طمجر
(1)

. 

 . سموًمصودق اعمعروف احلًلم سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ ضمعػرو

 .شموسمعل اًمعوسمديـ ـزي احلًلم سمـ قمكموضمده 

 .وموإلؾمـود مرؾمؾ وعقػ ضمدا

 :حمؿد سمـ وىمد روي مـ أوضمف أظمرى قمـ ضمعػر

قمؾقف ، ودظمؾ، احلًلم سمـ قمـ قمكم، قمـ أسمقف، حمؿد سمـ ضمعػرقمـ ، مقؿقن اًمؼداح سمـ اهلل قمٌدرواه : إول

ومذيمر احلديٌ ، ؾمؿعً أيب رمحف اهلل: ىمول، سمغم: ىموًمقا؟  اهلل رؾمقلأٓ أظمؼميمام قمـ : رضمالن مـ ىمريش ومؼول

: ومؼول ن ؿمخصفيرو وٓ طمًف يًؿعقن آت ضموء اًمتعزيي وضموءت  اهلل رؾمقلومؾام شمقذم : سمطقًمف وومقف

وظمؾػو مـ ، يمؾ كػس ذائؼي اعمقت إن ذم اهلل قمز وضمؾ قمزاء مـ يمؾ مصقٌي، اًمًالم قمؾقؽؿ ورمحي اهلل وسمريموشمف

واًمًالم قمؾقؽؿ ، ومنن اعمصوب مـ طمرم اًمثقاب، سموهلل ومثؼقا وإيوه ومورضمقا، دريمو مـ يمؾ مو وموتو، يمؾ هوًمؽ

 .ورمحي اهلل وسمريموشمف

أظمرضمف اًمطؼماين
(2)

 .مقؿقن اًمؼداح سمف سمـ اهلل قمٌداًمعالء قمـ  سمـ اجلٌور قمٌدمـ ـمريؼ  

 .قمكم مقصقٓ سمـ ومجعؾ احلديٌ مـ مًـد احلًلم

((وهق ذاهى احلديٌ، مقؿقن اًمؼداح سمـ اهلل قمٌدوومقف ، رواه اًمطؼماين)): وىمول اهلقثؿل
(3)

. 

ٌِ )): ىمول اًمٌخوري اًمؼداح مقؿقن سمـ اهلل قمٌدو ((ذاِهُى احلدي
(4)

وىمول  ((مـؽر احلديٌ)): وىمول أسمق طموشمؿ، 

((واهل احلديٌ)): أسمق زرقمي
(5)

 ؾقسموتحمؿد وأهؾ اًمعراق واحلجوز اعمؼ سمـ ػريروي قمـ ضمع)): وىمول اسمـ طمٌون 

                                 
 (.  6579( ت )8:3( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 2)

 (. 2331( ح )478(، واًمدقموء ًمؾطؼماين )ص: 39:1( ح )4/239( اعمعجؿ اًمؽٌػم ًمؾطؼماين )3)

 ( 46/:( جمؿع اًمزوائد ومـٌع اًمػقائد )4)

 (. 764( ت )6/317( اًمتوريخ اًمؽٌػم )5)

 (. ::8( ت )6/283( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )6)
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((جيقز آطمتجوج سمف إذا اكػرد ٓ
(1)

((مـؽر احلديٌ مؽموك)): وىمول اسمـ طمجر، 
(2)

. 

 .وهذه اعمتوسمعي ؾموىمطي آقمتٌور

أن ، قمـ أسمقف، احلًلم سمـ قمكم سمـ ؿدحم سمـ قمـ ضمعػر، أيب قمكم اًمؾفٌل اهلوؿمؿل سمـ قمكمورواه : ايمثوكقي

يرون  وٓ وضموءت اًمتعزيي ومجوءهؿ آت يًؿعقن طمًف عمو شمقذم اًمـٌل : ىمول أيب ـموًمى  سمـ قمكمّ 

ژ ڇڇ ڇ ڇ چ ژم قمؾقؽؿ أهؾ اًمٌقً ورمحي اهلل وسمريموشمف اًمًال: ومؼول ؿمخصف
(3)

إن ذم اهلل قمزاء مـ يمؾ  

الم قمؾقؽؿ ورمحي، وظمؾػو مـ يمؾ مو وموت ومٌوهلل ومثؼقا وإيوه ومورضمقا ومنن اعمصوب مـ طمرم اًمثقاب، مصقٌي  اهلل واًًم

 هذا اخلي ؟ شمدرون مـ هذا: أيب ـموًمى ىمول سمـ أيب أن قمكم أظمؼمين: حمؿد سـم ىمول ضمعػر

أيب قمكم اًمؾفٌل سمف سمـ قمـ قمكم، اًمعزيز إويز قمٌدأظمرضمف اسمـ أيب طموشمؿ ذم شمػًػمه مـ ـمريؼ  
(4)

. 

((قمـ ضموسمر، يروي أطمودث مـويمػم)): ىمول اإلموم أمحد، اهلوؿمؿل اًمؾفٌل قمكم أيب سمـ قمكموومقف 
(5)

وىمول ، 

ٌَيُمـؽر احلَ )): اًمٌخوري ((ؾمعقد سمـ ِديٌ مل يروف َأمْحد وعػف ىُمتَْق
(6)

هلى وهق  يبأمـ وًمد )): ىمول أسمق زرقمي، 

((مـؽر احلديٌ شمريمقه)): وىمول أسمق طموشمؿ ((. وعقػ احلديٌ مـؽر احلديٌل مديـ
(7)

مؽموك )): وىمول اًمـًوئل، 

((احلديٌ
(8)

. 

 سمـ قمكم سمـ حمؿد: أسمق زرقميىمول  احلًلم مل يدرك قمؾقو  سمـ قمكم سمـ حمؿد ٕن; وهق مـؼطع أيضو

اهـ. وأسمقه قمؾق   وٓ مل يدرك هق، أيب ـموًمى سمـ قمكم سمـ احلًلم
(9)

. 

، قمـ أسمقف، حمؿد سمـ قمـ ضمعػر، قمقوض سمـ أكس قمـ، أسمق اًمقًمقد اعمخزوملورواه : ايمثويمثي

                                 
 (. :65( ت )3/32( اعمجروطملم )2)

 (. 4764( ت )662( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 3)

 . 68ة اًمعـؽٌقت، أيي: ( ؾمقر4)

 (. 28516ح ) (4187/:( شمػًػم اسمـ أيب طموشمؿ، )5)

 (. 2455( ت )7/425( اًمؽومؾ ذم وعػوء اًمرضمول )6)

 (. 3374( ت )3/2:3( اًمتوريخ إوؾمط )7)

 (. 2194( ت )7/2:8( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )8)

 (.  :53( ت )87( اًمضعػوء واعمؽمويمقن ًمؾـًوئل )ص: 9)

 (. 787( ت )297( اعمراؾمقؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )ص: :)
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ومجعؾ احلديٌ . ومذيمر كحقه، . . . اعمالئؽي قمزهتؿ  اهلل رؾمقلعمو شمقذم  :اهلل  قمٌد سمـ ضموسمر قمـ

 .اهلل  قمٌد سمـ مـ مًـد ضموسمر

أظمرضمف احلويمؿ ذم اعمًتدرك 
(1)

وواومؼف  ((صحقح اإلؾمـود ومل خيرضموه)): وىمول، مـ ـمريؼ أيب اًمقًمقد سمف 

 .اًمذهٌل قمؾقف

وأمو أسمق اًمقًمقد اًمذي ضمعؾف قمـ ضموسمر ومفق . ؿقن ذم ؿمدة اًمضعػ ؾمقاءاًمؼوؾمؿ واسمـ مق)): وىمول اسمـ طمجر

((إؾمامقمقؾ سمـ واؾمؿف ظموًمد، مثؾفام أو أؿمد
(2)

. 

ومـ اًمظوهر أهنام مل يعرومو أسمو ! هذا مـ أوهومفام اًمػوطمشي)): متعؼٌو احلويمؿ واًمذهٌل: وىمول اًمشقخ إًمٌوين

((اًمؽذاب; إؾمامقمقؾ سمـ هق ظموًمد: وىمول، نوىمد أورده اًمذهٌل ذم يمـك اعمقزا، ااًمقًمقد اعمخزومل هذ
(3)

. 

((يضع احلديٌ قمغم صمؼوت اعمًؾؿلم)): ىمول اسمـ قمدي، اعمخزومل إؾمامقمقؾ سمـ أسمق اًمقًمقد ظموًمدو
(4)

وىمول ، 

((يمذاب حيدث قمـ اًمثؼوت سموًمؽذب)) إزدي
(5)

((ػوعق)): وىمول اًمدار ىمطـل، 
(6)

((مؽموك)): وىمول مرة، 
(7)

 ،

اًمروايي قمـف إٓ قمغم  وٓ جيقز آطمتجوج سمف سمحول ٓ قمؿر اًمعجوئى سمـ يروي قمـ قمٌقد اهلل)): وىمول اسمـ طمٌون

((ؾمٌقؾ آقمتٌور
(8)

. 

 :وومد روي مـ ضمديٌ أكس وفمقم 
وملظمرضمف اًمطؼماين ضمديٌ أكس أمو 

(9)
واحلويمؿ ذم اعمًتدرك، 

(10)
ومـ ـمريؼف اًمٌقفؼل -

                                 
 (. 69 -4/68( اعمًتدرك  )2)

 (. 5/468( كتوئٍ إومؽور )3)

 (. 6495( ح )22/755( اًمضعقػي )4)

 (. 4/586( اًمؽومؾ ذم وعػوء اًمرضمول )5)

 (. 2163( ت )2/355( اًمضعػوء واعمؽمويمقن ٓسمـ اجلقزي )6)

 (. 2423( ح )3/263( ؾمــ اًمدارىمطـل )7)

 (. 97( ح )2/61( ؾمــ اًمدارىمطـل )8)

 (. 413( ت )2/392( اعمجروطملم )9)

 (. 2328( ح )477(، واًمدقموء ًمؾطؼماين )ص: 9231( ح ):9/21( اعمعجؿ إوؾمط ):)

 (. 4/69( اعمًتدرك )21)
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 اًمدٓئؾذم
(1)

واسمـ قمًويمر ذم شمورخيف، 
(2)

موًمؽ  سمـ قمـ أكس، اًمصؿد قمٌد سمـ قمٌودمـ ـمريؼ  - 

 اهلل رؾمقلعمو ىمٌض : ىمول  أصحوسمف سمف أطمدق
(3)

ومدظمؾ رضمؾ ، واضمتؿعقا، ومٌؽقا طمقًمف، 

أصفى اًمؾحقي
(4)

صٌقح; ضمًقؿ; 
(5)

ومؼول ،  اهلل رؾمقلصمؿ اًمتػً إمم أصحوب ، ومٌؽك، رىموهبؿ وومتخط  ; 

; وإًمقف ومورهمٌقا; وملكقٌقا; ومنمم اهلل، وظمؾػو مـ يمؾ هوًمؽ، وقمقوو مـ يمؾ وموئً، إن ذم اهلل قمزاء مـ يمؾ مصقٌي

عرومقن اًمرضمؾ ومؼول أسمق وكظرة إًمقؽؿ ذم اًمٌالء وموكظروا ومنكام اعمصوب مـ مل جيؼم واكٍمف ومؼول سمعضفؿ ًمٌعض شم

 اخلي قمؾقف اًمًالم  اهلل رؾمقلسمؽر وقمكم كعؿ هذا أظمق 

 .باًمصؿد ًمقس مـ ذط هذا اًمؽتو قمٌد سمـ وإن يمون قمٌود، هذا ؿموهد عمو شمؼدم: وىمول احلويمؿ

((وهذا مـؽر سمؿرة، اًمصؿد وعقػ قمٌد سمـ قمٌود)): وىمول اًمٌقفؼل
(6)

 

. اًمصؿد قمـ أكس قمٌد سمـ ـمؾحي قمـ قمٌود سمـ يمومؾوأمو طمديٌ أكس ومفق مـ روايي )): ىمول اسمـ طمجر

((وقمٌود مؽموك
(7)

. 

((مـؽر احلديٌ)): ىمول اًمٌخوري، اًمٌٍمي معؿر أسمق اًمصؿد قمٌد سمـ قمٌود و
(8)

وعقػ )): وىمول أسمق طموشمؿ، 

((أقمرف ًمف طمديثو صحقحو ٓ مـؽر احلديٌ، احلديٌ ضمدا
(9)

، اًمصؿد ًمف قمٌد سمـ وقمٌود)): وىمول اسمـ قمدي. 

وهق وعقػ مـؽر احلديٌ ومع ذًمؽ هموزم ذم ، وقمومي مو يرويف ذم ومضوئؾ قمكم، قمـ أكس همػم طمديٌ مـؽر

                                 
 (. :8/37( دٓئؾ اًمـٌقة ًمؾٌقفؼل )2)

 (. 27/535( شموريخ دمشؼ )3)

ء ومؼد َأطْمَدق سمِِف. شمػًػم همريى مو ذم اًمصحقحلم اًمٌخوري ( أطمدق سمف أصحوسمف4) ء اؾْمتدار سمٌَِمْ : أطموط سمف، ويمؾ َرْ

 ( مودة: )طمدق(. 5/34(، هتذيى اًمؾغي ):47ومًؾؿ )ص: 

َفـى5) َعر. يـظر: اعم( اًمص  ( شموج :2/45صٌوح اعمـػم ذم همريى اًمنمح اًمؽٌػم ): امحرار اًمشعر، وىمقؾ: ؿُمْؼَرٍة ذِم اًمش 

 ( مودة: )ص هـ ب(. 4/329اًمعروس )

ٌِقح6)  (. 7/633: اًمقيِضُء اًمقضمف. اكظر: شموج اًمعروس )( اًمص 

 (. :8/37( دٓئؾ اًمـٌقة )7)

 (. 5/468( كتوئٍ إومؽور )8)

 (. 7/52( اًمتوريخ اًمؽٌػم ًمؾٌخوري )9)

 (. 532( ت )7/93( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ ):)



                                            (   646 

اًمتشقع
(1)

مـؽر احلديٌ ضمدا يروي قمـ أكس مو ًمقس مـ طمديثف ومو أراه ؾمؿع مـف ؿمقئو ومال )): وىمول اسمـ طمٌون. 

((اًمثؼوت ومؽقػ إذا اكػرد سملواسمدجيقز آطمتجوج سمف ومقام واومؼ 
(2)

. 

 .وموحلديٌ هبذا اإلؾمـود مـؽر سمؿرة

وملظمرضمف اسمـ أيب اًمدكقو ذم اهلقاشمػ وأمو ضمديٌ فمقم 
(3)

 سمـ قمـ زيد، مصعى سمـ مـ ـمريؼ ظمورضمي 

وؾمجل سمثقب هتػ هوشمػ مـ  عمو ىمٌض اًمـٌل : أيب ـموًمى ىمول سمـ قمـ قمكم، همػؾي سمـ قمـ ؾمقيد، أؾمؾؿ

 .يرون ؿمخصو ومذيمر كحق طمديٌ أكس وٓ صقشمو كوطمقي اًمٌقً يًؿعقن

 .اًمنظمز اؾمويناخلر احلجوج أسمق، لاًمضٌع ظمورضمي سمـ مصعى سمـ ظمورضمي: وومقف

((معلم يمذسمف سمـ مؽموك ويمون يدًمس قمـ اًمؽذاسملم ويؼول إن)): ىمول اسمـ طمجر
(4)

. 

: ىمول اسمـ طمجر، وًمف أؾموكقد أظمر يمؾفو وعقػي، وسمعضفو أوهك مـ سمعض، وهذه إؾموكقد يمؾفو واهقي

اًمصحوسمي وًمؾحديٌ ـمرق أظمرى مجعتفو ذم شمرمجي اخلي قمؾقف اًمًالم مـ يمتويب ذم))
(5)

((وهل واهقي يمؾفو 
(6)

. 

يصح ذم طمقوشمف طمديٌ  وٓ ،يمؾفو يمذب، إطموديٌ اًمتل يذيمر ومقفو اخلي وطمقوشمف)): وىمول اسمـ اًمؼقؿ

اهـ ((واطمد
(7)

. 

هذا احلديٌ سملكف مقوقع وطمؽؿ اًمشقخ إًمٌوين قمغم
(8)

. 

(وهذا دم معـوه. ٓ سمبدءوهؿ زمويمسالم: ومقل ايمـبل ): ومقل اظمصـػ -465
(9)

. 

                                 
 (. 6/662( اًمؽومؾ ذم وعػوء اًمرضمول )2)

 (. 8:5( ت )3/281( اعمجروطملم ٓسمـ طمٌون )3)

 (. :( ح )38( هقاشمػ اجلـون ٓسمـ أيب اًمدكقو )ص: 4)

 (. 2723( ت )394( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 5)

ومـ كؼؾ قمـف أكف رآه  ( سموب مو ضموء ذم سمؼوء اخلي سمعد اًمـٌل 392-4/379( اكظر اإلصوسمي ذم متققز اًمصحوسمي )6)

 ومو سمعدهو(.  226ًمؾحوومظ اسمـ طمجر )صـ ((اًمزهر اًمـي ذم طمول اخلي))ويمّؾؿف، واكظر أيضو: 

 (. 5/469( كتوئٍ إومؽور )7)

 (. 78( اعمـور اعمـقػ )ص 8)

 (. 6594( ح )22/753( اًمضعقػي )9)

 (. 4/597( اعمغـل ):)
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أظمرضمف مًؾؿ
(1)

 أن  قمـ أسمقف قمـ أيب هريرة ، أيب صوًمح سمـ قمـ ؾمفقؾ، اًمعزيز اًمدراوردي قمٌدمـ ـمريؼ  

ومووطروه ، ومنذا ًمؼقتؿ أطمدهؿ ذم ـمريؼ، اًمـصورى سموًمًالم وٓ ٓ شمٌدءوا اًمقفقد: ىمول  اهلل رؾمقل

 .أوقؼف إمم

ورواه
(2)

 .ومل يًؿ أطمدا مـ اعمنميملم إذا ًمؼقتؿقهؿ: قمـ ؾمفقؾ سمف سمؾػظ، مـ ـمريؼ ضمرير 

ورواه
(3)

 .إذا ًمؼقتؿ اًمقفقد: قمـ ؾمفقؾ سمف سمؾػظ، مـ ـمريؼ ويمقع قمـ ؾمػقون 

ورواه
(4)

 .أهؾ اًمؽتوب: قمـ ؾمفقؾ سمف سمؾػظقمـ ؿمعٌي ، مـ ـمريؼ همـدر 

: همؼول يمف، همؼعد فمـد رأؽمف، أسمك نمالمو مـ ايمقفقد ىمون مرض يعقده أّن ايمـبل ): ومقيمف -466

احلؿد : وهق يؼقل همؼوم ايمـبل ، هملؽمؾؿ. ع أزمو ايمؼوؽمؿأؿم: همؼول يمف، همـظر إلم أزمقف وهق فمـد رأؽمف. أؽمؾؿ

(رواه ايمبخوري هلل ايمذي أكؼذه يب مـ ايمـور
(5)

. 

سمف مثؾف قمـ أكس ، صموسمًمـ ـمريؼ 
(6)

. 

، عقدهي شموزمً زمـ اهلل فمبد إلم  اهلل رؽمقلصموء : فمتقؽ ومول زمـ اهلل فمبدروى ): ومقيمف -467

، وزمؽكم، همصوح ايمـسقة. نمؾبـو فمؾقؽ أزمو ايمرزمقع: وومول، هموؽمؼمصمع، جيبف همؾؿ زمف همصوح نمؾى ومد همقصمده

(يعـل إذا موت-وصمى همال سمبؽكم زموىمقي همنذا ، دفمفـ: همؼول يمف ايمـبل . همجعؾ ازمـ فمتقؽ يسؽتفـ
(7)

. 

ًمؾشوومعل ومؼد رواه ((يمتوب إم))وًمعؾ  مًتـده ، قمتقؽ( سمـ اهلل قمٌد): هؽذا ىمول اعمصـػ
(8)

قمـ ، موًمٍؽ قمـ  

                                 
( ح  5/2818( يمتوب اًمًالم، سموب اًمـفل قمـ اسمتداء أهؾ اًمؽتوب سموًمًالم ويمقػ يرد قمؾقفؿ صحقح مًؾؿ )2)

(3278/23 .) 

 (. 3278/24( ح )5/2818( )3)

 (. 3278/24( ح )5/2818( )4)

 (. 3278/24( ح )5/2818( )5)

 (. 4/597( اعمغـل )6)

( ح 5:/3قمؾقف، وهؾ يعرض قمغم اًمصٌل اإلؾمالم )( يمتوب اجلـوئز، سموب إذا أؾمؾؿ اًمصٌل ومامت، هؾ يصغم 7)

 (. 6768( ح )8/228(، ويمتوب اعمرى، سموب قمقودة اعمنمك )2467)

 (. 4/598( اعمغـل )8)

 (. :2/42( إم ًمؾشوومعل )9)



                                            (   648 

أن قمتقؽ  سمـ اهلل قمٌدأظمؼمه قمـ ، قمتقؽ سمـ احلورث سمـ قمـ قمتقؽ، قمتقؽ سمـ ضموسمر سمـ اهلل قمٌد سمـ اهلل قمٌد

 .ومذيمره . . . صموسمً سمـ اهلل دقمٌضموء يعقد   اهلل رؾمقل

ومـ ـمريؼف أظمرضمف اًمٌقفؼل ذم اعمعرومي
(1)

: هق، وإكام، (قمتقؽ سمـ اهلل قمٌدقمـ )، يمون ىمد وىمع ذم اًمؽتوب)): وىمول 

 .اهـ (قمتقؽ سمـ ضموسمر)

احلورث  سمـ قمـ قمتقؽ، قمتقؽ سمـ ضموسمر سمـ اهلل قمٌد سمـ اهلل قمٌدوهق يمذًمؽ ىمد ضموء ذم مجقع مصودر اًمتخريٍ )

 .أظمؼمه سمف، قمتقؽ سمـ أن ضموسمر -اهلل أسمق أمف دقمٌوهق ضمد -

وذيمره اعمزي
(2)

 . قمتقؽ إكصوريِّ  سمـ مًـد ضموسمرذم  

واحلديٌ شمؼدم سمشقاهده
(3)

. 

، ايمؼػم فمعم صمويمس  اهلل رؽمقلو  اهلل رؽمقلؾمفدكو زمـً : ومول، روى أكس): ومقيمف -[ م]

(سمدمعون فمقـقف همرأيً
(4)

. 

أظمرضمف اًمٌخوري
(5)

ؿمفدكو سمـتو : ىمول، موًمؽ  سمـ قمـ أكس، قمكم سمـ هالل مـ ـمريؼ 

ومذيمره. . .،  اهلل رؾمقلًم
(6)

. 

(وفمقـوه هتراومون، ورهمع رأؽمف ، مقً وهق مظعقن زمـ فمثّمن وومبَّؾ ايمـبلُّ ): ومقيمف -[ م]
(7)

. 

شمؼدم
(8)

 رأيً طمتك، مقً وهق، مظعقن سمـ قمثامن يؼٌؾ  اهلل رؾمقلرأيً : ىموًمً، قمـ قموئشي : سمؾػظ 

 .وهق وعقػ شمًقؾ اًمدمقع

                                 
 (. 8884( ح )6/454( معرومي اًمًــ وأصمور )2)

 (. 3/513( حتػي إذاف سمؿعرومي إـمراف )3)

ٌٌْع ؾمقى اًمؼ  -445 -: ( اكظر احلديٌ رىمؿ4)  تؾ(. وًمػظف: )اًمشفودة ؾم

 (. 599-4/598( اعمغـل )5)

(، 2396( ح ):3/8) يعذب اعمقً سمٌعض سمؽوء أهؾف قمؾقف: ( ذم صحقحف، يمتوب اجلـوئز، سموب سموب ىمقل اًمـٌل 6)

 (. 2453( ح )2:/3مـ يدظمؾ ىمؼم اعمرأة ) وسموب

 . -2:4-اكظر احلديٌ رىمؿ: ( 7)

 (. 4/599( اعمغـل )8)

 (. 24( اكظر احلديٌ رىمؿ )9)
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، شمؿ أطمذهو صمعػر هملصقى، أطمذ ايمرايي زيد هملصقى:  اهلل رؽمقلومول : وومول أكس): ومقيمف -468

(يمتذرهمون  اهلل رؽمقلفمقـل  وإنّ  هملصقى رواضمي زمـ اهلل فمبدشمّؿ أطمذهو 
(1)

. 

أظمرضمف اًمٌخوري
(2)

 .سمف مثؾف موًمؽ  سمـ قمـ أكس، هالل سمـ محقدمـ ـمريؼ  

وىمؾفو . زمؽك شمؿ، همؼبَّؾف  اهلل رؽمقلهمؽشػ فمـ وصمف ، دطمؾ أزمق زمؽر: ويمً فموئشيوم: ومقيمف -[ م]

(أضموديٌ صحوح
(3)

. 

 .وقموئشي ، وأكس، قمتقؽ سمـ يعـل مو ورد ذم اًمٌؽوء قمغم اعمقً طمديٌ ضموسمر

أظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف يمام شمؼدم وطمديٌ قموئشي 
(4)

. 

((اظمغوزي))دم ، وروى إمقي): ومقيمف -469
(5)

 أزمق صمعؾ، موت ظمو معوذ زمـ أن ؽمعد》، فمـ فموئشي 

(《اهتّمأصق فمقمَّ  اطمتؾطً ضمتك، يـتحبون فمؿرو زمؽر
(6)

. 

 .يمتوب اعمغوزي ًمألمقي ذم قمداد اعمػؼقد

وروى اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ، ومل أضمده هبذا اًمؾػظ
(7)

 :ديسمنم اًمعٌ سمـ قمـ حمؿد 

                                 
 (. 4/599( اعمغـل )2)

(، يمتوب اجلفود، سموب متـل 2357( ح )3/83( ذم صحقحف، يمتوب اجلـوئز، سموب اًمرضمؾ يـعك إمم أهؾ اعمقً سمـػًف )3)

(، يمتوب اجلفود واًمًػم، سموب مـ شملمر ذم احلرب مـ همػم إمرة إذا ظموف اًمعدو 38:9( ح )5/28اًمشفودة )

، يمتوب (، 4868( ح )6/38اًمقًمقد ) سمـ (، يمتوب اعمـوىمى، سموب مـوىمى ظموًمد4174( ح )5/83)

 (. 5373( ح )6/254اعمغوزي، سموب همزوة ممشمي مـ أرض اًمشلم )

 (. 4/599( اعمغـل )4)

 . -25-احلديٌ رىمؿ: ( اكظر 5)

ًٌف إمم حيقك6) مقي اعمتقرم ؾمـي ) سـم ؾمعقد سـم ( اعمغوزي ًمألمقي، سمعضفؿ ـي ـ طمجر ذم مقاوع مـ يمتوسمف اإلصوسمي 2:5أسمون ٕا (، يموسم

ف ؾمعقد2/3:5) ًٌقكف إمم اسـم مقي اعمتقرم ) سـم حيقك سـم (، وسمعضفؿ ـي ػم ):35ؾمعقد ٕا ـ 8/669( يموًمذهٌل ذم اًًم (. وًمعؾف م

مقي سـم شملًمقػ حيقك ف ؾمعقدؾمعقد ٕا ػمة، وروى قمـف اسـم حيقك، ىمول اخلطقى ذم شمرمجي  سـم ، أظمذه مـ اسـم إؾمحوق صوطمى اًًم

ـ حمؿد))حيقك:  ف ؾمعقد سـم روى قم  (. 25/248شموريخ سمغداد ) ((إؾمحوق يمتوب اعمغوزي، طمدث قمـف اسـم

 (. 4/599( اعمغـل )7)

 (. 23367( ح )619-8/618( مصـػ اسمـ أيب ؿمقٌي )8)
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واسمـ راهقيف ذم مًـده 
(1)

ومـ ـمريؼف أسمق كعقؿ ذم معرومي اًمصحوسمي– 
(2)

; سمنم اًمعٌدي سمـ قمـ حمؿد -

 ;ؿمؿقؾ سمـ واًمـي

واًمطحووي ذم ذح مشؽؾ أصمور
(3)

 ، ؾمؾؿي سمـ مـ ـمريؼ محود 

واسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت
(4)

واإلموم أمحد 
(5)

واسمـ طمٌون ذم صحقحف، ذم مًـده 
(6)

 ;هورون سمـ قمـ يزيد 

ؼماين ذم اًمؽٌػمواًمط
(7)

 ;اعمـفول سمـ مـ ـمريؼ طمجوج 

قمـ اعمـفول(  سمـ وطمجوج، هورون سمـ ويزيد، ؾمؾؿي سمـ ومحود، ؿمؿقؾ سمـ واًمـي، سمنم سمـ مخًتفؿ )حمؿد

 وأسمق،  اهلل رؾمقلطمي : قمـ قموئشي أم اعمممـلم ىموًمً، وىموص سمـ قمـ قمؾؼؿي، طمدصمـو أيب، قمؿرو سمـ حمؿد

وإين ًمػل ، سمؽر أيب سمؽوء مـ قمؿر سمؽوء ٕقمرف إين، سمقده حمؿد كػس ًمذيومقا، معوذ سمـ ؾمعد يعـل، وقمؿر سمؽر

ژ ڀ ڀ ژ: ويموكقا يمام ىمول اهلل: طمجريت ىموًمً
(8)

؟  اهلل رؾمقلوه يمقػ يمون يصـع م  أي أُ : ل قمؾؼؿيىمو، 

 .فوًمؽـف يمون إذا وضمد ومنكام هق آظمذ سمؾحقت، شمدمع قمغم أطمد ٓ يموكً قمقـف: ىمول

((وسمؼقي رضموًمف صمؼوت، وهق طمًـ احلديٌ، قمؾؼؿي سمـ قمؿرو سمـ وومقف حمؿد، رواه أمحد)): ىمول اهلقثؿل
(9)

. 

 سمـ مل يزل اًمـوس يتؼقن طمديٌ حمؿد))ىمول اسمـ معلم : اًمؾقثل وىموص سمـ قمؾؼؿي سمـ قمؿرو سمـ حمؿدو

صمؿ حيدث سمف مرة ، قمؿرو حيدث مرة قمـ أيب ؾمؾؿي سموًمٌمء رأيف سمـ ىمول يمون حمؿد؟ ومو قمؾي ذًمؽ: ىمقؾ ًمف، قمؿرو

((أظمرى قمـ أيب ؾمؾؿي قمـ أيب هريرة
(10)

. 

                                 
 (. 2833( ح )6::/4راهقيف ) سمـ ـد إؾمحوق( م694ً( ح )3/659( )2)

 (4218( ح )4/2353( معرومي اًمصحوسمي ٕيب كعقؿ )3)

 (. 5283( ح )21/478( ذح مشؽؾ أصمور )4)

 (. 4/433( اًمطٌؼوت اًمؽؼمى )5)

 هورون مٌوذة.  سمـ ( روايتف قمـ يزيد361:7( ح )53/36( )6)

 هورون سموًمقاؾمطي.  سمـ زيد( روايتف قمـ ي 8139( ح )26/5:9( صحقح اسمـ طمٌون )7)

 (. 6441( ح ):/7( اعمعجؿ اًمؽٌػم ًمؾطؼماين )8)

 . :3( ؾمقرة اًمػتح، أيي: 9)

 (. 7/249( جمؿع اًمزوائد ومـٌع اًمػقائد ):)

 (: 4253( ت )3/433( شموريخ اسمـ أيب ظمقثؿي )21)
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((وهق ؿمقخ، يؽتى طمديثف، ديٌصوًمح احل))وىمول أسمق طموشمؿ 
(1)

. 

((صمؼي)): وىمول مرة، ((ًمقس سمف سملس))وىمول اًمـًوئل 
(2)

. 

ىمد أظمرج ًمف اًمشقخون ، قمٌداًمرمحـ سمـ مؽثر قمـ أيب ؾمؾؿي، ؿمقخ مشفقر طمًـ احلديٌ))وىمول اًمذهٌل 

((متوسمعي
(3)

((صدوق ًمف أوهوم))وىمول احلوومظ ، 
(4)

. 

 .هق إىمربوًمعؾ مو ىمول اًمذهٌل واهلقثؿل )طمًـ احلديٌ( 

اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت ذيمره اعمدين اًمؾقثل وىموص سمـ قمؾؼؿي سمـ قَمْؿرو: وأسمقه
(5)

وصحح ًمف اًمؽممذي، 
(6)

 ،

 .وأظمرج ًمف اسمـ ظمزيؿي واسمـ طمٌون ذم صحقحقفام

((مؼٌقل)): وىمول اسمـ طمجر
(7)

 سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ حيقكشموسمعف ، قمؾؼؿي سمـ وىمد شمقسمع قمؿرو، إذا شمقسمع، 

قمامر ذم طمديثف سمـ أظمرضمف هشوم، قمـ قموئشي، طموـمى
(8)

 سمـ قمـ حيقك، قمؾؼؿي سمـ قمؿرو سمـ مـ ـمريؼ حمؿد 

 .سمف كحقه قمـ قموئشي ، طموـمى سمـ اًمرمحـ قمٌد

((صمؼي)) اعمدين سمؽر أسمق أو حمؿد أسمق سمؾتعي أيب سمـ طموـمى سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ حيقك
(9)

. 

 .وموإلؾمـود هبذه اعمتوسمعي طمًـ

اًمٌدايي واًمـفوييذم وذيمره احلوومظ اسمـ يمثػم 
(10)

وهذا احلديٌ إؾمـوده )): سمنؾمـود اإلموم أمحد مطقٓ صمؿ ىمول 

ه احلوومظ اسمـ طمجر ذم اًمػتحويمذًمؽ طمًـ إؾمـود. اهـ((وًمف ؿمقاهد مـ وضمقه يمثػمة، ضمقد
(11)

. 

                                 
 (9/42( اجلرح واًمتعديؾ )2)

  -(37/328) ((هتذيى اًمؽامل))( يمام ذم 3)

 (: 9132( ت )7/394) ( اعمقزان4)

 (. 995( اًمتؼريى )ص: 5)

 (. 5542( ت )6/285( اًمثؼوت ٓسمـ طمٌون )6)

 (. :342( ح ):5/66( ؾمــ اًمؽممذي، أسمقاب اًمزهد، سموب ذم ىمؾي اًمؽالم )7)

 (. 6191( ت )852( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 8)

 (. 8( ح )65قمامر )ص:  سمـ ( طمديٌ هشوم9)

 (. 86:3)( ت 2171( شمؼريى اًمتفذيى )ص: :)

(21( )5/235) 

(22( )22/73 .) 
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وطمًـ إؾمـوده اًمشقخ إًمٌوين ذم اًمصحقحي
(1)

. 

خموًمػ عمو ضموء ذم إطموديٌ اًمصحقحي أن قمقـقف  شمدمع قمغم أطمد ٓ يموكً قمقـف: وىمقل قموئشي: فقسمـب

ىمريٌو ؾمٌؼوإطمدى سمـوشمف يمام ، شمدمعون قمغم ومؼد أصحوسمف وأىمرسموئف يمام ذم ىمصي ضمعػر
(2)

 .يتواكظر احلديٌ أ، 

نموؾمقتف دم وهق، فمبودة زمـ دطمؾ فمعم ؽمعد أّن ايمـبل وروي ): ومقيمف -:46
(3)

وزمؽك ، همبؽك، 

، ويمؽـ يعذب ِبذا، زمحزن ايمؼؾى وٓ ،يعذب زمدمع ايمعكم ٓ إّن اهلل؟ أٓ سمسؿعقن: وومول، أصحوزمف

(أو يرضمؿ. ور إلم يمسوكفوأؾم
(4)

. 

أظمرضمف اًمشقخون
(5)

اؿمتؽك : ىمول، قمؿر  سمـ اهلل قمٌدقمـ ، احلورث إكصوري سمـ ؾمعقدمـ ـمريؼ  

 سمـ اهلل قمٌدو، أيب وىموص سمـ وؾمعد، قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌدده مع يعق وملشموه اًمـٌل ، قمٌودة ؿمؽقى ًمف سمـ ؾمعد

، ومٌؽك اًمـٌل ، اهلل رؾمقليو  ٓ :ىموًمقا ىمد ىمه: ومؼول، ومؾام دظمؾ قمؾقف ومقضمده ذم هموؿمقي أهؾف، مًعقد 

 .ومذيمره. :. . . ومؼول، سمؽقا ومؾام رأى اًمؼقم سمؽوء اًمـٌل 

وهق جيقد زمـػسف، قؿأكف دطمؾ فمعم ازمـف إزمراه، وفمـف فمؾقف ايمسالم): ومقيمف  -472
(6)

همجعؾً فمقـو ، 

يو ازمـ فمقف إهنو : همؼول؟ اهلل رؽمقلوأكً يو : فمقف زمـ ايمرمحـ فمبدهمؼول يمف ، سمذرهمون  اهلل رؽمقل

وإكو زمػراومؽ ، مو يريض رزمـوكؼقل إٓ  وٓ ،وايمؼؾى حيزن، إن ايمعكم سمدمع: همؼول، شمؿ أسمبعفو زملطمرى. رمحي

                                 
 (. 78( ح )2/256( )2)

 (. 468اكظر احلديٌ رىمؿ )(  3)

( اًمغشقي مـ اًمؽرب ويميده مو وىمع ذم روايي ( أي اًمذيـ يغشقكف ًمؾخدمي وهمػمهو، وجيقز أن يؽقن اعمراد: )سموًمغوؿمقي4)

ٕكف أوموق مـ شمؾؽ اعمروي وقموش سمعدهو ; اعمقت ٓ رب اًمقضمع اًمذي هق ومقفمًؾؿ ذم همشقتف. واعمراد مو يتغشوه مـ يم

وأراد ذم همشقي مـ  اًمغوؿمقيزموكو. وىمول اسمـ إصمػم: اًمغوؿمقي: اًمداهقي مـ ظمػم أو ذ أو مؽروه. ومـف ىمقؾ ًمؾؼقومي 

 (. 4/286ـ طمجر )( مودة: )همشو( ومتح اًمٌوري ٓسم:4/47همشقوت اعمقت. اكظر اًمـفويي ذم همريى احلديٌ وإصمر )

 (. 4/599( اعمغـل )5)

(، صحقح مًؾؿ، يمتوب اجلـوئز، 2415( ح )3/95( صحقح اًمٌخوري، يمتوب اجلـوئز، سموب اًمٌؽوء قمـد اعمريض )6)

 (. 35:( ح )3/747سموب اًمٌؽوء قمغم اعمقً )

اًمـزع وؾمقوق اعمقت. اكظر: ( أي خيرضمفو ويدومعفو يمام يدومع اإلكًون موًمف جيقد سمف. واجلقد: اًمؽرم. يريد أكف يمون ذم 7)

 ( مودة: )ضمقد(. 2/423اًمـفويي ذم همريى احلديٌ وإصمر )
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(متػؼ فمؾقفّم يو إزمراهقؿ ظمحزوكقن
(1)

. 

أظمرضموه
(2)

قمغم أيب ؾمقػ   اهلل رؾمقلدظمؾـو مع : ىمول، موًمؽ  سمـ قمـ أكس، صموسمًمـ ـمريؼ  

اًمؼلم
(3)

ويمون فمئرا، 
(4)

صمؿ دظمؾـو قمؾقف سمعد ، وؿمؿف، ومؼٌؾف، إسمراهقؿ  اهلل رؾمقلوملظمذ ، إلسمراهقؿ قمؾقف اًمًالم 

 .ومذيمره. . . ذًمؽ وإسمراهقؿ جيقد سمـػًف

 .واًمؾػظ ًمؾٌخوري

، صمؿ دومعف إمم أم ؾمقػ ومًؿقتف سموؾمؿ أيب إسمراهقؿ، وًمد زم اًمؾقؾي همالم:  اهلل رؾمقلىمول : وًمػظ مًؾؿ

ىمد امتأل اًمٌقً ، وموكتفقـو إمم أيب ؾمقػ وهق يـػخ سمؽػمه، وموكطؾؼ يلشمقف واشمٌعتف، ل ًمف أسمق ؾمقػامرأة ىملم يؼو

وملمًؽ ،  اهلل رؾمقلضموء ، يو أسمو ؾمقػ أمًؽ: ومؼؾً،  اهلل رؾمقلوملهقمً اعمٌم سملم يدي ، دظموكو

سملم ، يؽقد سمـػًف ًمؼد رأيتف وهق: ومؼول أكس، وىمول مو ؿموء اهلل أن يؼقل، ومضؿف إًمقف، سموًمصٌل ومدقمو اًمـٌل 

كؼقل إٓ مو يرى  وٓ ،شمدمع اًمعلم وحيزن اًمؼؾى: ومؼول  اهلل رؾمقلومدمعً قمقـو ،  اهلل رؾمقليدي 

 .واهلل يو إسمراهقؿ إكو سمؽ عمحزوكقن، رسمـو

 زمـ ايمرمحـ فمبدهمؼول يمف ، همبؽك، همقضعف دم ضمجره، أطمذ ازمـف أن ايمـبل ، روى صموزمر): ومقيمف -472

 صقٍت ; ويمؽـ هنقً فمـ صقسمكم أمحؼكم هموصمريـ، ٓ: ومول؟ أو مل سمؽـ هنقً فمـ ايمبؽوء؟ أسمبؽل: فمقف

(((هذا ضمديٌ ضمسـ)): ومول ايمؼممذي َوَركَِّي ؾَمقْطَونٍ ، َوؾَمِؼ صُمُققٍب ، مَخِْش ُوصُمقهٍ ، فمـد مصقبيٍ 
(5)

. 

أظمرضمف اًمؽممذي
(6)

واسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ، 
(7)

محقد سمـ قمٌدو، 
(8)

واسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت، 
(9)

 ،

                                 
 (. :59-4/599( اعمغـل )2)

(، صحقح مًؾؿ، 2414( ح )3/94) إكو سمؽ عمحزوكقن: ( صحقح اًمٌخوري، يمتوب اجلـوئز، سموب ىمقل اًمـٌل 3)

 (. 3426( ح )5/2918)اًمصٌقون واًمعقول وشمقاوعف وومضؾ ذًمؽ  يمتوب اًمػضوئؾ، سموب رمحتف 

وة اًمتحتوكقي سمعدهو كقن - أسمق ؾمقػ اًمَؼلْم ( 4) كصور، وهق  سمـ احلداد، ىمقؾ اؾمؿف: اًمؼماء -ومتح اًمؼوف وؾمؽقن اعمـث أوس يمون مـ ٕا

ٌل   (. 21186( ت )8/277. اكظر: اإلصوسمي )زوج أم ؾمقػ مروعي إسمراهقؿ وًمد اًـم

 مودة: )فمئر(.  (265/ 4ظئر: اعمروعي همػم وًمدهو. ويؼع قمغم اًمذيمر وإكثك. اًمـفويي ذم همريى احلديٌ وإصمر )اًم (  5)

 (. :4/59( اعمغـل )6)

 (. 2116( ح ):4/42( ذم اًمًــ، يمتوب، أسمقاب اجلـوئز، سموب مو ضموء ذم اًمرظمصي ذم اًمٌؽوء قمغم اعمقً  )7)

 (. 23362( ح )8/614( )8)

 (. 2117( ح ):41محقد )ص:  سمـ مًـد قمٌد ( اعمـتخى مـ9)

 (. 2/221( اًمطٌؼوت اًمؽؼمى ):)
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اًمدكقو ذم ذم اعمالهل أيب واسمـ
(1)

واًمٌزار، 
(2)

واًمطحووي ذم ذح معوين أصمور، 
(3)

وأسمق يعغم ذم مًـده، 
(4)

 ،

واسمـ طمٌون ذم اعمجروطملم
(5)

وأضمري ذم إرسمعلم، 
(6)

وأسمق ـموهر اعمخؾص ذم اعمخؾصقوت 
(7)

واحلويمؿ ذم ، 

اعمًتدرك
(8)

واًمٌقفؼل، 
(9)

واًمٌغقي ذم ذح اًمًـي، 
(10)

قمـ ، قمـ قمطوء، قمـ اسمـ أيب ًمقغميمؾفؿ مـ ـمريؼ  

، ومقضمده جيقد سمـػًف، وموكطؾؼ سمف إمم اسمـف إسمراهقؿ، قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌدسمقد  أظمذ اًمـٌل : اهلل ىمول قمٌد سمـ ضموسمر

، ٓ: ىمول؟ أومل شمؽـ هنقً قمـ اًمٌؽوء؟ أشمٌؽل: اًمرمحـ قمٌدومؼول ًمف ، ومقوعف ذم طمجره ومٌؽك، وملظمذه اًمـٌل 

 .وركي ؿمقطون، وؿمؼ ضمققب، مخش وضمقه، صقت قمـد مصقٌي: وًمؽـ هنقً قمـ صقشملم أمحؼلم وموضمريـ

 .((هذا طمديٌ طمًـ، وذم احلديٌ يمالم أيمثر مـ هذا)): ىمول أسمق قمقًك 

سمقدي وموكطؾؼً معف  أظمذ اًمـٌل : ىمول ، قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌدقمـ ، قمـ ضموسمر: وقمـد سمعضفؿ

 .وذيمر سمعضفؿ مطقٓ وسمعضفؿ خمتٍما . . . إمم إسمراهقؿ اسمـف

((ومؾعؾف اقمتضد، وهق وعقػ، أيب ًمقغم سمـ هق مـ روايي حمؿد)): وىمول اًمـقوي
(11)

. 

((أكف مـ روايي أيب ًمقغم وهق وعقػ وىمد قمرومً، وطمًـف، ج اًمؽممذي سمعضفظمرّ )): وىمول اسمـ اعمؾؼـ
(12)

. 

 .اًمؽقذم اًمرمحـ قمٌد أسمق، إكصوري ًمقغم أيب سمـ ـاًمرمح قمٌد سمـ حمؿدو

                                 
 (. 73( ح ):6( ذم اعمالهل ٓسمـ أيب اًمدكقو )ص: 2)

 (. 2112( ح )4/325) ( مًـد اًمٌزار3)

 (. 7:86( ح )5/3:4( ذح معوين أصمور )4)

  (.552( ح )2/2:3( يمام ذم اعمؼصد اًمعكم ذم زوائد أيب يعغم اعمقصكم )5)

 (. 332( ت )3/357( اعمجروطملم ٓسمـ طمٌون )6)

 (51( ح )294( إرسمعقن طمديثو ًممضمري )ص: 7)

 (. 3131( ح )4/83( اعمخؾصقوت )8)

 (. 5/51( اعمًتدرك قمغم اًمصحقحلم )9)

 (. 866( ح )416(، وأداب ًمؾٌقفؼل )ص: 795:( ح )23/541(، وؿمعى اإليامن )5/226( اًمًــ اًمؽؼمى ):)

 (. 2641( ح )6/541ًـي ًمؾٌغقي )( ذح اًم21)

 (. 3/2168( ظمالصي إطمؽوم )22)

 (. 24/468( اًمٌدر اعمـػم )23)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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((ومنذا هل مؼؾقسمي، أومودين اسْمـ َأيب ًَمقغَم أطموديٌ)): ىمول ؿمعٌي
(1)

((يمون دء احلػظ)): ىمول أمحد. 
(2)

وىمول ، 

((مضطرب احلديٌ)): مرة
(3)

حمؾف )): وىمول أسمق طموشمؿ. ((صوًمح ًمقس سملىمقى مو يؽقن)): وىمول أسمق زرقمي اًمرازي، 

، إكام يـؽر قمؾقف يمثرة اخلطل، يتفؿ سمٌمء مـ اًمؽذب ٓ ،ؿمغؾ سموًمؼضوء ومًوء طمػظف، يمون دء احلػظ، اًمصدق

((حيتٍ سمف وٓ يؽتى طمديثف
(4)

((وىمد وصمؼ، دء احلػظ، صدوق إموم)): وىمول اًمذهٌل، 
(5)

: حلوومظوىمول ا، 

((صدوق دء احلػظ ضمداً ))
(6)

. 

أظمرضمف اًمٌزار ذم مًـده وًمف ؿموهد مـ طمديٌ أكس ريض اهلل
(7)

وىمقام اًمًـي ذم اًمؽمهمقى واًمؽمهقى، 
(8)

 ،

واًمضقوء ذم اعمختورة
(9)

: موًمؽ يؼقل سمـ ؾمؿعً أكس: ىمول، سمنم اًمٌجكم سمـ طمدصمـو ؿمٌقى، قموصؿ أيبمـ ـمريؼ  

 .مزمور قمـد كعؿي وركي قمـد مصقٌي: اًمدكقو وأظمرةصقشمون مؾعقكون ذم :  اهلل رؾمقلىمول 

 .((كعؾؿف يروى قمـ أكس إٓ هبذا اإلؾمـود ٓ هذا احلديٌ)): ىمول اًمٌزارو

((ورواشمف صمؼوت، رواه اًمٌزار)): وىمول اعمـذري
(10)

. 

((ورضموًمف صمؼوت، رواه اًمٌزار)): وىمول اهلقثؿل
(11)

. 

((صمؼي)): ىمول اسمـ معلم، اًمؽقذم سمنم أسمق اًمٌجكم اهلل قمٌد سمـ سمنم سمـ ؿمٌقىو
(12)

ًملم )): وىمول أسمق طموشمؿ، 

                                 
 (. 591( ت )2/273( اًمتوريخ اًمؽٌػم ًمؾٌخوري )2)

 (. 819( اًمعؾؾ )3)

 (. . 973( اًمعؾؾ )4)

 (. 8/434( اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )5)

 (. :6/6( مقزان آقمتدال )6)

 (. 7192( شمؼريى اًمتفذيى )7)

 (. 8624( ح )25/73( مًـد اًمٌزار )8)

 (. 3544( ح )4/349( اًمؽمهمقى واًمؽمهقى ًمؼقام اًمًـي )9)

 (. 3311( ح )7/299( ٕطموديٌ اعمختورة ):)

 (. 5/295( اًمؽمهمقى واًمؽمهقى )21)

 (. 4/24( جمؿع اًمزوائد ومـٌع اًمػقائد )22)

 . 359/ 3( شموريخ اسمـ معلم: 23)
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((طمديثف طمديٌ اًمشققخ، احلديٌ
(1)

وظمرج ، اًمثؼوتواسمـ ظمؾػقن ذم يمتوب ، ؿموهلم سمـ ذيمره أسمق طمػصو، 

((مًتدريمف احلويمؿ طمديثف ذم
(2)

((طئصدوق خي)): وىمول اسمـ طمجر. 
(3)

. 

((وموإلؾمـود طمًـ سمؾ هق صحقح سموًمتوزم)): وىمول اًمشقخ إًمٌوين
(4)

. 

أظمرضمف اسمـ ؾمامك ذم إول مـ طمديثف، ـمفامن قمـ أكس سمـ وشموسمعف قمقًك)): صمؿ ذيمر ًمف متوسمعو ومؼول
(5)

 ،

صدوق أومرط ومقف اسمـ طمٌون : وىمول اًمعًؼالين، مغـل اًمذهٌل وقمقًك هذا صمؼي مـ رضمول اًمٌخوري يمام ذم

اهـ((ومصح احلديٌ واحلؿد هلل. ى ومقام اؾمتـؽره مـ همػمهواًمذك
(6)

. 

مو مل يؽـ كؼع ، مو فمعم كسوء زمـل اظمغغمة أن يبؽكم فمعم أيب ؽمؾقّمن)): ومول فمؿر ): ومقيمف -473

(أو يمؼؾؼي
(7)

. 

وذيمره اًمٌخوري ذم صحقحف
(8)

اًمتوريخ إوؾمطووصؾف ذم ، معؾؼو جمزومو قمـ قمؿر  
(9)

ومـ – 

ـمريؼف اسمـ قمًويمر ذم شمورخيف
(10)

ؿشصمـو إقم، صمـو أيب، همقوث سمـ طمػص سمـ قمؿرقمـ  – 
(11)

: قمـ ؿمؼقؼ ىمول، 

ـَ مىمقؾ ًمعؿر إن كًقة سمـل اعمغػمة اضمتؿعـ ذم دار ظموًمد ومؼول قمؿر مو قمؾقفـ أن يُ )) ـ  قمغم ِرىْم ـ َأقْمقُـِِف

 .((ؾمؾقامن أيب

                                 
 (. 5/468يب طموشمؿ )( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أ2)

 . (. 3453( ت )7/322( إيمامل هتذيى اًمؽامل )3)

 (.  3849( ت )541( شمؼريى اًمتفذيى  )ص: 4)

 (. 538( ح )2/8:1(، واكظر: ؾمؾًؾي إطموديٌ اًمصحقحي )63( حتريؿ آٓت اًمطرب )ص: 5)

 . خمطقط[ – 3/ 98]ق  (6)

 (. 63( حتريؿ آٓت اًمطرب )ص: 7)

  (.:4/59( اعمغـل ) )8)

 (. 3/91( يمتوب اجلـوئز، سموب مو يؽره مـ اًمـقوطمي قمغم اعمقً )9)

(:( )2/82 .) 

 (. 27/389( شموريخ دمشؼ )21)

 ( ذم اعمطٌقع )إقمشك( واًمتصقيى مـ شموريخ دمشؼ وسمؼقي اعمصودر. 22)
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اًمرزاق قمٌدوأظمرضمف 
(1)

ومـ ـمريؼف احلويمؿ ذم اعمًتدرك– 
(2)

ؾمالم ذم همريى  سمـ وأسمق قمٌقد اًمؼوؾمؿ -

احلديٌ
(3)

واسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ، 
(4)

واسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت، 
(5)

واسمـ ؿمٌي ذم شموريخ اعمديـي 
(6)

واًمٌقفؼل ذم ، 

اًمؽؼمى
(7)

 .قهإقمؿش سمف كح مـ ـمريؼ 

وأظمرضمف أسمق قمٌقد ذم همريى احلديٌ
(8)

قمـ ، ؾمؾؿي سمـ قمـ أيب وائؾ ؿمؼقؼ، قمـ مـصقر، مـ ـمريؼ ضمرير 

 .((أن يًػؽـ مـ دمققمفـ وهـ ضمؾقس)): وزاد، اخلطوب مثؾف سمـ قمؿر

رمـصق سمـ ؾمعقد وأظمرضمف
(9)

: ومؼؾً إلسمراهقؿ: ىمول، قمـ إسمراهقؿ مـؼطعو سمـحقه، قمـ مغػمة، قمـ هشقؿ، 

ـ ْؼع  .اًمركي: َواًمؾ ْؼَؾَؼي، اًمشؼ: اًمـ ْؼع: ىَموَل ؟ واًمؾ ْؼَؾَؼي َمو اًم

((رواه اًمٌقفؼل سمنؾمـود صحقح)): وىمول اًمـقوي
(10)

. 

 .ورضموًمف رضمول اًمصحقح، وإؾمـوده صحقح يمام ىمول اًمـقوي

َـّقح، إؽمؼعزمـ  ؾيٕنَّ واشم): ومقيمف -474 وأزمو وائؾ ىموكو يسؿعون ايم
(11)

(ويبؽقون 
(12)

. 

اًمزريمٌم ذم ذطمف قمغم خمتٍم اخلرىمل -أيضو-وذيمره 
(13)

((اعمٌدع ذم ذح اعمؼـع))واسمـ مػؾح ذم ، 
(14)

 

                                 
 (. 7796( ح )4/669( اعمصـػ )2)

 (. 4/3:8( اعمًتدرك  )3)

 (. . 697( رىمؿ )5/283( )4)

 (. 22571ح ) (8/349(  )5)

 ( سمًـده. 21/248( يمام كؼؾ قمـف اسمـ يمثػم ذم اًمٌدايي واًمـفويي  )6)

 (. 4/8:7( شموريخ اعمديـي ٓسمـ ؿمٌي )7)

(8( )5/82 .) 

 (. . 697( رىمؿ )5/283( )9)

 (. 3/578( ذيمره اسمـ طمجر ذم شمغؾقؼ اًمتعؾقؼ ):)

 (. 3/2169( ظمالصي إطمؽوم )21)

ٌَعض ًمؾٌؽوء قمغم اعمقً واًمتـووح اًمتؼوسمؾ صمؿ  اؾمتعؿؾ ذِم صػي ( اًمــقح22) ـ  ًم وء وشمؼوسمؾفـ سَمعضف ًَ : َأصؾف اضْمتاَِمع اًمـِّ

 ( مودة: )ن وح(. 3/42سمؽوئفـ وهق اًمٌؽوء سمَِصْقت وكدسمي. اكظر: مشورق إكقار قمغم صحوح أصمور )

 (. 4/5:1( اعمغـل )23)

 (. 2238( رىمؿ )3/465(  )24)

 (. :3/39ٌدع ذم ذح اعمؼـع )( اعم25)
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 .ومل أضمده ذم مًوئؾ احلرب اًمؽرموين اعمطٌققمي مـفو.، وقمزواه إمم طمرب

وذيمر اعمزي ذم هتذيى اًمؽامل
(1)

، قمٌؾي أيب سمـ إسمراهـقؿ: قمـأكف روى  ـاًمرمح قمٌد سمـ قمثـامن: ذم شمرمجي 

 .((ويٌؽل اًمـقح يًتؿع إؾمؼع سمـ رأيً واصمؾي)): ىمول

((حيتؿؾ أن يؽقن اًمطرائػل وإٓ ومؿجفقل)): وىمول اسمـ طمجر
(2)

. 

صدوق أيمثر اًمروايي قمـ اًمضعػوء واعمجوهقؾ ومضعػ سمًٌى ذًمؽ طمتك كًٌف )): وىمول ذم شمرمجي اًمطرائػل

((سمـ معلماوىمد وصمؼي ، سمـ كؿػم إمم اًمؽذبا
(3)

. 

 .ومل أضمد ًمف إؾمـود آظمر

اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوتؾمؾؿي أظمرضمف  سمـ وأمو أصمر أيب وائؾ ؿمؼقؼ
(4)

أمحد ذم اًمعؾؾ سمـ اهلل قمٌدو. 
(5)

ومـ – 

ـمريؼف اخلالل
(6)

 ، صموسمً سمـ قمكميمؾفؿ مـ ـمريؼ  – 

اسمـ أيب ؿمقٌي وأظمرضمف
(7)

 ;قمـ ويمقع، 

 .((رأيً أسمو وائؾ يًتؿع إمم اًمـقح ويٌؽل)): صوًمح ىمول سمـ قمـ ؾمعقد صموسمً وويمقع( سمـ يمالمهو )قمكم

 .واإلؾمـود صحقح

! يو أزمتوه، مـ رزّمف مو أدكوه! يو أزمتوه: و ومويمًأهنَّ   زمنؽمـوده فمـ هموؿمؿيَ  وروى ايمبخوريُّ ): ومقيمف -475

(أصموب رزمًّو دفموه! يو أزمتوه، إلم صمػميؾ أكعوه
(8)

. 

ظمرضمفأ
 (9)

ومؼوًمً وموـمؿي قمؾقفو ، ضمعؾ يتغشوه عمو صمؼؾ اًمـٌل : سمؾػظ  قمـ أكس، صموسمً مـ ـمريؼ 

                                 
 (. 4952( ت )545/:2( )2)

 (. 55:8( ت )777( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 3)

 (. 55:5( ت )777( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 4)

 (. . :7/26( اًمطٌؼوت اًمؽؼمى  )5)

 . (6484( ت ):4/41اهلل ) ( اًمعؾؾ ومعرومي اًمرضمول ٕمحد روايي اسمـف قمٌد6)

 (. 75ـ اعمـؽر ًمؾخالل )ص: ( إمر سموعمعروف واًمـفل قم7)

 (. :12334( ح 8/5:6( اعمصـػ )8)

 (. 4/5:1( اعمغـل )9)

 (. 5573( ح )7/26وووموشمف ) ( صحقح اًمٌخوري، يمتوب اعمغوزي، سموب مرض اًمـٌل :)
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، أضموب رسمو دقموه، يو أسمتوه: ومؾام موت ىموًمً، ًمقس قمغم أسمقؽ يمرب سمعد اًمققم: ومؼول هلو، وا يمرب أسموه: اًمًالم

يو أكس : ىموًمً وموـمؿي قمؾقفو اًمًالم، ومؾام دومـ، ملواه يو أسمتوه إمم ضمؼميؾ كـعوه، مـ ضمـي اًمػردوس، يو أسمتوه

 .! اًمؽماب  اهلل رؾمقلأـموسمً أكػًؽؿ أن حتثقا قمغم 

وهق مـ أومراد اًمٌخوري
(1)

. 

همقضعتفو  أطمذت ومبضي مـ سمراب ومػم ايمـبل  أنَّ هموؿمؿي   فمـ فمقم يَ وِ ورُ : ومقيمف -476

 : شمؿ ومويمً، فمعم فمقـفو

ُمْشـــتؿّ َمـــوَذا فَمـــعَم 
(2)

ـــِي َأمْحـــَد    سُمْرزَم

 

ـــو ٓ َأنْ   ـــوِن نَمَقايمَِق َم ـــَدى ايمزَّ ـــؿَّ َم َيَش
(3)

  

ـــ  ـــقبٌَي يَم ـــقَمَّ ُمِص ًْ فَم ـــبَّ ـــوُص َ  ْق َأهنَّ

 

ـــو  ـــْدَن يمَقَويمَِق ـــوِم فُم َيَّ ْٕ ـــعَم ا ًْ فَم ـــبَّ ُص
(4)

 

((مثػم اًمغرام اًمًويمـ إمم أذف إمويمـ))أظمرضمف اسمـ اجلقزي ذم  
(5)

 ;قمـ اسمـ كوس 

((اًمرىمي واًمٌؽوء))واعمقومؼ اسمـ ىمدامي ذم 
(6)

يقؾمػ سمـ اخلوًمؼ قمٌد سمـ احلؼ قمٌدًمشقخ اًمثؼي ىمول ىمرأت قمغم ا 
(7)

 ،

 ;يمؾ واطمد مـفام مـػردا، سَمْقش سمـ أؾمعد سمـ وأيب اًمؼوؾمؿ حيقك

((اًمدرة اًمثؿقـي ذم أظمٌور اعمديـي))واسمـ اًمـجور اًمٌغدادي ذم  
(8)

وقمـف أسمق اًمقؿـ اسمـ قمًويمر 
(9)

إحتوف اًمزائر ))ذم  

                                 
 (. 3171( ح )3/735( اجلؿع سملم اًمصحقحلم )2)

(، ويمذا ذم طموؿمقي كًخي ، وقمـ((اًمرىمي واًمٌؽوء))و ((اعمغـل))( هؽذ قمـد اعمصـػ ذم يمتوسمقف 3) د اًمٌؼقي: )قمغم مـ ؿَمؿ 

 إصؾ ًمؾؿغـل سمؼؾؿ مغوير يمام أؿمور إًمقف حمؼؼق اعمغـل. 

( اًمغقازم مجع هموًمقي: وهل كقع مـ اًمطقى مريمى مـ مًؽ وقمـؼم، وقمقد ودهـ. اكظر: اعمطؾع قمغم أًمػوظ اعمؼـع 4)

 (. 3/563( واعمصٌوح اعمـػم ذم همريى اًمنمح اًمؽٌػم )3:5ًمؾٌعكم)ص: 

 (. 4/5:1( اعمغـل )5)

 (. :59(  )ص: 6)

 (. 253( )صـ 7)

 . ((يمون طموومظو ًمؽتوب اهلل، ديـو، صمؼي))( وىمول: ىمول اسمـ اجلقزي:  464( ت )31/663( شمرضمؿ ًمف اًمذهٌل ذم اًمًػم )8)

(9( )2/2:7 .) 

 سمـ اًمقؿـ أسمق اًمديـ أملم ًلماحل سمـ اهلل قمٌد سمـ اهلل هٌي سمـ حمؿد احلًـ أيب سمـ اًمقهوب قمٌد سمـ اًمصؿد ( هق: قمٌد:)

 =اًمـٌقيي  سموعمديـي 797كزيؾ مؽي، وهق مـ شمالمقذ اعمقومؼ اسمـ ىمدامي وشمقذم ذم مجودى إومم ؾمـي  اًمدمشؼل قمًويمر
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((وإـمراف اعمؼقؿ ًمؾًوئر
(1)

 ;ػر اًمقاؾمطلأكٌلكو أسمق ضمع: ىمول 

يقؾمػ سـم حمؿد سـم اًمؼودر قمٌدقمـ أيب ـموًمى ( وأسمق ضمعػر، وأسمق اًمؼوؾمؿ، احلؼ قمٌدو، أرسمعتفؿ )اسـم كوس 
(2)

أظمؼمكو ، 

إسمـقدحمؿد  سمـ أمحد سمـ حمؿدأسمق احلًلم 
(3)

ؿموهلم سمـ قمثامن سمـ أمحد سمـ قمـ قمؿر، 
(4)

 سمـ أظمؼمكو حمؿد، 

قمـ ، حمؿد سمـ قمـ ضمعػر، قمـ ضمدي، طمدصمـل أيب، حيقك سمـ رطمدصمـل ـموه، حمؿد اًمؽوشمى سمـ طمدصمـو أمحد، مقؾمك

وأظمذت ، ومقىمػً قمغم ىمؼمه  ضموءت وموـمؿي  اهلل رؾمقل َس مِ عمو رُ : ىمول أيب ـموًمى  سمـ قمـ قمكم، أسمقف

 .ومذيمرشمف:. . . ومقوعتف قمغم قمقـفو وسمؽً وأكشلت شمؼقل، ىمٌضي مـ شمراب اًمؼؼم

 أيب سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ اهلل قمٌقد سمـ ضمعػر سمـ احلًـ اسمـ: هق حيقك سمـ ـموهرو

احلًقـل، اًمعّؾقي، ـموًمى
(5)

. 

اًمـًوسمي اًمعؾقي ضمعػر سمـ احلًـ سمـ حيقك: وأسمقه
(6)

. 

 .اًمعؾقي اهلل قمٌقد سمـ ضمعػر سمـ احلـًلموضمده 

 .شمعديال وٓ مل أضمد ومقفؿ ضمرطمو

 .اًمصودق اعمدين اهلل قمٌدأسمق ، ؿمك اهلوؿمؿكاًمؼر ـموًمى أسمك سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم اسمـ: هق حمؿد سمـ ضمعػرو

ه يمام ىمول أسمق زرقمي أيب ـموًمى  سمـ قمكم مل يدرك قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم: وضمد 
(7)

. 

                                 
( ت 3/233ومقًمده ؾمـي أرسمع قمنمة وؾمتامئي. ذيؾ اًمتؼققد ذم رواة اًمًــ وإؾموكقد ًمتؼل اًمديـ اًمػود ) =

 هـ( صوطمى شموريخ دمشؼ. 682هٌي اهلل سموسمـ قمًويمر )اعمتقرم:  سمـ احلًـ سمـ (. وهق متلظمر قمـ قمكم2387)

 (. 278: ( إحتوف اًمزائر وإـمراف اعمؼقؿ ًمؾًوئر ٕيب اًمقؿـ اسمـ قمًويمر )ص2)

َؾػل ذم ))( وىمول: 7/521( ذيمره اسمـ ىمطؾقسمغو ذم يمتوسمف اًمثؼوت ممـ مل يؼع ذم اًمؽتى اًمًتي )3) ًِّ معجؿ ىمول اًم

يًو إمم همويٍي مو قمؾقفو مزيد، ىَمؾ  مـ رأيً ذم ؿمققظمل ؾمػرًا وطميًا، رؤيتف ؿمققظمف : يمون صمؼي ذم اًمتحديٌ، متَحرِّ

 اهـ.  (( ؾمـي ؾمً قمنمة ومخًامئيشمشفد قمغم ؾمػمشمف. وأصمـك قمؾقف سمؿذهٌف. شمقذم

ؿموهلم. . .  سمـ ؾمؿع أسمو احلًـ اًمدارىمطـل، وأسمو طمػص)): ( وىمول348( ت ):3/32( شمرضمؿ ًمف اخلطقى ذم شمورخيف )4)

 . ((يمتًٌ قمـف ويمون ؾمامقمف صحقحو))وىمول: ، ((. 

 ( هق: احلوومظ اسمـ ؿموهلم اًمٌغدادي صوطمى اًمثؼوت. 5)

 (. 23/448واًمرؿمود ذم ؾمػمة ظمػم اًمعٌود ) ( يمام ىمول اًمصوحلل ذم ؾمٌؾ اهلدى6)

ـِ  قمٌد سمـ مصعى سمـ زرارة سمـ احلورث سمـ، -اؾمؿف اًْمَؼوؾِمؿ-َأيب سَمْؽر  سمـ (  ذيمره اعمزي ذم اًمرواة قمـ َأمْحَد7) مْحَ  سمـ اًمر 

 (28( ت )2/389أيب ـموًمى. هتذيى اًمؽامل  ) سمـ قمقف اًمؼرر وذيمر كًٌف يمومال إمم قمكم

 (. 362( ت ):24طموشمؿ )ص:  (  اعمراؾمقؾ ٓسمـ أيب8)
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((ٓ يصح)): وىمول، ف اًمًػموذيمره احلوومظ اًمذهٌل ذم يمتوسم، وهذا إصمر مـؼطع
(1)

. 

 .(2)(دم ضمديٌ صموزمر]ايمـقح[ هنك فمـفو  ايمـبل  أن): ومقيمف -[ م]

وهق احلديٌ اًمًوسمؼ
(3)

مخش ، صقٍت قمـد مصقٌي، هنقً قمـ صقشملم أمحؼلم وموضمريـوًمؽـ : سمؾػظ 

 .وهق طمديٌ طمًـ، ورك ي ؿمقطون، وؿمّؼ ضمققب، وضمقهٍ 

(ايمـوئحَي واظمستؿعيَ  يمعـ ايمـَّبلُّ و): ومقيمف -477
(4)

. 

 . واسمـ قمٌوس، وأيب هريرة، واسمـ قمؿر، ُرِوَي مـ طمديٌ أيب ؾمعقد اخلدري

أظمرضمف أسمق داود  اخلدري ؽمعقد أيب ضمديٌ -2
(5)

ومـ ـمريؼف اًمٌقفؼل -
(6)

اًمؼم قمٌدواسمـ ، 
(7)

 - ،

واإلموم أمحد
(8)

ومـ ـمريؼف اعمزي– 
(9)

واإلموم اًمٌخوري ذم شمورخيف اًمؽٌػم -
(10)

واًمٌغقي ذم ذح اًمًـي، 
(11)

 ،

وىمقام اًمًـي إصٌفوين ذم اًمؽمهمقى
(12)

قمـ ، قمـ ضمده، قمـ أسمقف ،قمطقي سمـ احلًـ سمـ حمؿد يمؾفؿ مـ ـمريؼ 

 .ومذيمره:. . . . ىمول، أيب ؾمعقد اخلدري

قمطقي  سمـ احلًـ سمـ وحمؿد، هذا طمديٌ مـؽر: ؾملًمً أيب قمـ هذا احلديٌ ومؼول)): ىمول اسمـ أيب طموشمؿ

((وأسمقه وضمده وعػوء احلديٌ
(13)

. 

                                 
 (. 3/245( ؾمػم أقمالم اًمـٌالء )2)

 (. 4/5:2(  اعمغـل )3)

 . -472 -: ( اكظر احلديٌ رىمؿ4)

 (. 4/5:1(  اعمغـل ) )5)

 (. 4239( ح )4/2:4( ذم اًمًــ، يمتوب اجلـوئز، سموب ذم اًمـقح )6)

 (. 5/74ؾٌقفؼل )( اًمًــ اًمؽؼمى ًم7)

 (. 28/392) 574( اًمتؿفقد عمو ذم اعمقـمل مـ اعمعوين وإؾموكقد 8)

 رسمقعي مٌوذة.  سمـ (، وروايتف قمـ حمؿد 22733( ح )29/277( ذم اعمًـد  )9)

 (. 7/323( هتذيى اًمؽامل ذم أؾمامء اًمرضمول ):)

 (. 262( ت )2/77( اًمتوريخ اًمؽٌػم ًمؾٌخوري )21)

 (. :6/54)( ذح اًمًـي ًمؾٌغقي 22)

 (.  3545( ح ):4/34( اًمؽمهمقى واًمؽمهقى )23)

 (.  21:6( رىمؿ )4/681( قمؾؾ احلديٌ ٓسمـ أيب طموشمؿ )24)
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((وصمالصمتفؿ وعػوء، قمـ ضمّده، قمـ أسمقف، قمطقي اًمعقذم سمـ احلًـ سمـ حمؿد)): وىمول اعمـذري
(1)

 

 اًمؽقذم ؾمعد أسمق اًمعقذم ؾمعد سمـ قمطقي سمـ احلًـ سمـ حمؿدو

قمطقي اًمعقرم  سمـ احلًـ سمـ معلم قمـ حمؿد سمـ احلًـ ىمول ؾملًمً حيقك سمـ احلًلمكؼؾ اسمـ أيب طموشمؿ قمـ 

((يمقرم ًمقس سمؿتلم)): ىمول هق
(2)

. 

((صمؼي))سمـ معلم ااحلًـ اًمرازي قمـ  سمـ ىمول احلًلم. ((ًمقس سموعمتلم)): علمىمول اسمـ م
(3)

. 

((ومل يصح طمديثف)) -وهذا أطمدمهو-وىمول اًمٌخوري سمعد أن ذيمر ًمف احلديثلم 
(4)

. 

((وعقػ احلديٌ)): وىمول أسمق طموشمؿ، ((ًملم احلديٌ)): وىمول أسمق زرقمي
(5)

مضطرب )): وىمول اًمعؼقكم 

((احلديٌ
(6)

ذريووّعػف اعمـ. 
(7)

ُػقُه َومل يؽْمك)): وىمول اًمذهٌل  ((َوع 
(8)

صدوق )): وىمول اسمـ طمجر، 

((خيطكء
(9)

((متػؼ قمغم وعػف. . . وعقػ)): ومؼول ((اًمتحرير))وشمعؼٌوه صوطمٌو . 
(10)

وًمعؾ ىمقهلام أىمرب ٕن ، 

 .اًمراوي مل حيؽ قمـ أطمد شمقصمقؼف

 قمطقي اًمعقذم سمـ وأسمقه احلًـ

((وعقػ احلديٌ)): ىمول أسمق طموشمؿ
(11)

ذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت 
(12)

قمطقي  سمـ أطموديٌ احلًـ)): وىمول 

                                 
 (. 4/263( خمتٍم ؾمــ أيب داود )2)

 سمـ ىمول احلًلم))( 273( ت )229/:(. وىمول اسمـ طمجر ذم اًمتفذيى )8/337( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )3)

ويمذا اقمتؿده  ((ًمقس سموعمتلم))، وًمعؾف ظمطل، ٕن اسمـ أيب طموشمؿ روى قمـف ىمقًمف: (( صمؼياحلًـ اًمرازي قمـ اسمـ معلم

 (. 6261( ت )36/81اعمزي ذم هتذيى اًمؽامل )

 (. 273( ت )229/:( هتذيى اًمتفذيى )4)

 (. 2/77( اًمتوريخ اًمؽٌػم ًمؾٌخوري )5)

 (. 8/337( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )6)

 (. . 2712( ت ):5/5عؼقكم )( اًمضعػوء اًمؽٌػم ًمؾ7)

 (. 4/263( خمتٍم ؾمــ أيب داود )8)

 (. 3/679( اعمغـل ذم اًمضعػوء )9)

 (. 6928( ت )948( شمؼريى اًمتفذيى )ص: :)

احلًـ  سمـ (. ورضمح موهر اًمػحؾ ىمقل اسمـ طمجر سمـوء قمغم مو كؼؾف اسمـ طمجر قمـ احلًلم:4/33( حترير اًمتؼريى )21)

 . ((ؼيصم))اًمرازي قمـ اسمـ معلم ىمقًمف: 

 (.  223( ت )4/37( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )22)

 (.  8313( ت )7/281( اًمثؼوت ٓسمـ طمٌون )23)
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((وعقػ)): وىمول اسمـ طمجر، ((ًمقًً سمـؼقي
(1)

 

((صدوق خيطئ يمثػما ويمون ؿمقعقو مدًمًو)): ىمول اسمـ طمجر اًمعقذم ؾمعد سمـ قمـطقيوضمده 
(2)

 

الصيووّعػف اًمـقوي ذم اخل، ومنؾمـود احلديٌ وعقػ
(3)

وإًمٌوين ذم اإلرواء، 
(4)

. 

صوًمح سمـ وحيقك، وملظمرضمف اًمطرؾمقد ذم مًـد اسمـ قمؿر مـ ـمريؼ أيب اًمقامن وأمو ضمديٌ ازمـ فمؿر 
(5)

 

اسمـ طمٌون ذم اعمجروطملمو
(6)

 ;وطمده صوًمح اًمقطموفمل سمـ حيقك مـ ـمريؼ 

واًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى
(7)

 ;اًمقًمقد سمـ مـ ـمريؼ سمؼقي 

 أن   سمـ قمؿراقمـ قمطوء قمـ ، معدان سمـ قمػػم وسمؼقي( قمـ أيب قموئذ، صوًمح سمـ وحيقك، صمالصمتفؿ )أسمق اًمقامن

واحلوًمؼي، واعمًتؿعي، ًمعـ اًمـوئحي اًمـٌل 
(8)

ًمؼيصوواًم، 
(9)

واًمقاؿمؿي واعمًتقؿمؿي، 
(10)

وىمول ًمقس قمغم اًمـًوء  

 . اشمٌوع اجلـوئزأضمر ذم

 .اعممذن اًمقحصٌل قموئذ أسمق معدان سمـ قُمػػم: وومقف

                                 
 (. 2367( ت ):34( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 2)

 (. :575( رىمؿ )791( اًمتؼريى )صـ 3)

 (. 3/2164( ظمالصي إطمؽوم )4)

 (.  :87( ح )4/333( )5)

 (. :2ح )( 36قمؿر )ص:  سمـ اهلل ( مًـد قمٌد6)

 (. 954( ت )3/2:3( اعمجروطملم ٓسمـ طمٌون )7)

 (. 5/74( اًمًــ اًمؽؼمى ًمؾٌقفؼل  )8)

تِل حتؾؼ ؿمعرَهو قمـد اعمصقٌي. اكظر: اًمػوئؼ ذم همريى احلديٌ )9) ( مشورق إكقار قمغم صحوح 2/417( واحلوًمؼي: اًم 

 طمؾؼ(. ))( مودة: :3/32أصمور )

: مـ اًمصؾؼ: وهق: اًمصقت اًمشديد، يريد رومعف ذم اعمصوئى، وقمـد اًمػجقعي سموعمقت. اكظر: اًمـفويي ذم ( اًمصوًمؼي:)

 ( مودة: )صؾؼ(. 4/59همريى احلديٌ وإصمر )

ًْ شَمِشُؿ َوؿْماًم ومفل: واؿمؿي21) . وىمد َوؿَمَؿ . ( َأن ُيْغَرز اجلؾد سمنسمرة، صمؿ حُيَْشك سمُؽْحؾ أو كقؾ، ومَقزَرّق أصمره أو خَيَْي 

َتْقؿِمَؿيُ  ًْ (، اًمـفويي 2/278ؾمالم ) سمـ : اًّمتل ُيػعؾ هبو ذًمؽ. اكظر: همريى احلديٌ ًمؾؼوؾمؿواًمـُؿقشَمِشَؿيُ  واًمـُؿ

 ( مودة: )َوؿَمَؿ(:6/29)
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((وعقػ مـؽر احلديٌ)): ىمول أمحد
(1)

((ًمقس سمثؼي)): وىمول اسمـ معلم، 
(2)

يمون ممـ يروي )): ىمول اسمـ طمٌون 

((روايتف سمطؾ آطمتجوج سملظمٌوره ومليمثر ذًمؽ ذم، قمـ ىمقم مشوهػم، اعمـويمػم
(3)

((وعقػ)): وىمول اسمـ طمجر، 
(4)

. 

 :وًمف إؾمـودان آظمران

اًمؽٌػم ذم اًمطؼماين أظمرضمف -أ
(5)

د سمـ قمـ احلًـ، ِمـَْدلمـ ـمريؼ   ، قمـ اسمـ قمؿر، قمـ قَمطق ي، قَمطق ي سمـ حمؿ 

 .واعمًتؿعي اًمـوئحي  اهلل رؾمقلًمعـ : ىمول

ىمول اهلقثؿل سمعد أن قمزاه إمم ، قمطقي اًمعقذم سمـ وًمعؾف احلًـ، مل أىمػ قمغم شمرمجتف، قمطقي سمـ حمؿد سمـ احلًـ

((قمطقي وعقػ سمـ ومقف احلًـ)) اًمطؼماين ذم اًمؽٌػم
(6)

. 

 .ؾمٌؼقمطقي وأسمقه وعقػون يمام  سمـ وومقف احلًـ

شمػًػمه ذم اًمثعؾٌل أظمرضمف -ب
(7)

طمدصمـو ومؼقف : ىمول، ىمول طمدصمـو أسمق قمتٌي، اعمؽوري طمػص سمـ قمؿرمـ ـمريؼ  

ًمعـ :  اهلل رؾمقلإن : أّكف يمون قمـد اسمـ قمؿر وهق يؼقل أيب رسموح سمـ طمدصمـل قمطوء: ىمول، طمدصمـو أسمق قمومر: ىمول

 .أضمر ًمقس ًمؾـًوء ذم إشمٌوع اجلـوئز: اًمـوئحي واعمًؿعي واحلوًمؼي واًمًوًمؼي واًمقاؿمؿي واعمتقؿمؿي وىمول

 .وؿمقخف أسمق قمتٌف مل يتٌلم زم مـ مهو، اعمؽوري طمػص سمـ قمؿر

 .مٌفؿ مل يًؿ، وومقف اًمراوي قمـ أيب قمومر

 .اًمٌٍمي اخلزاز قمومر أسمق مقٓهؿ اعمزين رؾمتؿ سمـ صوًمح: وأسمق قمومر هق

((ٓ رء)): ىمول اسمـ معلم
(8)

((صمؼي)): وىمول أسمق داود ((صوًمح احلديٌ)): وىمول أمحد، 
(9)

: ىمول اسمـ طمجر 

                                 
 (.  2655( ت )8:/8( اًمؽومؾ )2)

 (. 519/ 3( شموريخ اسمـ معلم ) 3)

 (. 954( ت )2:3-3/2:2( اعمجرطملم )4)

 (.  5737( ت )793( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 5)

 ( سمتحؼقؼ ومريؼ مـ اًمٌوطمثلم سمعـويي ؾمعد احلؿقد. 24983( ح )284)ص:  25، 24( اعمعجؿ اًمؽٌػم ضمـ 6)

 (. 4/25( جمؿع اًمزوائد ومـٌع اًمػقائد )7)

(8( ): /3::) . 

 (. 2875ت )( 5/514( اجلرح واًمتعديؾ )9)

 ( اعمصدر اًمًوسمؼ. :)
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((صدوق يمثػم اخلطل))
(1)

. 

 .وحلول أيب قمومر اعمزين، جلفوًمي سمعض رواشمف، وإؾمـوده وعقػ

 وملظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ  وأمو ضمديٌ أيب هريرة -4

ي ذم اًمؽومؾأظمرضمف اسمـ قمد
(2)

أيب احلًـ اًمٌٍمي  سمـ ؾمؿعً احلًـ: ىمول، يزيد اعمدائـل سمـ قمؿر مـ ـمر يؼ 

 .واعمغـل واعمغـك ًمف واعمًتؿعي اًمـوئحي  اهلل رؾمقلًمعـ طمدث قمـ أيب هريرة ىمول 

 .اعمدائـل يزيد سمـ قمـؿروومقف 

وهذه إطموديٌ قمـ قمطوء )): وىمول -وهذا مـفو–طموديٌ قمدة أوذيمر ًمف  ((مـؽر احلديٌ)): ىمول اسمـ قمدي

((واحلًـ همػم حمػقفمي
(3)

. 

يزيد اعمدائـل راويف  سمـ وأن قمؿر، يصح ؾمامقمف مـ أيب هريرة ٓ ومٌلم ومقف أن احلًـ)): ـ اًمؼطون اًمػودوىمول اسم

((مـؽر احلديٌ، قمـ احلًـ
(4)

. 

أظمرضمف اًمٌزار  فمبوس ازمـ وضمديٌ -5
(5)

واًمطؼماين ذم اًمؽٌػم، 
(6)

اهلل  قمٌد صٌوح أيباًميمالمهو مـ ـمريؼ  

ًمقس ًمؾـًوء ذم : وىمول واعمًتؿعي اًمـوئحي  اهلل رؾمقلًمعـ : ىمول ،قمـ اسمـ قمٌوس، قمـ قمطوء، قمـ ضموسمر، اًمػراء

 .اجلـوزة كصقى

((ومل أضمد مـ ذيمره، اهلل قمٌدأسمق وومقف اًمصٌوح ، واًمطؼماين ذم اًمؽٌػم، رواه اًمٌزار)): وىمول اهلقثؿل
(7)

. 

ذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت اًمػراء اهلل قمٌدأسمـق واًمصٌوح 
(8)

يروي قمـ ضموسمر اجلعػل روى قمـف )): وىمول 

 .((اًمؽقومققن

                                 
 (. 3972( ت )556( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 2)

 (. ::22( ت ):6/3(  اًمؽومؾ ٓسمـ قمدي )3)

 (. :6/3( اًمؽومؾ ٓسمـ قمدي )4)

 (. 878))( ح 4/91( سمقون اًمقهؿ واإلهيوم )5)

 (. 8:4( ح )2/487( يمشػ إؾمتور )6)

 (. :2241( ح )22/256( اعمعجؿ اًمؽٌػم )7)

 (. 4/24جمؿع اًمزوائد ومـٌع اًمػقائد )( 8)

 (. 24792( ت )9/435( اًمثؼوت ٓسمـ طمٌون )9)



                                            (   636 

اهتؿف مجوقمي ضمـوسمر اجلعػلوؿمقخف 
(1)

ؾمعقد اًمؼطون سمـ مفدي وحيقك سمـ اًمرمحـ قمٌد وشمريمف، 
(2)

: وهق، 

((وعقػ راوميض))
(3)

. 

((وعقػ ضمدا)): ىمول اًمشقخ إًمٌوين، وموإلؾمـود وعقػ
(4)

. 

احلديٌ مروي )): اعمؾؼـ ىمول اسمـ، وسمعضفو أؿمد وعػو مـ سمعض، احلديٌ ورد سمعدة ـمرق ويمؾفو وعقػيو

((هبذا اًمؾػظ مـ ـمرق وعقػي
(5)

يمؾفو )): وىمول، وأيب هريرة، واسمـ قمؿر، طمديٌ أيب ؾمعقدوذيمره اسمـ طمجر مـ . 

((وعقػي
(6)

. 

ويغـل قمـف طمديٌ أم ، واقمؾؿ أن اًمراومعل رمحف اهلل اؾمتدل هبذا احلديٌ قمغم حتريؿ اًمـقح)): وىمول اسمـ اعمؾؼـ

 .وهق احلديٌ أيت قمـ اًمـقوطمي  اهلل رؾمقلهنوكو : قمطقي اًمثوسمً ذم اًمصحقحلم ىمول

(متػؼ فمؾقف كـقح ٓ أنْ  ايمبقعي فمـد  اهلل رؽمقلأطمذ فمؾقـو : وومويمً أم فمطقي): ومقيمف -478
(7)

. 

أظمرضموه
(8)

ًْ ِمـ و : وزادا. سمف مثؾف قمـ أم قمطقي ، قمـ حمؿد، ؾمػميـ سمـ مـ ـمريؼ حمؿد  ومام َووَم

َقةٍ  امرأة ًْ
َة ، ًمعالءَوُأمِّ ا، ؾمؾقؿُأمِّ : همػَم مَخِْس كِ ، ؾمؼمة أيب اسمـي أو–وامرأشملم ، امرأة معوذَواسمـِي أيب ؾَمؼْمَ

 .-رىأظم وامرأةٍ ، معوذ وامرأة

                                 
 (. 5/579ىمدامي، وقمومر اًمشعٌل اكظر: هتذيى اًمؽامل ذم أؾمامء اًمرضمول ) سمـ ( اهتؿف سموًمؽذب زائدة2)

 (. 3/5:9( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )3)

 (. . 997( رىمؿ )2:3( اًمتؼريى )4)

 (. 6118( ح )22/24طموديٌ اًمضعقػي )( ؾمؾًؾي ا5ٕ)

 (. . 24/471( اًمٌدر اعمـػم )6)

 (. 89:( ح )4/2368(  اًمتؾخقص احلٌػم )7)

 (. 4/5:2( اعمغـل )8)

(. ومًؾؿ ذم صحقحف، 2417( ح )3/95( اًمٌخوري ذم صحقحف )يمتوب اجلـوئز، سموب مو يـفك قمـ اًمـقح واًمٌؽوء )9)

 (. . 47:( ح )3/756ي )يمتوب اجلـوئز، سموب اًمتشديد ذم اًمـقوطم
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وايمشوومي، واحلويمؼي، زمرئ مـ ايمصويمؼي أنَّ ايمـبل  :فمـ أيب مقؽمك): ومقيمف -479
(1)

)
(2)

. 

أظمرضمف اًمشقخون
(3)

ورأؾمف ذم ، وضمع أسمق مقؾمك وضمعو ومغٌم قمؾقف: ىمول، أيب مقؾمك سمـ سمردةمـ ـمريؼ أيب  

 َئ رِ أكو سمريء ممو سمَ : ومؾام أوموق ىمول، ومؾؿ يًتطع أن يرد قمؾقفو ؿمقئو ،طمجر امرأة مـ أهؾف ومصوطمً امرأة مـ أهؾف

 .ومذيمره، . . . .  اهلل رؾمقلومنن ،  اهلل رؾمقلمـف 

، وؾمؼ اجلققب، يمقس مـّو مـ رضب اخلدود: ومول  أنَّ ايمـّبلّ  وفمـ ازمـ مسعقد): ومقيمف -:47

(متػؼ فمؾقف. ودفمو زمدفمقى اجلوهؾقي
(4)

. 

أظمرضمف اًمٌخوري
(5)

 ;مرة سمـ اهلل قمٌدو، إسمراهقؿ اًمـخعل: مـ ـمريؼل 

ومًؾؿ
(6)

 ;مرة سمـ اهلل قمٌدمـ ـمريؼ  

ـ منوق، يمالمهو )اًمـخعل  ـ مرة( قم ـ ، واسم ـٌل : ىمول مًعقد  سمـ اهلل قمٌدقم  .ومذيمر مثؾف. . . ىمول اًم

 .مـ ًمطؿ اخلدود: وذم طمديٌ اًمـخعل

وومػ مؾؽ اظمقت دم فمتبي ، إن أهؾ ايمبقً إذا دفمقا زمويمقيؾ وايمثبقر: ودم زمعض أشمور): ومقيمف -482

وإن ىموكً فمعم ، همنكف مؼبقروإن ىموكً فمعم مقتؽؿ ، همنين ملمقر إن ىموكً صقحتؽؿ فمقمَّ : وومول، ايمبوب

(فَمْقَداٍت شُمؿَّ فَمْقَداٍت  رم همقؽؿ وإنَّ ، همويمقيؾ يمؽؿ وايمثبقر ;رزمؽؿ
(7)

. 

 . واهلل أقمؾؿ. إصمرهذا مل أىمػ قمغم 

                                 
 (. 3/221( اًمشوىمي: اًمتك شمشؼ صمقهبو قمـد اعمصقٌي. اكظر: ذح اًمـقوي قمغم مًؾؿ )2)

 (. 4/5:2( اعمغـل )3)

ي )( 4) فك مـ احلؾؼ قمـد اعمصٌق (. ومًؾؿ ذم صحقحف، يمتوب 23:7( ح )3/92اًمٌخوري ذم صحقحف، يمتوب اجلـوئِز، سموب مو ـي

 (. 278( ح )2/211وؿمؼ اجلققب واًمدقموء سمدقمقى اجلوهؾقي ) اإليامن، سموب حتريؿ رضب اخلدود

 (. 4/5:2( اعمغـل )5)

(، وسموب سموب: ًمقس مـو مـ رضب اخلدود  23:5( ح )3/92( يمتوب اجلـوئز، سموب: ًمقس مـو مـ ؿمؼ اجلققب )6)

ح ( 3/93(، و سموب مو يـفك مـ اًمقيؾ ودقمقى اجلوهؾقي قمـد اعمصقٌي، صحقح اًمٌخوري )23:8( ح )3/93)

 (. :462( ح )5/295(، يمتوب اعمـوىمى، سموب مو يـفك مـ دقمقة اجلوهؾقي )23:9)

 (. 276( ح )::/2، يمتوب اإليامن، سموب حتريؿ رضب اخلدود وؿمؼ اجلققب واًمدقموء سمدقمقى اجلوهؾقي  )مسؾؿ دم صحقحف ( 7)

 (. 4/5:3( اعمغـل )8)
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همننَّ اظمالئؽي ُيَمِمـُقن فمعم مو ; همؼقيمقا طمغما، إذا ضمرضسمؿ اظمقً: وومول ايمـبل ): ومقيمف -482

(سمؼقيمقن
(1)

. 

أظمرضمف مًؾؿ
(2)

، أو اعمقً، إذا طميشمؿ اعمريض:  اهلل رؾمقلىمول : ىموًمً، قمـ أم ؾمؾؿي، ؿمؼقؼمـ ـمريؼ  

 .ومذيمره. . . اومؼقًمقا ظمػم

وهق ممو اكػرد سمف مًؾؿ قمـ اًمٌخوري يمام ذيمره احلؿقدي
(3)

. 

  يمـبل وومد صح فمـ ا): ومقيمف إن : ودم يمػظ. إنَّ اظمقًِ ُيَعّذب دم ومػمه زمّم ُيـوح فمؾقف: أكف ومول

(وهل أضموديٌ متػؼ فمؾقفو ،واظمغغمةُ ، فوازمـُ  رُ ؿَ فمُ : وروى ذيمؽ، اظمقً يمقعذب زمبؽوء أهؾف فمؾقف
(4)

. 

 . فمؿر ضمديٌ -483

أظمرضمف اًمٌخوري 
(5)

ومًؾؿ 
(6)

: ضمعؾ صفقى يؼقل عمو أصقى قمؿر : ىمول، قمـ أسمقف، مـ ـمريؼ أيب سمردة 

 .إن اعمقً ًمقعذب سمٌؽوء احلل: ىمول  أن  اًمـٌّّل  أمو قمؾؿً: ومؼول قمؿر، أظموه وا

ضمف مًؾؿوأظمر
(7)

مفال يو سمـقي أمل شمعؾؿل أن : ومؼول، أن طمػصي سمؽً قمغم قمؿر، اهلل قمٌدقمـ ، كوومعمـ ـمريؼ  

 إن اعمقً يعذب سمٌؽوء أهؾف قمؾقف: ىمول،  اهلل رؾمقل

وأظمرضمف اًمٌخوري
(8)

مًؾؿو، 
(9)

: ىمول،  قمـ اًمـٌل، قمـ قمؿر، قمـ اسمـ قمؿر، اعمًقى سمـ ؾمعقد مـ ـمريؼ 

 .ح قمؾقفاعمقً يعذب ذم ىمؼمه سمام كق

                                 
 (. 4/5:3( اعمغـل )2)

 (. :2:( ح )3/744عمريض واعمقً )( يمتوب اجلـوئز، سموب مو يؼول قمـد ا3)

 (. 4572( ح )5/348( اجلؿع سملم اًمصحقحلم )4)

 (. 4/5:3( اعمغـل )5)

إذا يمون اًمـقح مـ ؾمـتف  يعذب اعمقً سمٌعض سمؽوء أهؾف قمؾقف: ( ذم صحقحف، يمتوب اجلـوئز، سموب ىمقل اًمـٌل 6)

 (. 23:1( ح )3/91)

 (.  38:( ح ):3/74ٌؽوء أهؾف قمؾقف )( ذم صحقحف، يمتوب اجلـوئز، سموب اعمقً يعذب سم7)

 (. 38:( ح )3/749( ذم صحقحف، يمتوب اجلـوئز، سموب اعمقً يعذب سمٌؽوء أهؾف قمؾقف )8)

 (.  23:3( ح )3/91( ذم صحقحف، يمتوب اجلـوئز، سموب مو يؽره مـ اًمـقوطمي قمغم اعمقً )9)

 (. 38:( ح ):3/74( ذم صحقحف، يمتوب اجلـوئز، سموب اعمقً يعذب سمٌؽوء أهؾف قمؾقف ):)
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 .وًمف قمـد مًؾؿ ـمرق أظمرى قمـ قمؿر 

 .ضمديٌ ازمـ فمؿر  -484

أظمرضمف اًمشقخون 
(1)

، سمؿؽي  شمقومقً اسمـي ًمعثامن: ىمول، أيب مؾقؽي سمـ قمٌقد اهلل سمـ اهلل قمٌدمـ ـمريؼ  

صمؿ ضموء ، ضمؾًً إمم أطمدمهو: أو ىمول -وإين جلوًمس سمقـفام ، واسمـ قمٌوس ، وضمئـو ًمـشفدهو وطميهو اسمـ قمؿر

  اهلل رؾمقلأٓ شمـفك قمـ اًمٌؽوء ومنن : قمثامن سمـ ًمعؿرو قمؿر  سمـ اهلل قمٌدومؼول  -إمم ضمـٌل أظمر ومجؾس 

 .إن اعمقً ًمقعذب سمٌؽوء أهؾف قمؾقف: ىمول

 .ضمديٌ اظمغغمة  -485

أظمرضمف اًمشقخون 
(2)

مـ كقح : يؼقل ًمـٌل ؾمؿعً ا: ىمول، قمـ اعمغػمة ، رسمقعي سمـ قمكممـ ـمريؼ  

 .قمؾقف يعذب سمام كقح قمؾقف

 .يقم اًمؼقومي: وزاد مًؾؿ

وذيمره اسمـ مود ذم ومقائده، قمـد أصحوب اًمًــ وٓ مل أضمده قمـ اًمشقخلم سمام يـوح قمؾقف: ًمػظ: شمـٌقف
(3)

مـ  

 .اعمقً يعذب سمام يـوح قمؾقف: ىمول  اهلل رؾمقلأن ، سمـ قمؿرقمـ ا، اعمًقى سمـ قمـ ؾمعقد، ىمتودة ـمريؼ

 .وإؾمـوده صحقح 

: همقؼقل; همقؼقم زموىمقفؿ، مو مـ مقً يؿقت: ومول  اهلل رؽمقل أنّ ، روى أزمق مقؽمك): فومقيم -486

يؾـفزاكفؾ اهلل زمف مؾؽكم وىمَّ إٓ ، وكحق ذيمؽ، واؽمـداه، واصمباله
(4)

هذا : ومول ايمؼممذي. ؟ أهؽذا ىمـً: 

                                 
إذا يمون اًمـقح مـ  يعذب اعمقً سمٌعض سمؽوء أهؾف قمؾقف: ( اًمٌخوري ذم صحقحف، يمتوب اجلـوئز، سموب ىمقل اًمـٌل 2)

( ح 3/752ذم صحقحف، يمتوب اجلـوئز، سموب اعمقً يعذب سمٌؽوء أهؾف قمؾقف ) ومسؾؿ(، 2397( ح ):3/8ؾمـتف )

(:39 .) 

(، ومًؾؿ ذم صحقحف سموب 23:2( ح )3/91مـ اًمـقوطمي قمغم اعمقً )( ذم صحقحف، يمتوب اجلـوئز، سموب مو يؽره 3)

 (. 44:( ح )3/754اعمقً يعذب سمٌؽوء أهؾف قمؾقف )

 (.  28( ح )1:( ومقائد اسمـ مود )ص: 4)

تؼورسمي اعمعـك; وهل َفَز اًمػصقُؾ أُمف يَْؾَفُزهو هَلزا: رضب رضقمفو قمـد اًمرووع سمػقف ًمػَموَع، واًمؾ ْفُز واًمؾ ْؽُز َواًمؾ ْفُد مـَ مـ: ًم (5)

ل اًمؼرآن واحلديٌ ) فويي ذم 4/275اًميب سمُجْؿع اًمؽّػ. واعمعـك: أي يدومعوكف وييسموكف. اعمجؿقع اعمغقٌ ذم همرٌي ( واًـم

صمر )  ( مودة )هلز(. 6/518( )هلز( ًمًون اًمعرب )5/392همريى احلديٌ وٕا
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(ضمديٌ ضمسـ
(1)

. 

أظمرضمف اًمؽممذي
(2)

واعمزي، 
(3)

 ;قمامر سمـ مـ ـمريؼ حمؿد 

واسمـ موضمف
(4)

وأسمق كعقؿ ذم شموريخ أصٌفون 
(5)

 ;اًمعزيز اًمدراوردي قمٌدمـ ـمريؼ  

وأمحد
(6)

اًمؼم ذم آؾمتذيمور قمٌدومـ ـمريؼف اسمـ – 
(7)

واسمـ اجلقزي ذم يمشػ اعمشؽؾ، 
(8)

واًمرويوين ذم  -

مًـده
(9)

واحلويمؿ ذم اعمًتدرك، 
(10)

 ;حمؿد اًمتؿقؿل سمـ حمؿد سمـ مـ ـمريؼ زهػم 

، أيب مقؾمك إؿمعري سمـ أن مقؾمك، أيب أؾمقد سمـ وزهػم( قمـ أؾمقد، واًمدراوردي، قمامر سمـ صمالصمتفؿ )حمؿد

، واضمٌاله واؾمقداه أو كحق ذًمؽ: ومقؼقل، مو مـ مقً يؿقت ومقؼقم سمويمقف: ىمول،  اهلل رؾمقلأن ، قمـ أسمقف، أظمؼمه

 .؟ أهؽذا يمـً: إٓ ويمؾ سمف مؾؽون يؾفزاكف

 .وىمول طمًـ همريى، واًمؾػظ ًمؾؽممذي

عوه واكوساه وايموؾمقوه طمٌذا اعمقً واقمضداه واموك: ومنذا ىموًمً، إن اعمقً ًمقعذب سمٌؽوء احلل: وًمػظ احلويمؿ

ومؼؾً: ىمول؟ أقموودهو أكً، أيموؾمقفو أكً، أكوسهو أكً: ومؼقؾ
(11)

 ۉ ۉ ژ: ؾمٌحون اهلل ىمول اهلل قمز وضمؾ: 

ژ ې ې ې
(12)

ومقاهلل ; ومليـو يمذب؟ وشمؼقل هذا  اهلل رؾمقلقمـ ، وحيؽ أطمدصمؽ قمـ أيب مقؾمك》: ومؼول 

                                 
(، وذم سمعض كًخ اًمؽممذي 7/544إذاف )، وىمد ضموء ذم حتػي ((طمًـ))( هؽذا كؼؾف اعمصـػ قمـ اًمؽممذي ىمقًمف: 2)

محود  سمـ اًمٌوري اكظر: إطمويٌ احلًون اًمغرائى ذم ضمومع اإلموم اًمؽممذي ًمؾديمتقر قمٌد ((طمًـ همريى))

 (. 4/5:4(. اعمغـل )397إكصوري )صـ

 (.  2114( ت )3/428( أسمقاب اجلـوئز، سموب مو ضموء ذم يمراهقي اًمٌؽوء قمغم اعمقً )3)

 (. 266/:3ل ذم أؾمامء اًمرضمول )( هتذيى اًمؽام4)

 (. 26:5( ح )2/619( ذم ؾمــف، يمتوب اجلـوئز، سموب مو ضموء ذم اعمقً يعذب سمام كقح قمؾقف )5)

 (. 2/98( شموريخ أصٌفون )6)

 (. 2:827( ح )43/599( )7)

(8(  )4/83 .) 

(9(  )2/6: .) 

 (. 632( ح )2/452(  ):)

(21(  )3/622 .) 

 أؾمقد يمام يظفر مـ اًمًقوق.  أيب سمـ (  اًمؼوئؾ هق أؾمقد22)

 (. 26( اإلهاء، أيي: )23)
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 .《 اهلل قلرؾممو يمذسمً قمغم أيب مقؾمك ومو يمذب أسمق مقؾمك قمغم 

 .وؾمؽً قمـف اًمذهٌل، صحقح اإلؾمـود ومل خيرضموه: وىمول احلويمؿ

 .اعمدين ؾمعقد أسمق اًمؼماد يزيد أؾمقد أيب سمـ أؾمقدو

وذيمره اًمٌخوري ذم اًمتوريخ اًمؽٌػم
(1)

واًمتعديؾ واسمـ أيب طموشمؿ ذم اجلرح 
(2)

. شمعديال وٓ يمرا ومقف ضمرطموومل يذ 

وذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت
(3)

((يعتؼم سمف)): ىمول اًمدراىمطـل، 
(4)

، وأسمق قمكم اًمطقد، واحلويمؿ، اسمـ ظمزيؿيوظمرج ، 

وذيمره اسمـ ظمؾػقن ذم مجؾي اًمثؼوت، (صحقحفؿ)طمديثف ذم 
(5)

((صدوق)): وىمول اًمذهٌل واسمـ طمجر، 
(6)

. 

 .إؿمعري مقؾمك أيب سمـ مـقؾمكو

((صمؼي)): ىمول اسمـ معلم
(7)

وذيمره اسـم طمٌون ذم اًمثؼوت، 
(8)

((مؼٌقل)): وىمول اسمـ طمجر، 
(9)

ومتعؼٌف صوطمٌو اًمتحرير ، 

ـ معلم، سمؾ صمؼي)): وىموٓ ـ طمٌون ذم اًمثؼوت، ومؼد وصمؼف اسم ((ويملن اعمصـػ مل يؼػ قمغم شمقصمقؼ حيقك ًمف، وذيمره اسم
(10)

. 

وهق مـ ، وىمد ظمال مـ ضمرح، مو ىموٓه هق اًمصقاب ذم شمعقلم درضمي اًمراوي أنّ  -واهلل أقمؾؿ-واًمذي يظفر 

 .اًمطٌؼي اًمقؾمطك مـ اًمتوسمعلم

 .واحلديٌ طمًـ هبذا اإلؾمـود

وذيمر ًمف اسمـ طمجر
(11)

 :وهق احلديٌ أيت سمشػم  سمـ ؿموهدا مـ طمديٌ اًمـعامن 

                                 
 (. 3/24(  اًمتوريخ اًمؽٌػم ًمؾٌخوري )2)

(3(  )3/428 .) 

(4(  )7/82 .) 

 (. 48( ؾممآت اًمؼمىموين: )5)

 (.  657( ت ):3/32(  إيمامل هتذيى اًمؽامل )6)

 (.  621( ت )222(، شمؼريى اًمتفذيى )ص: 539( ت )2/362( اًمؽوؿمػ )7)

 (. 995( ت )4/2:4شموريخ اسمـ معلم روايي اًمدوري ) (8)

 (. 6529( ت )6/514( اًمثؼوت ٓسمـ طمٌون )9)

 (.  8126( ت )97:( شمؼريى اًمتفذيى )ص: :)

 (. ومل يتعؼٌفام موهر اًمػحؾ ذم يمشػ إوهوم. 8126( ت ):4/54( حترير اًمتؼريى )21)

 (. 4/266ـ طمجر )(، ومتح اًمٌوري ٓسم3767( ح )4/2371(  اًمتؾخقص احلٌػم )22)
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رواضمي زمـ اهلل فمبدل فمعم ؿِ نمْ أُ : ومول، زمشغم زمـ وروى ايمـعّمن): ومقيمف -487
(1)

همجعؾً أطمتف فمؿرة ، 

أكً : مو ومؾً رم ؾمقئو إٓ ومقؾ رم: همؼول ضمكم أهموق. سمعدد فمؾقف. وا ىمذا وا ىمذا، وا صمباله: وسمؼقل، سمبؽل

(أطمرصمف ايمبخوري. همؾّم موت مل سمبؽ فمؾقف؟ ىمذيمؽ
(2)

. 

ومذيمره. . . اهلل قمٌدىمول أهمؿل قمغم  سمشػم  سمـ شعٌل قمـ اًمـعامنمـ ـمريؼ اًم
(3)

. 

وًمؽـ ضموء قمـد اًمطؼماين، رواطمي سمـ اهلل قمٌدوهذا مقىمقف قمغم 
(4)

 سمـ صمـو حمؿد، زكٌقر سمـ حمؿدمـ ـمريؼ  

 ؾمؿعـو إذ  اهلل رؾمقلسمقـام أكو أمٌم مع : ىمول، قمؿرو سمـ اهلل قمٌدقمـ ، قمـ أيب صوًمح، قمـ إقمؿش، ضموسمر

، وملوموق، مل يؿً: ىمول، رواطمي موت سمـ اهلل قمٌدهق : ىمول ؟ اذهى وموكظر مو هذا: ومؼول اًمـٌل ، قمقياًمقا

! ! واقمزاه: قمكم ومصوطمً اًمـًوءأهمؿل ، اهلل رؾمقليو : ومؼول، ومتؾؼوه، يلشمقف  أن  اًمـٌّّل  وملظمؼم، ويمون أهمؿل قمؾقف

ومؼول مؾؽ معف مرزسمي! ! واضمٌاله
(5)

: ومؾق ىمؾً، ٓ: ىمؾً؟ يمام يؼقل همٓء شمؼقل: ومؼول، ومجعؾفو سملم رضمؾقف، 

 .رضسمـل هبو، كعؿ

ضموسمر  سمـ وحمؿد، قمؿرو سمـ اهلل قمٌدوإقمؿش مل يًؿع مـ ، رواه اًمطؼماين ذم اًمؽٌػم)): وومول اهلقثؿل

((احلـػل ومقف يمالم
(6)

 .أسمق صوًمح: قمؿرو سمـ اهلل قمٌدسملم إقمؿش و: وذم اعمطٌقع، ذا ىمول اهلقثؿليم. 

((صدوق ًمف أوهوم)) ضمعػر زكٌقر واؾمؿ اعمؽل صوًمح أسمق إزهر أيب سمـ زكٌقر سمـ حمؿدو 
(7)

. 

                                 
، أطمد اًمـؼٌوء، ؿمفد اًمعؼٌي، وسمدرا، وأطمدا، واخلـدق، اخلزرضمل حمؿد أسمق إكصوري صمعؾٌي سمـ رواطمي سمـ اهلل ( قمٌد2)

كف ىمتؾ يقم ممشمي ؿمفقدا ؾمـي صمامن. وهق أطمد واحلديٌقي، وقمؿرة اًمؼضوء، واعمشوهد يمؾفو إٓ اًمػتح ومو سمعده، ٕ

. اكظر: آؾمتقعوب  اهلل إمراء ذم همزوة ممشمي، وأطمد اًمشعراء اعمحًـلم اًمذيـ يموكقا يردون إذى قمـ رؾمقل

 (. 2641( ت )4/9:9ذم معرومي إصحوب )

 (. 4/5:4( اعمغـل )3)

(، وىمد اكػرد سمف اًمٌخوري قمـ 5378( ح )6/255( ذم صحقحف، يمتوب اعمغوزي، سموب همزوة ممشمي مـ أرض اًمشلم )4)

 (. 5/429مًؾؿ اكظر: حتػي إذاف سمؿعرومي إـمراف )

 (. 25363( ح )525)ص:  25، 24( اعمعجؿ اًمؽٌػم ًمؾطؼماين ضمـ 5)

 . (219/ 2ّداد. النهاية يف غريب احلديث واألثر )ِِبلتَّْخِفيِف: املِْطَرقة اْلَكِبريَُة الَِِّت َتُكوُن للحَ  اْلِمْرَزبَةُ  (5)
 (. 4/25( جمؿع اًمزوائد ومـٌع اًمػقائد )7)

 (. 6997( ت )956( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 8)
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معلم سمـ وعػف حيقك، اًمقاممل احلـػل ـمورق سمـ ؾمقور سمـ ضموسمر سمـ حمؿدو
(1)

واًمـًوئل 
(2)

ٓ )): وىمول أمحد، 

((حيدث قمـف إٓ ذا مـف
(3)

((وعقػ)): وىمول اًمذهٌل، 
(4)

صدوق ذهًٌ يمتٌف ومًوء طمػظف )): وىمول اسمـ طمجر 

((هلقعي سمـا ورضمحف أسمق طموشمؿ قمغم ،وظمؾط يمثػما وقمؿل ومصور يؾؼـ
(5)

. 

 .ضموسمر سمـ وموإلؾمـود وعقػ ًمضعػ حمؿد

: ومول ازمـ فمبوس،  وواهمؼفو ازمـ فمبوس، محؾفو فمعم ـموهرهو ، وأكؽرت فموئشي): ومقيمف -488

 اظمممـ يمقعذب اهلل إن  اهلل رؽمقلواهلل مو ضمدث ، يرضمؿ اهلل فمؿر: همؼويمً  ذىمرت ذيمؽ يمعوئشي

: وومويمً. فمؾقف إن اهلل يمقزيد ايمؽوهمر فمذازمو زمبؽوء أهؾف: ومول  اهلل رؽمقلويمؽـ . فمؾقف أهؾف زمبؽوء

ژی ىئ ىئ ىئ ېئژ : ضمسبؽؿ ايمؼرآن
(6)

وذىمر . وأزمؽكأضحؽ  واهلل: ومول ازمـ فمبوس فمـد ذيمؽ. 

(رواه مسؾؿ. همّم ومول ؾمقئو، ذيمؽ ازمـ فمبوس ٓزمـ فمؿر ضمكم روى ضمديثف
(7)

. 

مـ ـمريؼ اسمـ ضمريٍ أظمرضمف
(8)

، قمػون سمؿؽي سمـ شمقومقً اسمـي ًمعثامن: ىمول، أيب مؾقؽي سمـ اهلل قمٌدأظمؼمين  

إمم  ضمؾًً: ىمول، وإين جلوًمس سمقـفام: ىمول، واسمـ قمٌوس، ومحيهو اسمـ قمؿر: ىمول، ومجئـو ًمـشفدهو: ىمول

أٓ شمـفك قمـ ، وهق مقاضمفف: قمثامن سمـ قمؿر ًمعؿرو سمـ اهلل قمٌدومؼول ، صمؿ ضموء أظمر ومجؾس إمم ضمـٌل، أطمدمهو

ىمد يمون قمؿر يؼقل : ومؼول اسمـ قمٌوس، إن اعمقً ًمقعذب سمٌؽوء أهؾف قمؾقف: ىمول،  اهلل رؾمقلومنن ، اًمٌؽوء

، صدرت مع قمؿر مـ مؽي طمتك إذا يمـو سموًمٌقداء إذا هق سمريمى حتً فمؾ ؿمجرة: ومؼول، صمؿ طمدث ،سمعض ذًمؽ

ومرضمعً : ىمول، ادقمف زم: ومؼول، وملظمؼمشمف: ىمول، ومنذا هق صفقى، ومـظرت؟ اذهى وموكظر مـ همٓء اًمريمى: ومؼول

                                 
 (. 3/618( شموريخ اسمـ معلم ًمؾدوري )2)

 (. 644( اًمضعػوء واعمؽمويمقن )3)

 . (227/):هتذيى ايمتفذيى ) (4)

 (. 4738( ت )455( ديقان اًمضعػوء )ص: 5)

 (. 6888( ت )942( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 6)

 (. 275( إكعوم، أيي: )7)

 (. 5:5-4/5:4( اعمغـل )8)

 (. 39:( ح )3/752( صحقح مًؾؿ، يمتوب اجلـوئز، سموب اعمقً يعذب سمٌؽوء أهؾف قمؾقف )9)
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وا أظموه وا : يؼقل، دظمؾ صفقى يٌؽل، ومؾام أن أصقى قمؿر، ارحتؾ وموحلؼ أمػم اعمممـلم: ومؼؾً، إمم صفقى

 إن اعمقً يعذب سمٌعض سمؽوء أهؾف قمؾقف:  اهلل رؾمقلوىمد ىمول ؟ يو صفقى أشمٌؽل قمكم: ومؼول قمؿر، صوطمٌوه

 .ومذيمر مثؾف. . . يرطمؿ اهلل قمؿر: ًمعوئشي ومؼوًمً، ومؾام موت قمؿر ذيمرت ذًمؽ: ومؼول اسمـ قمٌوس

 .(1)(وىمؾؽؿ مسئقل فمـ رفمقتف، ىمؾؽؿ راع: وومقل ايمـبل ): وومقل اظمصـػ -489
أظمرضمف اًمشقخون مـ ـمريؼ ؾمومل
(2)

وكوومع، 
(3)

ديـور سمـ اهلل قمٌدو، 
(4)

: يؼقل صمالصمتفؿ قمـ اسمـ قمؿر  

 .ومذيمر مثؾف: يؼقل  اهلل رؾمقلؾمؿعً 

وذم ًمػظ ًمؾٌخوري
(5)

يمؾؽؿ راع ومؿًئقل قمـ : وذم ًمػظ ًمف يمؾؽؿ راع ومًئقل قمـ رقمقتف: 

(رقمقتف
(6)

. 

: يؼقل  اهلل رؽمقلؽمؿعً : ومويمً فمـ أم ؽمؾؿي ، ((صحقحف)) دم، وروى مسؾؿ): ومقيمف -:48

 طمغما رم واطمؾػ، مصقبتل دم ْأصُمْرين ايمؾفؿ، راصمعقن إيمقف وإكَّو هلل إكَّو)): همقؼقل، مصقبيٌ  سمصقبف فمبدمو مـ 

ومؾً ىمّم أمرين ، همؾّم موت أزمق ؽمؾؿي: ومويمً ػ يمف طمغما مـفوؾَ طْم وأَ ، ه اهلل دم مصقبتفرَ صَم آإٓ . ((مـفو

                                 
 (. 4/5:5( اعمغـل )2)

(، يمتوب آؾمتؼراض، سموب: 9:4( ح )3/6ن )، يمتوب اجلؿعي، سموب اجلؿعي ذم اًمؼرى واعمدؿمريؼف فمـد ايمبخوري ( 3)

راع ذم مول ؾمقده  ( يمتوب اًمعتؼ، سموب: اًمعٌد:351( ح )4/231يعؿؾ إٓ سمنذكف ) وٓ راع ذم مول ؾمقده، اًمعٌد

( 5/6) ﴾مـ سمعد وصقي يقيص هبو أو ديـ﴿(، يمتوب اًمقصويو، سموب شملويؾ ىمقل اهلل شمعومم: 3669( ح )4/261)
إلمورة، سموب ومضقؾي اإلموم اًمعودل، وقمؼقسمي اجلوئر، واحلٌ قمغم اًمرومؼ سموًمرقمقي، يمتوب اوفمـد مسؾؿ، ( 3862ح )

 (. :293( ح ):4/256واًمـفل قمـ إدظمول اعمشؼي قمؾقفؿ )

( ح 4/261( وـمريؼف قمـد اًمٌخوري ذم يمتوب اًمعتؼ، سموب يمراهقي اًمتطوول قمغم اًمرىمقؼ، وىمقًمف: قمٌدي أو أمتل )4)

وفمـد (،  6311( ح )8/42سموب: اعمرأة راقمقي ذم سمقً زوضمفو ) (، صحقح اًمٌخوري، يمتوب اًمـؽوح، 3665)

ذم يمتوب اإلمورة، سموب ومضقؾي اإلموم اًمعودل، وقمؼقسمي اجلوئر، واحلٌ قمغم اًمرومؼ سموًمرقمقي، واًمـفل قمـ إدظمول  مسؾؿ

 (. 31/ :293( ح ):4/256اعمشؼي قمؾقفؿ )

 ﴾وأوزم إمر مـؽؿ أـمقعقا اهلل وأـمقعقا اًمرؾمقل﴿(  ـمريؼف قمـد اًمٌخوري ذم يمتوب إطمؽوم، سموب ىمقل اهلل شمعومم و 5)
(، وقمـد مًؾؿ ذم يمتوب اإلمورة، سموب ومضقؾي اإلموم اًمعودل، وقمؼقسمي اجلوئر، واحلٌ قمغم 8249( ح )73/:)

 (. :293( ح ):4/256اًمرومؼ سموًمرقمقي، واًمـفل قمـ إدظمول اعمشؼي قمؾقفؿ )

 (. :351(  اكظر احلديٌ رىمؿ: )6)

 (. 3665) (  اكظر احلديٌ رىمؿ:7)
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 .)(1) اهلل رؽمقل: ػ رم طمغما مـفؾَ طْم هملَ   اهلل رؽمقل
أظمرضمف مًؾؿ
(2)

ي اسـم ؾمؿعً: ىمول أومؾح سـم يمثػم سـم قمؿر ـمريؼ مـ -اعمصـػ قمزاه يمام–  ؾمػـق
(3)

ف حيدث أكّ ، 

ـٌل ، ؾمؿع أم ؾمؾؿي ً : شمؼقل، زوج اًم ـ : يؼقل،  اهلل رؾمقلؾمؿع ي قمٌدمو م ف مصٌق  .ومذيمره، . . . شمصٌق

همنن اظمالئؽي ; ٓ سمدفمقا فمعم أكػسؽؿ إٓ زمخغم: ظمو موت أزمق ؽمؾؿي، ومول ايمـبل  إنَّ ): ومقيمف -492

 .(4)(يممـقن فمعم مو سمؼقيمقن
أظمرضمف مًؾؿ
(5)

ٌقصي  قمغم أيب ؾمؾؿي وىمد ؿَمؼ    اهلل رؾمقلدظمؾ : ىموًًم، قمـ أم ؾمؾؿي، ذؤيى سـم مـ ـمريؼ ىم

ٍُم اًمرّ  إنّ : صمؿ ىمول، وملهمؿضف، سمٍُمه عف اًٌم ـ أهؾف، وح إذا ىُمٌَِض شٌم ٍ  كوٌس م  .ومذيمره، . . . ٓ شمدقمقا: لومؼو، ومَض

: ومول اهلل سمعولم ظمالئؽتف، إذا موت ويمد ايمعبد: ومول  اهلل رؽمقل أنّ ، روى أزمق مقؽمك): ومقيمف -492

؟ موذا ومول فمبدي: همقؼقل. كعؿ: همقؼقيمقن؟ ومبضتؿ شمؿرة همماده: همقؼقل. كعؿ: همقؼقيمقن؟ ومبضتؿ ويمد فمبدي

هذا : ومول ايمؼممذي. وؽمؿقه زمقً احلؿد، اجلـي ازمـقا يمعبدي زمقتو دم: همقؼقل. واؽمؼمصمع، محدك: همقؼقيمقن

(ضمديٌ ضمسـ نمريى
(6)

. 

أظمرضمف اًمؽممذي
(7)

مـ ـمريؼ اسمـ اعمٌورك 
(8)

; 

                                 
 (. 5/5:6( اعمغـل )2)

(، وذيمره احلؿقدي ذم اجلؿع سملم اًمصحقحلم 29/5:( ح )3/743(  يمتوب اجلـوئز، سموب مو يؼول قمـد اعمصقٌي )3)

 . ((وًمقس ٓسمـ ؾمػقـي ذم اًمصحقح قمـ أم ؾمؾؿي همػم هذا))( ذم أومراد مًؾؿ، وىمول: 5/347)

ؾمػقـي،  سمـ ؾمػقـي، وإسمراهقؿ سمـ (: ًمًػقـي مـ اًمقًمد قمؿر45/558( ىمول اعمزي: هتذيى اًمؽامل ذم أؾمامء اًمرضمول )4)

 ((ضمزم اسمـ مـدة سملكف قمؿر))(:  6875( ت )8/5:6ؾمػقـي، وىمول اسمـ طمجر ذم ًمًون اعمقزان ) سمـ اًمرمحـ وقمٌد

ورمز ، ((قمؿر اسمـ ؾمػقـي مقمم أم ؾمؾؿي صدوق مـ اًمثوًمثي))( 5:19( ت )524وىمول ذم شمرمجتف ذم اًمتؼريى  )ص: 

 ورمز ًمف سمـ )م(.  ((اسمـ ؾمػقـي قمـ أم ؾمؾؿي ضمزم اسمـ مـده سملكف قمؿر))ت(، وأقموده ذم إسمـوء وىمول: ًمف )د 

 (. 5:7-5/5:6( اعمغـل )5)

(، وهق مـ أومراد 31:( ح )3/745(  ذم صحقحف، يمتوب اجلـوئز، سموب ذم إهمامض اعمقً واًمدقموء ًمف إذا طمي )6)

 (. 5/348مًؾؿ يمام ذم اجلؿع سملم اًمصحقحلم ًمؾحؿقدي )

 (. 5/5:7( اعمغـل )7)

 (. 2132( ح )3/443( ذم ؾمــف، يمتوب اجلـوئز، سموب ومضؾ اعمصقٌي إذا اطمتًى )8)

 (. 3/38محود ) سمـ ( وهق ذم اًمزهد مـ زوائد كعقؿ9)
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واًمطقوًمز ذم مًـده
(1)

ومـ ـمريؼف اًمٌقفؼل-; 
(2)

واعمزي ذم هتذيى اًمؽامل، 
(3)

واسمـ طمجر ذم كتوئٍ ، 

إومؽور
(4)

-; 

واإلموم أمحد
(5)

محقد سمـ قمٌدو 
(6)

 ;اًمًوحلقـلإؾمحوق  سمـ قمـ حيقك 

واسمـ طمٌون
(7)

واسمـ اًمًـل ذم قمؿؾ اًمققم واًمؾقؾي 
(8)

وأسمق أمحد احلويمؿ ذم إؾمومل واًمؽـك، 
(9)

واسمـ قمًويمر ، 

ذم شمورخيف
(10)

 ;مـ ـمريؼ أيب كٍم اًمتامر 

واًمٌقفؼل ذم أداب
(11)

 ;ظموًمد سمـ مـ ـمريؼ هدسمي 

واًمٌغقي
(12)

 ;مقؾمك إؿمقى سمـ مـ ـمريؼ احلًـ 

ٌورك ل، قوًمزواًمط، ؾمتتفؿ )اسـم اعم ًوحلـق ؿمقى( قمـ محود، وهدسمي، وأسمق كٍم، وحيقك اًم قمـ أيب ، ، ؾمؾؿي سـم وٕا

ـون ـوكو: ىمول، ؾم ل ؾم ٓ : ومؼول، ومؾام أردت اخلروج أظمذ سمقدي، وأسمق ـمؾحي اخلقٓين ضموًمس قمغم ؿمػػم اًمؼؼم، دومًـ اسـم أ

ـون ل اًمضحوك: ومؼول، سمغم: ىمًؾ؟ أسمنمك يو أسمو ؾم ؿمعريقمـ أ، قمرزب سـم اًمرمحـ قمٌد سـم طمدصـم أن ، يب مقؾمك ٕا

 .ومذيمره. . . . ىمٌضتؿ وًمد قمٌدي: ىمول اهلل عمالئؽتف عٌدإذا موت وًمد اًم)): ىمول  اهلل رؾمقل

 .ومثؾف ىمول اًمٌغقي. ((هذا طمديٌ طمًـ همريى)): وىمول، واًمؾػظ ًمؾؽممذي

َؿكم ؾمـون أسمق لاحلـػ ؾمـون سمـ قمقًك: أسمق ؾمـون هقو ًْ  .لاًمػؾًطقـ لاًمشوم اًمَؼ

                                 
 (. . 621( ح ):2/51( )2)

 (. 23/294(، ؿمعى اإليامن )5/79( اًمًــ اًمؽؼمى )3)

 أيب ؿمؾحي اخلقٓين. ( شمرمجي: 8565( ت )44/554( هتذيى اًمؽامل ذم أؾمامء اًمرضمول )4)

(5( )4/496 .) 

 (. 2:836( ح )43/611( )6)

 (. . 662( ح )2/2:5( )7)

 (. 3:59( ح )8/321( )8)

 (. 692( ح )644( صـ )9)

 (. :3:8( ت )6/57( ):)

(21( )58/411 .) 

 (. 867( ح )417( )صـ 22)

اَلِة(. 2/297) معومل اًمتـزيؾه: (، وشمػًػم6/566( ذح اًمًـي )23) ؼْمِ َواًمص   ( ذم شمػًػم )اؾْمتَِعقـُقا سمِوًمص 
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ػف اإلموم أمحدوعّ 
(1)

((وعقػ)): وىمول اسمـ معلم ذم روايي اًمدوري، 
(2)

ؿمقٌي  سمـ وىمول ذم روايي يعؼقب، 

((صمؼي)): اًمًدود
(3)

((ًملم احلديٌ)): ويعؼقب اًمػًقي، وىمول أسمق زرقمي، 
(4)

طمجر ذم  واقمتؿده احلوومظ اسمـ. 

اًمتؼريى
(5)

((هذا ًمقس سمؼقى ذم احلديٌ)): وىمول أسمق طموشمؿ، 
(6)

((صدوق)): وىمول اسمـ ظمراش، 
(7)

وىمول . 

((ٓ سملس سمف)): اًمعجكم
(8)

((ومل يؽمك وهق ضموئز احلديٌ، وعػف أمحد وهمػمه)): وىمول اًمذهٌل، 
(9)

. 

يمره اًمٌخوري ذم اًمتوريخذ، أسمـق ـمؾحي اخلقٓين: وؿمقخف
(10)

واسمـ أيب طموشمؿ ذم اجلرح 
(11)

ومل يقردا ومقف ، 

يعرف اؾمؿف ٓ وذيمره أسمق أمحد احلويمؿ ومقؿـ، شمعديال وٓ ضمرطمو
(12)

وذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت، 
(13)

وؾمامه ، 

ومقف ضمفوًمي)): وىمول اًمذهٌل. اهلل احليمل قمٌد سمـ ؾمػقون
(14)

((مؼٌقل)): وىمول اسمـ طمجر، 
(15)

. 

قَمْرَزب سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ اًمـضحوكو
(16)

إٓ أكف مل يًؿع ، ((صمؼي))اًمرمحـ أو أسمق زرقمي اًمطؼماين  قمٌدأسمق  

                                 
 (. 2648/)7( اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )2)

 (.  2732( ت )4/446روايي اًمدوري ) -( شموريخ اسمـ معلم 3)

 (. 33/719( هتذيى اًمؽامل ذم أؾمامء اًمرضمول )4)

( 3/492ق زرقمي اًمرازي وضمفقده ذم اًمًـي اًمـٌقيي )أسم -( اًمضعػوء ٕيب زرقمي اًمرازي ذم أضمقسمتف قمغم أؾمئؾي اًمؼمذقمل 5)

 (. 3/561اعمعرومي واًمتوريخ )

 (. 63:6( ت )878( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 6)

 (. 2648( ت )7/388( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )7)

 (33/719( هتذيى اًمؽامل ذم أؾمامء اًمرضمول )8)

 (.  2444( ت ):48( اًمثؼوت )ص: 9)

 (. 359/:( شموريخ اإلؾمالم ):)

 (.  497( ت )56/:( )21)

 (. 2997( ت )4:7/:( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )22)

 (. :3:8( ت )57-6/56( إؾمومل واًمؽـك )23)

 (.  9413( ت )7/515( اًمثؼوت ٓسمـ طمٌون )24)

 (. 77:9( ت )3/548( اًمؽوؿمػ )25)

 (.  :929( ت )2277( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 26)

( ت 569. شمؼريى اًمتفذيى )ص: -ن اًمراء وومتح اًمزاي صمؿ مقطمدة وىمد شمٌدل مقامسمػتح اعمفؿؾي وؾمؽق-( 27)

(3:82 .) 
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((مرؾمؾ، قمـ أيب مقؾمك إؿمعري يرو: مـ أيب مقؾمك ىمول أسمق طموشمؿ
(1)

. 

((اًمثؼػقوت))اًمػضؾ اًمثؼػل ذم  سمـ ظمرضمف اًمؼوؾمؿأ ويمف ؿمريؼ آطمر
(2)

ومـ ـمريؼف ذف اًمديـ اًمدمقوـمل ذم -

ومراط))يمتوسمف  همتٌوط سمثقاب مـ شمؼدم مـ ٕا ((اًمتًكم وٓا
(3)

صمـو ، طمرب اًمطوئل اعمروزي سـم كممـ ـمريؼ قم -

ـ قمؾؼؿي، صمـو ؾمػقون، مقنة احلورصمل أسمق حيقك سمـ احلؽؿ قمٌد ، أيب مقؾمك إؿمعريقمـ ، قمـ أيب سمردة، مرصمد سمـ قم

 .ومذيمره مثؾف ؟ . . . أىمٌضتؿ وًمد قمٌدي: يؼقل اهلل شمعومم عمالئؽتف، إذا موت وًمد اًمرضمؾ: ىمول قمـ اًمـٌل 

 سمـ وىمد رواه اًمضحوك، يعرف إٓ مـ هذا اًمقضمف ٓ همريى مـ طمديٌ اًمثقري)): وىمول اًمثؼػل

 .اهـ((يب مقؾمكوهمػمه قمـ أ، قمرزم إؿمعري اًمدمشؼل: ويؼول، قمرزب سمـ اًمرمحـ قمٌد

 حيدث سمام)): ىمول اًمدارىمطـل، احلورصمل مقنة سمـ احلؽؿ قمٌدهمػم ، وإؾمـود اًمثؼػل رضموًمف صمؼوت

((قمؾقف يتوسمع ٓ
(4)

. 

 وىمد طمًـف اًمؽممذي، يرشمؼل إمم درضمي احلًـ، إٓ أكف يشد سمعضف سمعضو، وموحلديٌ سمؽال اًمطريؼلم وعقػ

واسمـ طمجر ذم كتوئٍ إومؽور -ؾمٌؼيمام –واًمٌغقي 
(5)

وإًمٌوين ذم اًمصحقحي 
(6)

وًمعؾ ذًمؽ عمجؿقع . 

 .-واهلل أقمؾؿ–. اًمطريؼلم

ظمو صموء كعل : ومول، صمعػر زمـ اهلل فمبدزمنؽمـوده فمـ ، ((ؽمــف))وومد روى أزمق داود دم ): ومقيمف -493

(همنكف ومد أسموهؿ أمٌر ؾمَغَؾفؿ; اصـعقا ٔل صمعػر ؿمعوًمو:  اهلل رؽمقلومول ، صمعػر
(7)

. 

                                 
(، كؼؾ قمـف وزم اًمديـ اًمعراىمل ذم حتػي اًمتحصقؾ ذم ذيمر 3138( ت ):5/56( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )2)

 (. 265رواة اعمراؾمقؾ )ص: 

 (. 2519( ح )4/4:9(; يمام كؼؾ قمـف اًمشقخ إًمٌوين ذم اًمصحقحي )4/26/3( )3)

 (. 62( اًمتًكم وآهمتٌوط سمثقاب مـ شمؼدم مـ إومراط )ص: 4)

 (.  5676( ت )6/77( ذيمره ذم يمتوسمف همرائى موًمؽ، وكؼؾ قمـف اسمـ طمجر ذم ًمًون اعمقزان )5)

 (. 4/396( كتوئٍ إومؽور )6)

 (. 2519( ح )4/4:9( اًمصحقحي )7)

 (. 4/5:7( اعمغـل )8)
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أظمرضمف أسمق داود
(1)

واًمؽممذي، 
(2)

واسمـ موضمف، 
(3)

واًمشوومعل ذم إم، 
(4)

اًمرزاق قمٌدو، 
(5)

ومـ ـمريؼف -

اًمطؼماين ذم اًمؽٌػم
(6)

وأسمق سمؽر احلؿقدي ذم مًـده، -
(7)

وإؾمحوق 
(8)

وأمحد، 
(9)

واًمٌزار، 
(10)

وأسمق يعغم، 
(11)

 ،

واًمدارىمطـل
(12)

واحلويمؿ، 
(13)

واًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى، 
(14)

واًمضقوء، 
(15)

قمـ ، قمققـي سمـ ؾمػقونيمؾفؿ مـ ـمريؼ  

ضمعػر  لاصـعقا ٔ: ىمول اًمـٌل ، عمو ضموء كعل ضمعػر: ضمعػر ىمول سمـ اهلل قمٌدقمـ ، قمـ أسمقف، ظموًمد سمـ ضمعػر

 .فؿؾُ غَ ْش ومنكف ىمد ضموءهؿ مو يَ ، ـمعومو

روى قمـف اسمـ ، صمؼي: وهق، اسمـ ؾمورة: ظموًمد هق سمـ وضمعػر. . . هذا طمديٌ طمًـ)): وىمول اًمؽممذي

 .((ضمريٍ

مـ أيموسمر مشويخ  ؾمورة سمـ ظموًمد سمـ ضمـعػرو، ((ومل خيرضموه، هذا طمديٌ صحقح اإلؾمـود)): وىمول احلويمؿ

 .((يؽذسمقن ٓ ايمتٌقا قمـ إذاف ومنهنؿ)): يوهق يمام ىمول ؿمعٌ، ىمريش

 ؾمورة سمـ أن ظموًمد وذًمؽ، يصّح  ٓ  ملومل يٌلمِّ )): -طمًـ: سمعد أن كؼؾ ىمقل اًمؽممذي-وىمول اسمـ اًمؼطون اًمػود

                                 
 (.  4243( ح )6/63جلـوئز، سموب: صـعي اًمطعوم ٕهؾ اعمقً )( ذم اًمًــ، يمتوب ا2)

 (. 9::( ح )3/425( ذم اًمًــ، يمتوب اجلـوئز، سموب مو ضموء ذم اًمطعوم ٕهؾ اعمقً )3)

 (. 2721( ح )3/648( ذم اًمًــ، يمتوب اجلـوئز، سموب مو ضموء ذم اًمطعوم يٌعٌ إمم أهؾ اعمقً )4)

(5( )2/389 .) 

 (.  7776( ح )4/661( اعمصـػ )6)

 (.  315( ح )24/93( اعمعجؿ اًمؽٌػم ًمؾطؼماين )7)

 (.  658( ح )2/575( مًـد احلؿقدي )8)

 (.  3255( ح )6/52( ذم مًـده )9)

 (. 2862( ح )4/391( ذم اعمًـد ):)

 (. 3356( ح )7/315( ذم اعمًـد )21)

 (. 7912( ح )23/284( ذم مًـده )22)

 (. 2961( ح )3/557( ذم اًمًــ )23)

 (. 2/638( ذم اعمًتدرك )24)

 (. 5/72( ذم اًمًــ اًمؽؼمى )25)

 (. 252( ح )277/:( ذم اعمختورة)26)
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((أيب رسموح ىموًمف اًمٌخوري سمـ روى قمـف اسمـف وقمطوء، ُيعرف طموًمف ٓ
(1)

. 

ٌقد اسمـ: يؼول و، ؾمورة سمـ ظموًمدو ـ . سمـ ؾمورة ظموًمد سمـ ضمعػر واًمد اعمؽك خزومكاعم اًمؼرؿمك ؾمورة سمـ قم ذيمره اسم

طمٌون ذم اًمثؼوت
(2)

ًمعلم ومزاًمً قمـف إذن ضمفوًمي ا، ومنكف ذيمر ذم صمؼوشمف، ظموًمد هذا وصمؼف اسمـ طمٌون)): ىمول اسمـ اعمؾؼـ، 

((واحلول
(3)

ـ يؽػقف أكف روى قمـف أيضو قمطوء، وظموًمد مو وصمؼ)): وىمول اًمذهٌل،  ((ًمؽ
(4)

ـ طمجر،  ((صدوق)): وىمول اسم
(5)

. 

وصححف اسمـ اًمًؽـ، واحلديٌ طمًـ إن ؿموء اهلل
(6)

وإًمٌوين، واحلويمؿ 
(7)

. 

وأورده ًمف اسمـ اعمؾؼـ
(8)

إمم   اهلل رؾمقلعمو أصقى ضمعػر رضمع  ؿموهدا مـ طمديٌ أؾمامء سمـً قمؿقس  

 .وموصـعقا هلؿ ـمعومو، إن آل ضمعػر ىمد ؿمغؾقا سمشلن مقتفؿ: ومؼول، أهؾف

أظمرضمف اسمـ موضمف
(9)

وإؾمحوق ذم مًـده 
(10)

وأمحد، 
(11)

واًمطؼماين، 
(12)

واسمق كعقؿ ذم دٓئؾ اًمـٌقة، 
(13)

 

واًمٌقفؼل ذم اًمدٓئؾ
(14)

، ك اجلزارقمـ أم قمقً، أيب سمؽر سمـ اهلل قمٌدطمدصمـل ، يمؾفؿ مـ ـمريؼ حمؿد اسمـ إؾمحوق 

                                 
 (. 4/516( سمقون اًمقهؿ واإلهيوم ذم يمتوب إطمؽوم )2)

 (. 8768( ت )7/375( )3)

 (. 24/456( اًمٌدر اعمـػم )4)

 (. 3534( ح )2/741( مقزان آقمتدال )5)

سمؾ جمفقل احلول، ومؼد روى قمـف ))(و شمعؼٌوه صوطمٌو اًمتحرير سمؼقهلام: 2748( ت )397( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 6)

 (. 2/455)حترير اًمتؼريى ) ((اصمـون، ومو وصمؼف ؾمقى اسمـ طمٌون

 (. 3746( ح )4/2365( يمام ىمول اسمـ طمجر ذم اًمتؿققز ذم اًمتؾخقص احلٌػم )7)

 (. 322( أطمؽوم اجلـوئز )صـ 8)

 (. 24/457( اًمٌدر اعمـػم )9)

 (. 2722( ح )3/648ـ، يمتوب اجلـوئز، سموب مو ضموء ذم اًمطعوم يٌعٌ إمم أهؾ اعمقً )( اًمًـ:)

 (. 3254( ح )6/51( )21)

 (. 38197( ح )56/36( مًـد أمحد )22)

 (. 491( ح )35/254( اعمعجؿ اًمؽٌػم )23)

 (.  :56( ح )641( )ص: 24)

(25( )5/481 .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                                            (   654 

عمو أصقى ضمعػر رضمع : ىموًمً، ضمعػر قمـ ضمدهتو أؾمامء سمـً قمؿقس سمـ طمدصمتـل أم قمقن اسمـي حمؿد: ىموًمً

 .وموصـعقا هلؿ ـمعومو، آل ضمعػر ىمد ؿمغؾقا سمشلن مقتفؿ إنّ : ومؼول، إمم أهؾف  اهلل رؾمقل

((هذا إؾمـود وعقػ أم قمقًك جمفقًمي مل شمًؿ ويمذًمؽ أم قمقن)): وىمول اًمٌقصػمي
(1)

. 

((ٓ يعرف طموهلو)): ىمول اسمـ طمجر اخلزاقمقي: قمقًك اجلزار هلأم و
(2)

. 

((مؼٌقًمي)): ىمول اسمـ طمجر ـ ضمعػرسم أم قمـقن سمـً حمؿدو 
(3)

. 

 .تحًلموًمؽـف ىموسمؾ ًمؾ، جلفوًمي أم قمقًك; وموإلؾمـود ومقف وعػ

روي أن صمريرا): ومقيمف -494
(4)

وهمد فمعم فمؿر 
(5)

همفؾ : ومول. ٓ: ومول؟ هؾ يـوح فمعم مقتؽؿ: همؼول، 

(ذاك ايمـقح: ومول. كعؿ: ومول؟ وجيعؾقن ايمطعوم، جيتؿعقن فمـد أهؾ اظمقً
(6)

. 

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي
(7)

هؾ : ىمدم ضمرير قمغم قمؿر ومؼولقمـ ـمؾحي ىمول ، مغقل سمـ قمـ موًمؽ، قمـ ويمقع، 

ٌَؾؽ شمؾؽ : ومؼول، ىمول كعؿ، ىمول ومفؾ دمتؿع اًمـًوء قمـديمؿ قمغم اعمقً ويطعؿ اًمطعوم ٓ :ىمول؟ ؿ قمغم اعمقًيـوح ىِم

 .اًمـقوطمي

ؾمـي أو . ئيوموت ؾمـي اصمـتل قمنمة وم. اًمؽقذم حمؿد أسمق اًمقومك اهلؿداكك قمؿرو سمـ ٍمفاسمـ م: وـمؾحي هق

صمالث قمنمة ومئي
(8)

أو أرسمع ، اهلل شمقذم ؾمـي إطمدى ومخًلم قمٌد سمـ وضمرير، ومل أىمػ قمغم ؾمـي وٓدشمف، 

                                 
 (.  6:2( ح )3/64( مصٌوح اًمزضموضمي )2)

 (.  9865( ت )2494فذيى  )ص: ( شمؼريى اًمت3)

 (.  9861( ت )2494( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 4)

إمم ذي اًمؽالع وذي    اهلل سملرسمعلم يقمو، وسمعثف رؾمقل ضموسمر اًمٌجكم، أؾمؾؿ ىمٌؾ ووموة اًمـٌل  سمـ اهلل قمٌد سمـ ( ضمرير5)

وت هبو ؾمـي أرسمع ومخًلم. فمؾقؿ سموًمقؿـ، كزل ضمرير اًمؽقومي وؾمؽـفو، ويمون ًمف هبو دار، صمؿ حتقل إمم ىمرىمقًقوء، وم

ىمقس قمغم اًمؽقومي عمعوويي.  سمـ وىمد ىمقؾ: إن ضمريرا شمقذم ؾمـي إطمدى ومخًلم. وىمقؾ: موت سموًمناة ذم وٓيي اًمضحوك

 (. 433( ت )2/347آؾمتقعوب ذم معرومي إصحوب )

 (. :2/34. اكظر آؾمتقعوب ذم معرومي إصحوب )( اسمـ اخلطوب أمػم اعمممـلم 6)

 (. 4/5:8) ( اعمغـل )7)

 (. 22578( ح )352-8/351( اعمصـػ )8)

 (. 24/548( هتذيى اًمؽامل )9)
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 ،اهلل قمٌد سمـ ومل أىمػ ًمطؾحي روايي قمـ ضمرير، ووموشمقفام شمًع ومخًقن أو اصمـون وؾمتقن ؾمـيوسملم ، ومخًلم

 .اخلطوب  سمـ قمـ قمؿر وٓ

 .-واهلل أقمؾؿ -وإٓ ومؿـؼطع، وإصمر صحقح إن صمًٌ ؾمامع ـمؾحي مـ ضمرير

(رواه أزمق داود. ىمرس فمظؿ اظمقً ىمؽرس فمظؿ احلل: ومول فمؾقف ايمسالم): ومقيمف -[م]
(1)

. 

أظمرضمف 
(2)

قمـ ، اًمرمحـ قمٌدقمـ قمؿرة سمـً ، قمـ ؾمعد سمـ ؾمعقد، اًمعزيز سمـ حمؿد قمٌدطمدصمـو ، اًمؼعـٌلقمـ   

 .وً يمؽنه طمقّ يمن قمظؿ اعمقّ : ىمول اهلل  رؾمقل أنّ ، قموئشي

وهق طمديٌ طمًـ يمام ؾمٌؼ
(3)

. 

فمـ اظمثؾي هنك ايمـبل ): ومقيمف  -495
(4)

)
(5)

. 

رضمف اًمٌخوريأظم
(6)

أكف هنك قمـ : قمـ اًمـٌل ، يزيد سمـ اهلل قمٌدؾمؿعً : ىمول، صموسمً سمـ قمديمـ ـمريؼ  

فٌياًمـّ 
(7)

 .واًمـؿثْؾي 

ولنمَ إن هذا ومػم أيب رِ : ومول  اهلل رؽمقل أنّ ، روى أزمق داود): ومقيمف -496
(8)

وآيي ذيمؽ أن معف ، 

                                 
 (. 4/5:9( اعمغـل )2)

 (. 4318ح ) (227/ 6سموب ذم احلػور جيد اًمعظؿ، هؾ يتـؽى ذًمؽ اعمؽون؟ )، يمتوب اجلـوئز، (  ؾمــ أيب داود3)

 . -348-اكظر احلديٌ رىمؿ: (  4)

ؾ سمف مثال، إذا ىمطعً أـمراومف وؿمقهً سمف، ومثؾً سموًمؼتقؾ، إذا ضمدقمً أكػف، أو أذكف، مثؾً سموحلققان أمثاعمثؾي: مـ ( 5)

 )مثؾ(. مودة:  (3:5/ 5اًمـفويي ). يـظر: أو مذايمػمه، أو ؿمقئو مـ أـمراومف

 (. 4/5:9( اعمغـل ) )6)

ئح، سموب مو (، يمتوب اًمذسمو 3585( ح )4/246( اًمٌخوري، يمتوب اعمظومل واًمغصى، سموب اًمـفٌك سمغػم إذن صوطمٌف )7)

(، وشمػرد سمف اًمٌخوري قمـ مًؾؿ يمام ذم اجلؿع سملم  6627( ح )5:/8يؽره مـ اعمثؾي واعمصٌقرة واعمجثؿي )

 (. 785:( ح )8/296( حتػي إذاف سمؿعرومي إـمراف ) 894( ح )2/5:1اًمصحقحلم )

 . )هنى(مودة:  (477/ 4غقٌ )اعمجؿقع اعميـظر: . : اًمغورة وؾمؾى إؿمقوءاًمـفـٌي ( 8)

هق اجلد إقمغم ًمثؼقػ. ومقؼول إن أصؾف مـ اًمعرب اًمعورسمي، ويمون ًمف  -سمؽن اًمراء وختػقػ اًمغلم اعمعجؿي - ( رهمـول9)

و. وملشمك ؾمؾطون سموًمطوئػ ومو وآه. ومؽون يلظمذ مـ أهؾ قمؿؾف همـام سمًٌى ظمرج يمون ًمف قمؾقفؿ. ويمون فمؾقمو همشقم

قمغم امرأة شمريب يتقام صغػما ذم قموم ضمدب وىمحط سمؾٌـ قمـز، ومل يؽـ سموًمطوئػ ؿموة ًمٌقن ؾمقاهو. وملظمذهو. وسمؼل 

اًمصٌل سمغػم رووع، ومامت. ومرمك اهلل أسمو رهمول سمؼورقمي، ومفؾؽ. ودومـ سملم اًمطوئػ ومؽي ومؼؼمه هـوك يرمك قمغم وضمف 

 = (7/492وري ٓسمـ طمجر )( ومتح اًم2/36ٌاًمدهر اكظر: أكًوب إذاف ًمؾٌالذري )
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(هموؽمتخرصمقا ايمغصـ، هموزمتدره ايمـوس أصبتؿقه معفإن أكتؿ كبشتؿ فمـف ، نمصـو مـ ذهى
(1)

. 

أظمرضمف أسمق داود
(2)

واًمطحووي ذم ذح مشؽؾ أصمور، 
(3)

واًمطؼماين، 
(4)

واًمٌقفؼل، 
(5)

واًمديؾؿل ذم مًـد ، 

اًمػردوس
(6)

فئواسمـ ؿموذان ذم ضمز، 
(7)

واخلطقى اًمٌغدادي ذم إؾمامء اعمٌفؿي 
(8)

اًمؼم قمٌدواسمـ  
(9)

واسمـ طمزم ، 

ذم اعمحغم
(10)

واسمـ اجلقزي ذم اعمـتظؿ، 
(11)

واعمزي ذم هتذيى اًمؽامل، 
(12)

واًمذهٌل ذم شمذيمرة احلػوظ، 
(13)

 ،

واسمـ طمجر ذم كتوئٍ إومؽور
(14)

إؾمحوق  سمـ ؿدؾمؿعً حم، طمدصمـو أيب، ضمرير سمـ هىويمؾفؿ مـ ـمريؼ  

  اهلل رؾمقلؾمؿعً : قمؿرو يؼقل سمـ اهلل قمٌدؾمؿعً ، أيب سمجػم سمـ قمـ سمجػم، أمقي سمـ قمـ إؾمامقمقؾ، حيدث

وىمون ِبذا احلرم يدهمع ، هذا ومػم أيب رنمول:  اهلل رؾمقلومؼول ، يؼقل طملم ظمرضمـو معف إمم اًمطوئػ ومؿرركو سمؼؼم

، وآيي ذيمؽ أكف دهمـ معف نمصـ مـ ذهى، همدهمـ همقف، ظمؽونهمؾّم طمرج أصوزمتف ايمـؼؿي ايمتل أصوزمً ومقمف ِبذا ا، فمـف

                                 
وىمؼم أيب رهمول: ىمول احلؿقي: يؼع سموعمغؿس، وىمول اسمـ سمؾقفد: ىمؼم أيب رهمول ىمٌؾ أن شمصؾ إمم )اًمزيؿي( شمرى  =

ضمٌوٓ يؼول هلو )ردوم اًمزيؿي( وهل اًمتل شمعرف ذم اًمتوريخ سمؼؼم أيب رهمول، وأىمرب مو يؽقن ًمتؾؽ اعمقوع مقوع 

 (. 3/255حقح إظمٌور )(، ص4/65يؼول ًمف )ردام(. معجؿ اًمٌؾدان )

 (. ::4/5( اعمغـل ) )2)

 (. 4199( ح )5/7:7(  ذم اًمًــ، يمتوب اخلراج، سموب كٌش اًمؼٌقر اًمعوديي يؽقن ومقفو اعمول )3)

 (. 4865( ح )483/:( ذح مشؽؾ أصمور )4)

 (. :2545( ح )591( )ص: 25، 24( اعمعجؿ اًمؽٌػم ًمؾطؼماين )ضمـ 5)

 (. 5/267( اًمًــ اًمؽؼمى )6)

 (. 3833( يمام ذم اًمغرائى اعمؾتؼطي مـ مًـد اًمػردوس ٓسمـ طمجر( ح )7)

 (. 4ؿموذان )ص:  سمـ ( ضمزء احلًـ8)

أيب  زمـ ( زمجغم:2/67( أزمق رنمول: َأزُمق شمؼقػ(، اظمتػؼ واظمػؼمق )(: :3/8( إؾمامء اعمٌفؿي ذم إكٌوء اعمحؽؿي )9)

 زمجغم. 

 (. 89رواة )ص: (، واإلكٌوه قمغم ىمٌوئؾ اًم24/257( اًمتؿفقد ):)

 . وومقف: )حيقك سمـ أيب سمجػم( ومل يذيمر ذم اإلؾمـود إؾمامقمقؾ سمـ أمقي (6/499( اعمحغم سمؤصمور )21)

 (. 4/454( اعمـتظؿ ذم شموريخ اعمؾقك وإمؿ )22)

 (. 749( ت )5/22( هتذيى اًمؽامل ذم أؾمامء اًمرضمول )23)

 (. 429( ت )2/356( شمذيمرة احلػوظ  )24)

(25(  )5/569 .) 
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 .وموؾمتخرضمقا اًمغصـ، وموسمتدره اًمـوس إن أكتؿ كبشتؿ فمـف أصبتؿقه معف

((ًمف طمديٌ واطمد اكػرد اسمـ إؾمحوق سمف)): سمجػم أيب سمـ سمجـػمىمول اًمذهٌل ذم شمرمجي 
(1)

. 

ومؼد رواه أسمق إؾمحوق احلريب ذم يمتوسمف ، اًمؼوؾمؿ سمـ ًمعؾف مل يؼػ قمغم متوسمعي روحو ،هؽذا ىمول اًمذهٌل 

اعمـوؾمؽ
(2)

واًمٌقفؼل 
(3)

اًمؼم ذم اًمتؿفقد قمٌدواسمـ ، 
(4)

 ;اًمقهوب اًمريوطمل قمٌد سمـ مـ ـمريؼ قمؿر 

واًمطحووي ذم ذح مشؽؾ أصمور
(5)

واسمـ طمٌون، 
(6)

واًمطؼماين، 
(7)

 ;سمًطوم سمـ مـ ـمريؼ أمقي 

قمـ ، أمقي سمـ قمـ إؾمامقمقؾ، اًمؼوؾمؿ سمـ قمـ روح، زريع سمـ قمـ يزيد وأمقي(، اًمريوطمليمالمهو )قمؿر 

ومؾام يمـو قمـد ىمؼم أيب رهمول ىمول   اهلل رؾمقلظمرضمـو مع : قمؿرو سمـ اهلل قمٌدقمـ ، أيب سمجػم سمـ سمجػم

إذا  وأكف ظمرج طمتك، ويمون يًؽـ احلرم، ويمون مـ صمؿقد، ويمون امرءا يموومرا، هذا ىمؼم أيب رهمول  اهلل رؾمقل

 .وموؾمتخرضمـوه، وموسمتدركو، وموؾمتخرضمقه، ومعف همصـ مـ ذهى، ومدومـقه، صور ذم هذا اعمقوع موت

ومدار يمال اًمطريؼلم قمغم سمجػم
(8)

 .جوزياحلأيب سمجػم  سمـ 

((أمقي سمـ مل أؾمؿع أطمدا حيدث قمـف إٓ إؾمامقمقؾ)): -ذم روايي اًمدوري–ىمول اسمـ معلم 
(9)

وىمول اسمـ ـمفامن ، 

((أقمرومف ٓ ،مو أدري مـ هق)): ومؼول؟ أيب سمجػم سمـ قمـ سمجػم أمقي سمـ إؾمامقمقؾ: ىمؾً
(10)

وذيمره اًمٌخوري ذم ، 

                                 
 (. 235( ت )2/3:8قزان آقمتدال )( م2)

 (. 463( )صـ 3)

 (. 7/3:8(، دٓئؾ اًمـٌقة ًمؾٌقفؼل )5/267( اًمًــ اًمؽؼمى )4)

 (. 24/259( اًمتؿفقد عمو ذم اعمقـمل مـ اعمعوين وإؾموكقد )5)

 (.  4864( ح )482/:( ذح مشؽؾ أصمور )6)

 (.   72:9( ح )25/89( ذم صحقحف )7)

 (.   9644( ح )9/356(، اعمعجؿ إوؾمط )25459( ح ):58)ص:  25، 24طؼماين ضمـ ( اعمعجؿ اًمؽٌػم ًمؾ8)

 (. 2/2:2( سمجػم: سمضؿ اًمٌوء وسمػتح اجلقؿ. اإليمامل )9)

 (.  645( ت ):4/23روايي اًمدوري ) -( شموريخ اسمـ معلم :)

 (. 67( ت )51معلم ذم اًمرضمول روايي اسمـ ـمفامن )صـ سمـ ( مـ يمالم أيب زيمريو حيقك21)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                                            (   655 

اًمتوريخ اًمؽٌػم
(1)

واسمـ أيب طموشمؿ ذم اجلرح و اًمتعديؾ، 
(2)

 سمـ اهلل قمٌدوسمروايتف قمـ ، أمقي قمـف سمـ سمروايي إؾمامقمقؾ 

وىمول اإلموم مًؾؿ. شمعديال وٓ ومل يذيمرا ومقف ضمرطمو، اًمعوص سمـ قمؿرو
(3)

ئلواًمـًو 
(4)

 سمـ سمجػم قمـ يرو مل: 

وذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت. ُأمق ي سمـ أيب سمجػم همػم إؾِْماَمقِمقؾ
(5)

ومل . . . طموًمف جمفقًمي)): وىمول اسمـ اًمؼطون اًمػود، 

((يعرف اسمـ أيب طموشمؿ طموًمف
(6)

ويمذا ىمول اًمذهٌل. 
(7)

((جمفقل)): وىمول اسمـ طمجر، 
(8)

. 

 :وسمف أقمؾف اًمـؼود

ٕكف قمـ حيقك; يصح ٓ وهذا)): ىمول اسمـ طمزم 
(9)

((أيب سمجػم وهق جمفقل سمـ 
(10)

. 

يعرف  وٓ ،ومنن طموًمف جمفقًمي، يصح ٓ واحلديٌ مـ أضمؾف. ومل يتؼدم ذيمر ًمٌجػم هذا)): وىمول اسمـ اًمؼطون

((أمقي سمـ ًمف راو قمـف إٓ إؾمامقمقؾ
(11)

. 

ـَ إؾمحوق، فومؼد ظمقًمػ ومق، واإلؾمـود مع ضمفوًمي راويف ؿ ومرواه قمـ اًمؼوؾم سمـ وروَح ، ظموًمػ معؿٌر اسم

اًمرزاق ذم اعمصـػ قمٌدأظمرضمف . ومذيمره هؽذا مـؼطعو. . . مر سمؼؼم أيب رهمول  أن  اًمـٌّّل  أمقي سمـ إؾمامقمقؾ
(12)

 

 .قمـ معؿر سمف

صمؿ ذيمر روايي سمجػم  ((. . . وىمد روي متصال مـ وضمف آظمر، هذا مرؾمؾ مـ هذا اًمقضمف)): وىمول اسمـ يمثػم

، هذا (أيب سمجػم سمـ سمجػم)شمػرد سمقصؾف : ىمؾً، طمديٌ طمًـ قمزيزوهق : ىمول ؿمقخـو أسمق احلجوج اعمزي)): وىمول

                                 
 (. 2:82( ت ):3/24اًمتوريخ اًمؽٌػم ًمؾٌخوري  ) (2)

 (.  27:2( ت )3/536( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )3)

 (. 362( اعمـػردات واًمقطمدان )ص: 4)

 (. 232( شمًؿقي مـ مل يرو قمـف همػم رضمؾ واطمد )ص: 5)

 (. 2:35( ت )5/93( اًمثؼوت ٓسمـ طمٌون )6)

 (. 66-6/65( سمقون اًمقهؿ واإلهيوم )7)

 (. 2235( ت )2/3:8( مقزان آقمتدال )8)

 (. 747( ت )274( شمؼريى اًمتفذيى( )ص: 9)

 . هؽذا ذم اعمحغم )حيقك سمـ أيب سمجػم( ًمعؾف شمصحقػ، واًمصقاب )سمجػم( يمام ذم سمؼقي اعمصودر.  (:)

صمور )( 21) ـ أيب سمجػم( ًمعؾف شمصحقػ، واًمصقاب )سمجػم( يمام (6/499اعمحغم سمٔو  . ذم سمؼقي اعمصودر، هؽذا ذم اعمحغم )حيقك سم

 (.  33:5( ح )6/65( سمقون اًمقهؿ واإلهيوم )22)

 (.  27:( ح )3/95( وذم شمػًػمه ):31:9( ح )22/565( )23)
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. أمقي سمـ ومل أؾمؿع أطمدا روى قمـف همػم إؾمامقمقؾ: حيقك اسمـ معلم ىمول. يعرف إٓ هبذا احلديٌ ٓ وهق ؿمقخ

ممو ، قمؿرو سمـ اهلل قمٌدوإكام يؽقن مـ يمالم ، ومقخشك أن يؽقن وهؿ ذم رومع هذا احلديٌ، وقمغم هذا: ىمؾً

ؾتلمأظمذه مـ اًمزام
(1)

اهـ ((واهلل أقمؾؿ، وهذا حمتؿؾ: سمعد أن قمروً قمؾقف ذًمؽ، ىمول ؿمقخـو أسمق احلجوج. 
(2)

 .

((وذم طمديٌ ضموسمر أيضو ؿموهد ًمف، ًمؽـ ذم اعمرؾمؾ اًمذي ىمٌؾف)): وىمول أيضو
(3)

. 

 .أمقي اًمًوسمؼ سمـ واعمرؾمؾ اًمذي أؿمور إًمقف اسمـ يمثػم هق مرؾمؾ إؾمامقمقؾ

ظمرضمف اإلموم أمحدأ -اًمذي ذيمره اسمـ يمثػم  - وطمديٌ ضموسمر
(4)

واًمطحووي ذم ذح مشؽؾ أصمور، 
(5)

 ،

واحلويمؿ ذم اعمًتدرك
(6)

عمو مر : ىمول، قمـ ضموسمر، قمـ أيب اًمزسمػم، ظمثقؿ سمـ قمثامن سمـ اهلل قمٌدمـ ـمريؼ  

وشمصدر مـ ، ومؽوكً شمرد مـ هذا اًمػٍ، وىمد ؾملهلو ىمقم صوًمح، شمًلًمقا أيوت ٓ: ىمول، سموحلجر  اهلل رؾمقل

وملظمذهتؿ ، ومعؼروهو، وينمسمقن ًمٌـفو يقمو، ويموكً شمنمب موءهؿ يقمو، ومعؼروهو، قا قمـ أمر رهبؿومعت، هذا اًمػٍ

أمهد اهللصقحي 
(7)

؟ اهلل رؾمقلمـ هق يو : ىمقؾ، إٓ رضمال واطمدا يمون ذم طمرم اهلل، مـ حتً أديؿ اًمًامء مـفؿ 

 .ف مو أصوب ىمقمفومؾام ظمرج مـ احلرم أصوسم، هق أسمق رهمول: ىمول

 .صحقح اإلؾمـود ومل خيرضموهوىمول احلويمؿ 

                                 
فويي ذم همريى احلديٌاًمـزمؾ( 2) عػم اًمذي حيؿؾ قمؾقف اًمطعوم واعمتوع، يملهنو وموقمؾي مـ اًمزمؾ: احلؿؾ. اًـم  : احلؿؾ. اًمزامؾي: اًٌم

صمر ) قمؿرو يقم اًمػممقك زامؾتلم مـ يمتى اعمتؼدملم ومؽون حيدث مـفام،  سمـ اهلل (. ىمول اسمـ يمثػم: أصوب قمٌد3/424وٕا

دايي واًمـفويي )  (.  476، 3/238ويمون ومقفام إهائقؾقوت حيدث مـفو وومقفام مـؽرات وهمرائى. اكظر: ذم اًٌم

 (. 2/269(، وكحقه ذم اًمٌدايي واًمـفويي )4/554( ذم شمػًػمه )3)

 (. 2/268( اًمٌدايي واًمـفويي  )4)

 (.   25271( ح )33/77( ذم مًـده )5)

 (. 4866( ح )485/:( ذح مشؽؾ أصمور )6)

 (. 3/432( اعمًتدرك )7)

مهد اًمثقب هيؿد ومهدت اًمـور هتؿد مهقدا إذا : ُيَؼوُل و ، يمود هيؿد أي هيؾؽ ويتؾػمـ اهلؿقد وهق اهلالك، يؼول:  ( 8)

 قمقد ومل يصٌفو مطر وٓ سمعٌ وٓ يؽقن ومقفو طمقوه ٓ أنوهل:  ژې  ى  ى   ژ ىمقًمف شمعومم: ، ومـف ـمػئً

 (. )مهدمودة:  (:2:4/ 7اًمغريٌلم ذم اًمؼرآن واحلديٌ )، (3:3/ 3همريى احلديٌ ًمؾخطويب )يـظر: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                                            (   657 

((مـ اًمؽتى اًمًتي رءوهذا احلديٌ قمغم ذط مًؾؿ وًمقس هق ذم )): وىمول اسمـ يمثػم
(1)

، وهق يمذًمؽ. 

 .رضموًمف رضمول مًؾؿ ذم اًمصحقح

 .واهلل أقمؾؿ. وًمقس ومقف ذيمر ًمـٌش ىمؼمه

همػتح مقضع . طمومتل: شمؿ ومول ـبل ايم ومػم دم طمومتف ؿمرح ؾمعبي زمـ أن اظمغغمةروي ): ومقيمف -497

( اهلل رؽمقلأكو أومرزمؽؿ فمفدا زم: همؽون يؼقل، هملطمذ اظمغغمة طمومتف، مـف
(2). 

أظمرضمف اسمـ مـقع ذم مًـده
(3)

واسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت; 
(4)

وأسمق يعغم، 
(5)

واًمطؼماين ،
(6)

وأسمق أمحد احلويمؿ، 
(7)

 

 ، هشقؿمـ ـمريؼ 

واسمـ أيب قموصؿ ذم أطمود واعمثوين
(8)

 ;مـ ـمريؼ اسمـ أيب زائدة 

 ;اعمقرع سمـ وحمورض، واًمطؼماين ذم اًمؽٌػم مـ ـمريؼ أيب أؾمومي

 ؿمعٌي  سمـ قمـ اعمغػمة، قمـ اًمشعٌل، جموًمد وحمورض( قمـ، أسمق أؾمومي، يمؾفؿ )هشقؿ واسمـ أيب زائدة

أيب ـموًمى مـ  سمـ عمو ظمرج قمكم: ىمول،  اهلل رؾمقلأكو آظمر اًمـوس قمفدا سم: ومؼول، يمون حيدصمـو هوهـو سموًمؽقومي: لىمو

ومـزًمً وأظمذت ، اكزل ومخذ ظمومتؽ: ىمول، ظمومتل! يو أسمو احلًـ: ومؼؾً، أًمؼقً ظمومتل ودومـ اًمـٌل ، اًمؼؼم

 .وووعتف قمغم اًمؽػـ صمؿ ظمرضمً، ظمومتل

 .خلوشمؿا: سمدل اًمػلس: وقمـد اًمطؼماين

((وهق طمًـ احلديٌ وسمؼقي رضموًمف صمؼوت، ؾمعقد سمـ مـجوًمدومقف )): وىمول اهلقثؿل
(9)

. 

                                 
 (. 2/268( اًمٌدايي واًمـفويي  )2)

 (. ::4/5( اعمغـل )3)

 ( روايي اسمـ مـقع قمـ هشقؿ مٌوذة. 5443( ح )28/661اعمًوكقد اًمثامكقي )( يمام ذم اعمطوًمى اًمعوًمقي سمزوائد 4)

 (. 3/342( اًمطٌؼوت اًمؽؼمى )5)

 (.   5443( ح )28/661( يمام ذم اعمطوًمى اًمعوًمقي سمزوائد اعمًوكقد اًمثامكقي )6)

 (. 4::( ح )31/525( اعمعجؿ اًمؽٌػم )7)

 (. 2469( ت )4/97( إؾمومل واًمؽـك )8)

 (. 2658( ح )4/311واعمثوين ٓسمـ أيب قموصؿ )( أطمود 9)

 (. 471/:( جمؿع اًمزوائد ):)
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((وهق وعقػ، ومدار اإلؾمـود قمغم جموًمد)): وىمول اًمٌقصػمي
(1)

. 

((جموًمد وعقػ)): ىمول اسمـ طمجر
(2)

. 

ؾمعقد سمـ وموٕصمر وعقػ هبذا اإلؾمـود ًمضعػ جموًمد
(3)

. 

((يصح وٓ ،كزل اعمغػمة رم ىمؼمه)): وكؼؾ اًمـقوي قمـ أيب أمحد احلويمؿ أكف ىمول 
(4)

. 

وًمف ؿموهد مرؾمؾ أظمرضمف اسمـ ؾمعد
(5)

عمو : ف ىمولقمـ قمروة أكّ ، قمروة سمـ قمـ هشوم، ؾمؾؿي سمـ محودمـ ـمريؼ  

ادظمؾ : ومؼوًمقا! ظمومتل ظمومتل: صمؿ ىمول ، اًمؼؼم ذم ظمومتف ؿمعٌي اسمـ اعمغػمة أًمؼك حلده ذم  اهلل رؾمقلووع 

ومؾام ؾمقي قمغم . وملهوًمقا قمؾقف اًمؽماب طمتك سمؾغ أكصوف ؾموىمقف ومخرج. أهقؾقا قمكم اًمؽماب: ومدظمؾ صمؿ ىمول! ومخذه

ًمئـ يمـً ! ًمعؿري: ومؼوًمقا  اهلل رؾمقلؾؼ اًمٌوب ومنين أطمدصمؽؿ قمفدا سماظمرضمقا طمتك أهم: ىمول  اهلل رؾمقل

 .أردهتو ًمؼد أصٌتفو

 .وهذا مرؾمؾ صحقح اإلؾمـود

 .وًمقس ومقف ذيمر ًمػتح مقوع مـ اًمؼؼم

وروى اًمٌقفؼل ذم اًمدٓئؾ
(6)

قمـ مؼًؿ أيب ، يًور سمـ معؾؼو قمـ اسمـ إؾمحوق طمدصمـو واًمدي إؾمحوق 

أو زمون قمثامن ، ذم زمون قمؿر، أيب ـموًمى سمـ اقمتؿرت مع قمكم: ىمول، رثاحلو سمـ اهلل قمٌدقمـ مقٓه ، اًمؼوؾمؿ

دظمؾ قمؾقف كػر ، ومؾام ومرغ، وموهمتًؾ، ومًؽًٌ ًمف همًؾ، ومؾام ومرغ مـ قمؿرشمف رضمع، ومـزل قمكم قمغم أظمتف أم هوكئ

 ؿمعٌي سمـ أفمـ اعمغػمة: ىمول، يو أسمو احلًـ ضمئـوك كًلًمؽ قمـ أمر كحى أن ختؼمكو قمـف: ومؼوًمقا، مـ أهؾ اًمعراق

يمون أطمدث ، يمذب: ومؼول، قمـ ذًمؽ ضمئـوك كًلًمؽ. أضمؾ: ىموًمقا  اهلل رؾمقلخيؼميمؿ أكف أطمدث اًمـوس قمفدا سم

                                 
 (.  3154( ح )3/639( إحتوف اخلػمة اعمفرة )2)

 . (5443; )(28/659( اعمطوًمى اًمعوًمقي )3)

 . ((ًمقس سموًمؼقي وىمد شمغػم ذم آظمر قمؿره))(: 7589( ت )31:( ىمول اسمـ طمجر ذم اًمتؼريى )ص: 4)

 (، ومل أضمده ذم إؾمومل واًمؽـك اعمطٌقع. 2/34ًمؾغوت )( هتذيى إؾمامء وا5)

 . اهلل ؿمعٌي إكف آظمر اًمـوس قمفدا سمرؾمقل سمـ ( ذيمر ىمقل اعمغػمة3/342( اًمطٌؼوت اًمؽؼمى )6)

 (. 8/368( دٓئؾ اًمـٌقة ًمؾٌقفؼل )7)
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 .اًمعٌوس سمـ ىمثؿ  اهلل رؾمقلاًمـوس قمفدا سم

 اًمؼوؾمؿ أسمق كجدة اسمـ يؼول و سمجرة سمـ مؼًؿ: إؾمـود اسمـ إؾمحوق طمًـ مـ أضمؾ مؼًؿ أيب اًمؼوؾمؿ وهق

((صدوق يرؾمؾ)) ورثاحل سمـ اهلل قمٌد مقمم اًمعٌوس أسمق ويؼول
(1)

. 

((ًمف رؤيي)) لاهلوؿمؿ اًمؼرر اعمطؾى قمٌد سمـ احلورث سمـ كقومؾ سمـ احلورث سمـ اهلل قمٌدو
(2)

. 

 .أقمؾؿواهلل . ؾمعقد سمـ وهذه اًمروايي أىمقى مـ روايي جموًمد

(صعم فمعم ومػم اظمسؽقـي ومل يـبشفو: ايمـبل  أنَّ ): ومقيمف -[م] 
(3)

. 

اًمذي أظمرضمف اًمٌخوري ًمعؾف يشػم إمم طمديٌ أيب هريرة 
(4)

ومًؾؿ 
(5)

أيب راومع قمـ أيب  مـ ـمريؼ 

: ومؼوًمقا -أو قمـف  -ومًلل قمـفو ،  اهلل رؾمقلومػؼدهو  -أو ؿموسمو  -أن امرأة ؾمقداء يموكً شمؼؿ اعمًجد : هريرة

، ومدًمقه دًمقين قمغم ىمؼمه: ومؼول -أو أمره  -ومؽلهنؿ صغروا أمرهو : ىمول أومال يمـتؿ آذكتؿقين: ىمول، موت

، وإن اهلل قمز وضمؾ يـقرهو هلؿ سمصاليت قمؾقفؿ، إن هذه اًمؼٌقر ممؾقءة فمؾؿي قمغم أهؾفو: صمؿ ىمول، ومصغم قمؾقفو

ؾمٌؼوىمد 
(6)

. 

 أو، همقفـ كصقم أن يـفوكو  اهلل رؽمقلشمالث ؽموفموت ىمون : فمومر زمـ ضمديٌ فمؼبي): ومقيمف -498

وضمكم ، وضمكم يؼقم وموئؿ ايمظفغمة ضمتك يؿقؾ، كم سمطؾع ايمشؿس زموزنمي ضمتك سمرسمػعضم: مقسموكو همقفـ كؼػم

سمتضقػ
(7)

(رواه مسؾؿ. ايمشؿس يمؾغروب ضمتك سمغرب 
(8)

. 

                                 
 (.  7984( ت ):7:( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 2)

 (.  4376( ت )5:9( شمؼريى اًمتفذيى  )ص: 3)

 (. 4/611ـل )( اعمغ4)

ويمتوب اجلـوئز، سموب اًمصالة  (569ح ) (::/ 2يمتوب أسمقاب اعمًوضمد، سموب واًمتؼوط اخلرق واًمؼذى واًمعقدان ) (4)

 (. 2448ح ) (:9/ 3قمغم اًمؼؼم سمعد مو يدومـ )

 (. 67:ح ) (:76/ 3) ذم صحقحف، يمتوب اجلـوئز، سموب اًمصالة قمغم اًمؼؼم (5)

 . -264-: ( اكظر احلديٌ رىمؿ7)

إذا  -موًمً ًمؾؿغقى يؼول مـف: ىمد ووومً ومفل شمضقػ وقػو أي متقؾ: ىمول أسمق قمٌقد: شمضقػً اًمشؿس:  شمتضقػ ( 8)

 (. وقػمودة: ) (28/ 2همريى احلديٌ ًمؾؼوؾمؿ سمـ ؾمالم ). موًمً

 (. 4/613( اعمغـل )9)
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صمالث ؾموقموت يمون : يؼقل، قمومر اجلفـل سمـ ؾمؿعً قمؼٌي: ىمول، قمـ أسمقف، قمكم سمـ مقؾمكمـ ـمريؼ 

ومذيمره. . . يـفوكو  اهلل رؾمقل
(1)

. 

(روي ذيمؽ فمـ ازمـ فمؿر. جتقز ايمصالة فمعم اظمقً دم هذه إووموت ٓو): ومقيمف -499
(2)

. 

 :قمـ اسمـ قمؿر شمدل قمغم هذا اعمعـك ونتوردت رواي

اًمرزاق قمٌدروى : إولم
(3)

ومـ ـمريؼف اسمـ اعمـذر ذم إوؾمط– 
(4)

، ديـور سمـ اهلل قمٌدقمـ ، قمـ اًمثقري -

 .《وئز إذا ـمؾعً اًمشؿس طمتك شمرشمػع ؿمقئويؽره أن يصغم قمغم اجلـأكف يمون 》: سمـ قمؿراقمـ 

 .وهذا إؾمـود صحقح رضموًمف رضمول اًمشقخلم

اًمرزاق قمٌدروى : يكقايمثو
(5)

ىمول يقم ووعً ضمـوزة ، أن اسمـ قمؿر》، قمـ ؾمومل، قمـ اًمزهري، قمـ معؿر 

ومصوح سموًمـوس اسمـ ، سؾقفو سمعد اًمصٌح ىمٌؾ أن شمطؾع اًمشؿقم، يريدون أن يصؾقا: سمٌؼقع اًمغرىمد ظمديٍ سمـ راومع

سمعد اًمعٍم  وٓ يصؾح ًمؽؿ أن شمصؾقا قمغم اجلـوئز سمعد اًمصٌح طمتك شمرشمػع اًمشؿس ٓ أٓ شمتؼقن اهلل إكف: قمؿر

 .《طمتك شمغقى اًمشؿس وموكتفك اًمـوس ومؾؿ يصؾقا قمؾقفو طمتك ـمؾعً اًمشؿس

 .وهذا إؾمـود صحقح أيضو

وضمؽل فمـ أمحد أن ذيمؽ . . . . )ومول أمحد سمؽره ايمصالة يعـك فمعم اظمقً دم شمالشمي أووموت: ومقيمف [م]

فمومر(زمـ  وإول أصح حلديٌ فمؼبي. . . صموئز
(6)

. 

 أن يـفوكو  اهلل رؾمقلصمالث ؾموقموت يمون : رواه مًؾؿ ذم صحقحف سمؾػظ قمومر  سمـ يطمديٌ قمؼٌ

، ئؿ اًمظفػمة طمتك يؿقؾوطملم يؼقم ىمو، طملم شمطؾع اًمشؿس سموزهمي طمتك شمرشمػع: مقشموكو ومقفـ كؼؼم أو، ومقفـ كصكم

                                 
(، وهق مـ 942( ح )2/679ة ومقفو )( ذم صحقحف، يمتوب صالة اعمًوومريـ، سموب إوىموت اًمتل هنل قمـ اًمصال2)

 (. 4::3( ح ):4/56أومراد مًؾؿ يمام ذم اجلؿع سملم اًمصحقحلم )

 (. 4/613( اعمغـل )3)

 (.   7674( ح )4/634اًمرزاق ) ( مصـػ قمٌد4)

 (.  4185( ح )6/4:7( إوؾمط ذم اًمًــ واإلمجوع وآظمتالف )5)

 (.  7676( ح )4/634( ذم اعمصـػ )6)

 (. 4/614( اعمغـل )7)
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ومد ؽمبؼو، اًمشؿس ًمؾغروب طمتك شمغرب وطملم شمتضقػ
(1). 

 .(2)( حلديٌ فمؼبي، وىمره أمحد أيضو دهمـ اظمقً دم هذه إووموت): ومقيمف [م] 

رواه مًؾؿ ذم صحقحف يمام ؾمٌؼ طمديٌ قمؼٌي سمـ قمومر 
(3)

. 

(أزمق زمؽر دهمـ يمقال): ومقيمف  -:49
(4)

. 

اًمٌخوري أظمرج
(5)

ذم يمؿ : ومؼول، دظمؾً قمغم أيب سمؽر : ىموًمً، قمـ قموئشي مـ ـمريؼ قمروة  

ذم أي يقم : وىمول هلو قماممي وٓ ًمقس ومقفو ىمؿقص، ذم صمالصمي أصمقاب سمقض ؾمحقًمقي: ىموًمً؟ يمػـتؿ اًمـٌل 

أرضمق ومقام سمقـل وسملم : ىمول يقم آصمـلم: ىموًمً؟ هذا وملي يقم: ىمول يقم آصمـلم: ىموًمً؟  اهلل رؾمقلشمقذم 

، اهمًؾقا صمقيب هذا وزيدوا قمؾقف صمقسملم: ومؼول، يمون يؿرض ومقف سمف ردع مـ زقمػران، ومـظر إمم صمقب قمؾقف، اًمؾقؾ

إكام هق ًمؾؿفؾي ومؾؿ يتقف طمتك أمًك ، إن احلل أطمؼ سموجلديد مـ اعمقً: ىمول، إن هذا ظمؾؼ: ىمؾً، ومؽػـقين ومقفو

 .ودهمـ ومبؾ أن يصبح، اًمثالصموءمـ ًمقؾي 

وروى اسمـ ؾمعد أيضو
(6)

ؾمئؾ : قمومر ىمول سمـ قمـ قمؼٌي، قمـ أسمقف، كَمّ قمُ  سمـ قمـ مقؾمك، اجلراح سمـ ويمقعقمـ  

 .ىمد ىمؼم أسمق سمؽر سموًمؾقؾ: ومؼول؟ أيؼؼم اعمقً ًمقال

مـ رضمول مًؾؿ ((صدوق)): رسموح اًمؾخؿل ومفق سمـ قمكم سمـ همػم مقؾمك، رضمول اإلؾمـود صمؼوت
(7)

. 

ـَ هموؿمؿَي يمقال وفمقمٌّ ) -4:2 (دهَم
(8)

 

روى اًمشقخون
(9)

أرؾمؾً إمم أيب  سمـً اًمـٌل ، وموـمؿي قمؾقفو اًمًالم أن  )) :قمـ قموئشي، قمروةمـ ـمريؼ  

                                 
 . -498 -اكظر احلديٌ رىمؿ: (  2)

 (. 4/613( اعمغـل )3)

 . -498 -اكظر احلديٌ رىمؿ: (  4)

 (. 4/614( اعمغـل )5)

 (.  2498( ح )3/213( ذم صحقحف، يمتوب اجلـوئز، سموب مقت يقم آصمـلم )6)

 (. 4/266( اًمطٌؼوت اًمؽؼمى  )7)

 (.  5::( ت )94:( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 8)

 (. 4/614( اعمغـل )9)

(. مًؾؿ، يمتوب اجلفود واًمًػم، سموب ىمقل 5351( ح ):6/24( اًمٌخوري، يمتوب اعمغوزي، سموب همزوة ظمقؼم ):)

 (. :286( ح )4/2491) ٓ كقرث مو شمريمـو ومفق صدىمي:  اًمـٌل
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ي  اهلل رؾمقلمػماصمفو مـ سمؽر شمًلًمف  كدَ وومَ ، ممو أوموء اهلل قمؾقف سموعمدـي
: وومقف. احلدٌي ((. . . ظمقؼم سِ ومو سمؼل مـ مُخُ  (1)

، ومفجرشمف ومؾؿ شمؽؾؿف طمتك شمقومًق، ومقضمدت وموـمؿي قمغم أيب سمؽر ذم ذًمؽ، وملسمك أسمق سمؽر أن يدومع إمم وموـمؿي مـفو ؿمقئو》

ـٌل  ً سمعد اًم ً دومـفو زوضمفو قمكم ًمقال، ؾمتي أؿمفر وقموؿم  .《ومل يمذن هبو أسمو سمؽر وصغم قمؾقفو، ومؾام شمقومق

ٌ فموئشي): ومقيمف  -4:2 ـو ؽمؿعـو》: وضمدي صقت اظمسوضمل ىم
(2)

ـ ايمـبل   ـ آطمر ايمؾقؾ دم دهم 《م
(3)

. 

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي
(4)

ومـ ـمريؼف اسمـ اعمـذر ذم إوؾمط -
(5)

وأمحد، -
(6)

واًمطحووي ذم ذح معوين ، 

أصمور
(7)

ًمؼم ذم اًمتؿفقدا قمٌدواسمـ ، 
(8)

 ، مـ ـمريؼ قمٌدة 

واًمطؼمي ذم شمورخيف
(9)

 ;اًمػضؾ إسمرش سمـ مـ ـمريؼ ؾمؾؿي 

واًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى
(10)

 ;سمؽػم سمـ مـ ـمريؼ يقكس 

قمـ ، قمامرة سمـ قمـ وموـمؿي سمـً حمؿد، إؾمحوق سمـ ويقكس( قمـ حمؿد، وؾمؾؿي إسمرش، صمالصمتفؿ )قمٌدة

 آظمر مـ اعمًوطمل صقت ؾمؿعـو طمتك  اهلل رؾمقلو سمدومـ مو قمؾؿـ: قمـ قموئشي ىموًمً، اًمرمحـ قمٌدسمـً قمؿرة 

 .إرسمعوء ًمقؾي اًمؾقؾ

ورواه إؾمحوق ذم مًـده
(11)

 ;حيقك سمـ قمـ واوح، 

                                 
ىمريي سموحلجوز سمقـفو وسملم اعمديـي يقمون وىمقؾ صمالصمي. . . وهل ىمريي مـ ذىمل ظمقؼم قمغم  -سمػتح أوًمف وصموكقف-ك: دَ ومَ   (1)

(، معجؿ 2126/ 4واٍد يذهى ؾمقؾف منمىمًو إمم وادي اًمّرمف، شمعرف اًمققم سموحلوئط. اكظر: معجؿ مو اؾمتعجؿ )

 (. 346(، معجؿ اعمعومل اجلغراومقي )ص: 381/ 5اًمٌؾدان )
: مجع مًحوة، وهل اعمجرومي مـ احلديد. واعمقؿ زائدة; ٕكف مـ اًمًحق: اًمؽشػ واإلزاًمي. اكظر: اًمـفويي اًمـؿًوطمك( 3)

 (. 5/439ذم همريى احلديٌ وإصمر )

 (. 4/614( اعمغـل )4)

 ( قمـ قمٌدة مٌوذة. 22:72( ح )489-8/488( اعمصـػ )5)

 (.  4324( ح ):6/56( إوؾمط  )6)

 ( قمـ قمٌدة مٌوذة. 35443( ح )51/4:1( ذم اعمًـد )7)

 (. 3:45( ح )2/625( ذح معوين أصمور )8)

 (. 35/4:8( اًمتؿفقد )9)

 (. 324/ 4شموريخ اًمطؼمي ) (:)

 (. :51/ 4اًمًــ اًمؽؼمى ) (21)

 (. 4::( ح ):3/53راهقيف ) سمـ ( مًـد إؾمحوق22)
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اًمؼم ذم اًمتؿفقد قمٌدواسمـ  
(1)

 سمـ قمـ حمؿدؾمعد(  سمـ وإسمراهقؿ، )واوح وؾمعد يمالمه سمـ مـ ـمريؼ إسمراهقؿ 

، قمامرة سمـ قمـ امرأشمف وموـمؿي اسمـي حمؿد، طمزم سمـ قمؿرو سمـ حمؿد سمـ أيب سمؽر سمـ اهلل قمٌدطمدصمـل : إؾمحوق ىمول

 سمـ دحمؿ سمـ سمؽر أيب سمـ اهلل قمٌد: وزادا ذم اإلؾمـود. ومذيمرشمف: قمـ قموئشي ىموًمً، اًمرمحـ قمٌدقمـ قمؿرة سمـً 

 :طمزم سمـ قمؿرو

 .قمامرة سمـ وهق زوج وموـمؿي سمـً حمؿد

طمدصمتـك وموـمؿي سمـً )): وزوضمفو يمام ضموء قمـد اًمٌقفؼل ىمول اسمـ إؾمحوق، وىمد ؾمؿع اسمـ إؾمحوق مـ وموـمؿي

((مـفو شمًؿعفتك قمؾقفو ىمول طم لوأدظمؾـ، أسمك سمؽر سمـ اهلل قمٌدحمؿد امرأة 
(2)

: ىمول اسمـ إؾمحوق: وقمـد اًمطؼمي. 

طمدصمل حمؿدا مو ؾمؿعً مـ قمؿرة سمـً : ومؼول ٓمرأشمف وموـمؿي، أكف دظمؾ قمؾقف، أيب سمؽر سمـ اهلل قمٌدقمـ ))

((. . . ؾمؿعً قمؿرة: ومؼوًمً. اًمرمحـ قمٌد
(3)

. 

يموكً ذم طمجر قموئشي أم )): ىمول اسمـ ؾمعد، سمؽر أيب سمـ اهلل قمٌد زوضمي قمامرة سمـ ومـوـمؿي سمـً حمؿد و

((اعمممـلم
(4)

((جمفقل)): وىمول اًمعقـل، 
(5)

. 

 .همػم مرة ؾمٌؼوهق مدًمس يمام ، وومقف قمـعـي اسمـ إؾمحوق

قمـ قمؿرة ، ؽرأيب سم: قمـ أسمقف، طمزم سمـ قمؿرو سمـ حمؿد سمـ أيب سمؽر سمـ اهلل قمٌدومرواه . وًمؽـفو شمقسمع قمؾقف

اًمرزاق قمٌدأظمرضمف . سمـً قمٌداًمرمحـ سمف
(6)

ومـ ـمريؼف اسمـ اعمـذر ذم إوؾمط– 
(7)

 ، قمـ اسمـ ضمريٍ -

واسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت
(8)

 ;اًمعزيز قمٌد سمـ اًمرمحـ قمٌدقمـ ، قمـ اًمقاىمدي 

 .أيب سمؽر سمف سمـ اهلل قمٌداًمعزيز( قمـ  قمٌد سمـ اًمرمحـ قمٌدو، يمالمهو )اسمـ ضمريٍ 

                                 
 . (4:7/ 35(اًمتؿفقد )2)

 (. :4/51ًــ اًمؽؼمى )( اًم3)

 (. 4/328( شموريخ اًمطؼمي )4)

 (. 9/469( اًمطٌؼوت اًمؽؼمى )5)

 (. 8/573( كخى إومؽور ذم شمـؼقح مٌوين إظمٌور ذم ذح معوين أصمور )6)

 (. 7662( ح )4/631( اعمصـػ )7)

(8( )6/46: . .) 

 (. 3/343( اًمطٌؼوت اًمؽؼمى )9)
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 .اًمقاىمدي وهق مؽموك: وذم إؾمـود اسمـ ؾمعد

ويمون يدًمس  صمؼي ومؼقف ومووؾ)) وهق، ضمريٍ سمـ اًمعزيز قمٌد سمـ اعمؾؽ قمٌد: اًمرزاق قمٌدوذم إؾمـود 

((ويرؾمؾ
(1)

وذيمره اسمـ طمجر ذم اعمرشمٌي اًمثوًمثي مـ اعمدًمًلم 
(2)

. 

 .واهلل أقمؾؿ. واحلديٌ طمًـ سمؿجؿقع اًمطريؼلم قمـ قموئشي

  (وازمـ مسعقد، فموئشيو، فمثّمن: ممـ دهمـ يمقال): ومقيمف
(3)

. 

 .زمويمؾقؾ  فمثّمندهمـ أشمر  -4:3

اسمـ أيب ؿمقٌي أظمرضمف 
(4)

ومـ ـمريؼف اسمـ اعمـذر ذم إوؾمط– 
(5)

–قمؿرو  سمـ قمـ زرقمي، قمـ ظموًمد اًمزيوت -

ويمـً راسمع : ىمول ٌؼقعسموًم أظمرة قمشوء سمعد قمػون سمـ دومـو قمثامن)): قمـ أسمقف قمؿرو ىمول -ظمٌوب مقمم ٔل

 .((أرسمعي ومقؿـ محؾف

 ؾمؿعوىمول ، ذيمره اًمٌخوري ذم اًمتوريخ اًمؽٌػم، اًمزيوت اًمؼرر يزيد سمـ ظموًمـد: وظموًمد اًمزيوت هق

قمؿرو سمـ زرقمي أسمو
(6)

قمؿرو سمـ ويمذًمؽ ذيمره ذم اًمرواة قمـ زرقمي، 
(7)

وذيمره اسمـ أيب طموشمؿ ذم اجلرح . 

واًمتعديؾ
(8)

 .((ًمقس سمف سملس)): وقمـ أسمقف، ((مو أرى سمف سملؾمو)): وكؼؾ قمـ أمحد 

ذيمره اًمٌخوري ذم اًمتوريخ قمؿرو سمـ زرقمـيو
(9)

ويمون قمؿرو أطمد : وىمول. شمعديال وٓ طموومل يذيمر ومقف ضمر، 

وذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت، قمثامن ارسمعي اًمذيـ محؾقإ
(10)

 .وأؿمور إمم هذا إصمر، يروي اعمراؾمقؾ: وىمول 

                                 
 . (52:4( ت )735( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 2)

 (.  94( ت )52( شمعريػ أهؾ اًمتؼديس )ص: 3)

 (. 4/614اعمغـل )( 4)

 (. 22:66( ح )8/486-487( )5)

 (.  4331( ح )6/572( إوؾمط )6)

 (. :4/28( اًمتوريخ اًمؽٌػم ًمؾٌخوري )7)

 (. 578( ح )4/551( اًمتوريخ اًمؽٌػم ًمؾٌخوري )8)

  (. 2725( ت )4/468( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )9)

 (. 578( ح )4/551( اًمتوريخ اًمؽٌػم ًمؾٌخوري ):)

 (. 9146( ت )7/455( اًمثؼوت ٓسمـ طمٌون )21)
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.  ذيمر اًمٌخوري واسمـ طمٌون أكف يمون مـ إرسمعي اًمذيـ محؾقا قمثامن، قمـؿرو مقمم آل ظمٌوبوأسمقه 

 .ومل أىمػ قمغم شمرمجتف

دومـ ًمقؾي اًمًًٌ سملم اعمغرب واًمعشوء أظمرة ذم طمش يمقيمى أكف : -سمدون إؾمـود -سمؽور سمـ وذيمر اًمزسمػم

((سموًمٌؼقع يمون قمثامن اؿمؽماه ومقؾمع سمف اًمٌؼقع
(1)

ؾمٌؼيمام  
(2)

. 

 .يمقال  فموئشيدهمـ أشمر  -4:4

أظمرضمف اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت
(3)

وأمحد، 
(4)

 اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌدأن قمروة  قمـ، قمروة سمـ هشوممـ ـمريؼ ، 

 .ًمقال قموئشي دومـ

ـ ؾمعد خمتٍما ًـد قموئشيورواه اإلموم أمحد ، هؽذا رواه اسم ٌ مرومقع وىمع ذم م ـوء طمدي  .وذيمره ذم آظمر احلدٌي، ذم أصم

 .رضموًمف رضمول مًؾؿ ذم صحقحف، واحلديٌ صحقح

 .يمقال   ازمـ مسعقدهمـ دأشمر  -4:5

أظمرضمف اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت
(5)

 ;قموصؿ اًمؽاليبسمـ  قمـ قمؿرو 

ذاف  ًوب ٕا الذري ذم أك واًٌم
(6)

ـ هدسمي  ـ مهوم سـم قم ـ ىمتودة ىمول; ظموًمد يمالمهو قم ـ ًمقال)): قم ـ مًعقد دوم  .((أن اسم

وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي
(7)

 .اسمـ أيب قمروسمي قمـ ىمتودة سمف قمـ، درقمـ همـ 

ودومـ سموًمٌؼقع ؾمـي اصمـتلم ، سموعمديـي موت مًعقد سمـ اهلل قمٌدٕن ; ىمتودة مل يدرك اسمـ مًعقد ٕنّ ; وإصمر مـؼطع

وصمالصملم
(8)

وهق اسمـ ؾمً ومخًلم، ؾمـي ؾمٌع قمنمة ومئيوشمقذم ىمتودة . 
(9)

 .ؽقن ؾمـي وٓدشمف إطمدى وؾمتلمتوم. 

                                 
 (. 631/:4( شموريخ دمشؼ ٓسمـ قمًويمر )2)

 -346-: ( اكظر احلديٌ رىمؿ3)

 . (89/ 9اًمطٌؼوت اًمؽؼمى ) (4)

 (. 36116( ح )52/575( مًـد أمحد )5)

 (. 4/229( اًمطٌؼوت اًمؽؼمى )6)

 . (337/ 22ذاف )(أكًوب ا7ٕ)

 (. 22:63(; )8/486( اعمصـػ )8)

 (. 4/229( اًمطٌؼوت اًمؽؼمى )9)

 (. 8/296( اًمتوريخ اًمؽٌػم ًمؾٌخوري ):)
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[يعـل دهمـ اظمقً يمقال] فمؼبي زمـ فمومر( )ورطمص همقف: ومقيمف -  [ م] 
(1). 

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي
(2)

ومًئؾ قمـ ، يمـً قمـد قمؼٌي سمـ قمومر: ىمول، قمـ أسمقف، قمـ مقؾمك سمـ قُمكَمّ ، قمـ ويمقع، 

يدومـ اعمقً : ىمؾً، اًمؾقؾ واًمـفور ؾمقاء: ىمول ؟ اًمؾقؾ واًمـفور ؾمقاء: ىمؾً، أرسمع: ومؼول؟ اًمتؽٌػم قمغم اعمقً

 .ىُمؼم أسمق سمؽر سموًمؾقؾ: ىمول؟ سموًمؾقؾ

رضمف اًمطحووي ذم ذح معوين أصموروأظم
(3)

قمـ ، قمـ مقؾمك سمـ قمكم، اهلل سمـ يزيد اعمؼري قمٌدمـ ـمريؼ  

 .أسمقف سمف كحقه

ىمد شمؼدمو، وهق طمًـ اإلؾمـود
(4)

. 

همذىمر رصمال مـ أصحوزمف ، طمطى يقمو أّن ايمـبل ، ((صحقحف))دم ، روى مسؾؿ): ومقيمف  -4:6

ؾ زمويمؾقؾ إٓ أن يضطر اإلكسون أن يؼػم ايمرصم همزصمر ايمـبل ، ودهمـ يمقال، همؽػـ دم ىمػـ نمغم ؿموئؾ، ومبض

 .(5)(إلم ذيمؽ
ومذيمر رضمال ، ظمطى يقمو  أن  اًمـٌّّل  ،حيدث، اهلل قمٌد سمـ أكف ؾمؿع ضموسمر، اًمزسمػم أظمرضمف مًؾؿ مـ ـمريؼ أيب

. . . ىُمٌَِض  مـ أصحوسمف
(6)

 .كحقه ومذيمر، 

سمبقك نمزوة دم  اهلل رؽمقلواهلل يمؽلين أؽمؿع : ومول، روى ازمـ مسعقد): ومقيمف -4:7
 دم قوه  (7)

                                 
 (. 4/614اعمغـل )( 2)

 (. 22:61(; )8/485( اعمصـػ )3)

 (. :3:4ح ) (626/ 2( )4)

 . -381 -اكظر احلديٌ رىمؿ  ( 5)

 (. 4/614( اعمغـل )6)

 (. 54:( ح )3/762( صحقح مًؾؿ، يمتوب اجلـوئز، سموب ذم حتًلم يمػـ اعمقً )7)

يمون ذًمؽ ذم اًمًـي وضمقش اًمعنة،  وشمًؿك: -سمػتح اعمثـوة ومقق، ووؿ اعمقطمدة، وسمعد اًمقاو يموف- همزوة شمٌـقك (7)

وىمد أصٌحً اًمققم مديـي مـ مدن ؿمامل احلجوز ع سملم وادي اًمؼرى واًمشوم، مقووشمٌقك: اًمتوؾمعي ًمؾفجرة. 

 25/ 3معجؿ اًمٌؾدان )يـظر: ( يمقال. 889اًمرئقًقي، هلو إمورة شمعرف سمنمورة شمٌقك، وهل شمٌعد قمـ اعمديـي ؿمامٓ )

 . (:6معجؿ اعمعومل اجلغراومقي ذم اًمًػمة اًمـٌقيي )ص: ،  (26 -
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وديـَج ايمبِ  ذي ومػم
(1)

شمؿ ومول ظمو همر  . أدكقو مـل أطموىمّم ضمتك أؽمـده دم حلده: وهق يؼقل، وأزمق زمؽر وفمؿر، 

، وىمون ذيمؽ يمقال. همورض فمـف، أمسقً فمـف راضقوايمؾفؿ إين : ووموم فمعم ومػمه مستؼبؾ ايمؼبؾي، مـ دهمـف

وأطمذه مـ ومبؾ ، ؽمـيفمممة ويمؼد أؽمؾؿً ومبؾف زمخؿس ، ويمقددت أين مؽوكف، همقاهلل يمؼد رأيتـل: ومول

 .(2)(((صمومعف)) دم، رواه اخلالل. ايمؼبؾي
 .يمتوب اخلالل ذم قمداد اعمػؼقد

واحلديٌ أظمرضمف اًمٌزار
(3)

قمـ ، اًمرمحـ قمٌد سمـ حمؿد: ل قمؿلطمدصمـ: ىمول، أمحد اًمعرزمل سمـ قمٌودقمـ  

شمٌقك وهق ذم  همزوة ذم  اهلل رؾمقلواهلل ًمؽلين أؾمؿع )): اهلل ىمول قمٌدقمـ ، قمـ أيب وائؾ، قمـ إقمؿش، أسمقف

طمتك وؾمده ذم ، وملوًمقين صوطمٌؽام: وهق يؼقل قمؾقفام اهلل رمحي وقمؿر، سمؽر وأسمق، وديـجَ اًمٌِ  ذي اهلل قمٌدىمؼم 

 .اًمؾفؿ إين أمًقً قمـف راوقو ومورض قمـف: ومؼول; ومؾام ومرغ مـ دومـف اؾمتؼٌؾ اًمؼٌؾي، حلده

 سمـ اًمرمحـ قمٌداهلل إٓ  قمٌدقمـ ،  وائؾقمـ أيب، كعؾؿ رواه قمـ إقمؿش ٓ وهذا احلديٌ)): وىمول اًمٌزار

 .((اًمصؾً سمـ وؾمعد، حمؿد

((أمحد اًمعرزمل وهق مؽموك سمـ قمٌود: رواه اًمٌزار قمـ ؿمقخف)): وىمول اهلقثؿل
(4)

. 

 :وومقف صمالصمي مـ اًمضعػوء

((مؽموك)): ىمول اًمدارىمطـل، اًمعرزمل أمحد سمـ قمـٌود :إول
(5)

. 

 .اًمعرزمل ؾمؾقامن أيب سمـ اهلل قمٌد سمـ حمؿد سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ حمؿد: قمؿف: ايمثوين

 .اًمعرزمل حمؿد سمـ اًمرمحـ قمٌد: ضمده :وايمثويمٌ

                                 
اًمعزى،  ، يؼول يمون اؾمؿف قمٌداعمزين ؾمعد سمـ صمعؾٌي سمـ قمدي سمـ ؾمحقؿ سمـ قمػقػ سمـ هُنْؿ قمٌد سمـ اهلل ( هق قمٌد2)

قذم قموم هنؿ اعمزين، ويمون يؽثر ذيمر اهلل سموًمؼران واًمدقموء، شم قمٌد سمـ مغػؾ سمـ اهلل ، وهق قمؿ قمٌدومغػمه اًمـٌل 

 (. 5937( ت )373-7/371ذم ىمؼمه. اكظر: اإلصوسمي )  اهلل شمٌقك، وكزل رؾمقل

 (. 4/614( اعمغـل )3)

 (. 2817( ح )6/233( مًـد اًمٌزار )4)

 (. :47/:( جمؿع اًمزوائد ومـٌع اًمػقائد )5)

 (. 441( ت )59( ؾممآت اًمؼمىموين ًمؾدارىمطـل  )ص: 6)
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((وأسمقه وضمده، اًمرمحـ مؽموك قمٌد سمـ حمؿد)): مهو مؽمويمون ىمول اًمدارىمطـلويمال
(1)

. 

 :وًمف ـمرق أظمرى همػم هذا اًمطريؼ

أظمرضمف أسمق اًمؼوؾمؿ اًمٌغقي ذم معجؿف، اًمصؾً اًمذي أؿمور إًمقف اًمٌزار سمـ ـمريؼ ؾمعد: إولم
(2)

 ،

كعقؿ وأسمق
(3)

قمـ ، قمـ أيب وائؾ، ٕقمؿشصمـو ا، اًمصؾً سمـ ؾمعدقمـ ، إسمراهقؿ اًمػورد سمـ إؾمحوقمـ ـمريؼ  

 .ومذيمره:. . . ىمول، اهلل قمٌد

 اسمـي اسمـ سمشوذان اعمعروف اًمـفشكم زيد سمـ قمؿر سمـ اهلل قمٌد سمـ حمؿد اسمـ: هق اًمػورد إسمراهقؿ سمـ إؾمحوقو

((صدوق)): ىمول اسمـ أيب طموشمؿ. ومورس ىمويض اًمصؾً سمـ ؾمعد
(4)

وذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت، 
(5)

. 

ذيمره اسمـ أيب طموشمؿ  ؿمػماز ىمويض اًمٌجكم اهلل قمٌد سمـ ضمرير مقمم أؾمؾؿ سمـ سمرد سمـ اًمصؾً سمـ ؾمعد: وضمده 

ذم اجلرح واًمتعديؾ
(6)

((رسمام أهمرب)): وىمول، وذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت. شمعديال وٓ ومل يذيمر ومقف ضمرطمو 
(7)

 ،

وشمٌعف ذم ذًمؽ اسمـ ىمطؾقسمغو
(8)

. 

 .ومقؽقن صوحلو ًمؾؿتوسمعي، طمًى اصطالح احلوومظ اسمـ طمجر ((مؼٌقل)): وًمعؾف ذم مرشمٌي

 .قمـ اسمـ مًعقد ، احلورث سمـ إسمراهقؿ سمـ قمـ حمؿد، يؼ اسمـ إؾمحوقـمر: ايمثوكقي

أظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي
(9)

ٌقى قمـ  ـو حمؿد، احلًـ سـم طم ـو أمحد، حيقك سـم صم ـو إسمراهقؿ، أيقب سـم حمؿد سـم صم  سـم صم

ل حمؿد، إؾمحوق سـم قمـ حمؿد، ؾمعد : دث ىموليمون حي، مًعقد سـم اهلل قمٌدأن ، احلورث اًمتقؿل سـم إسمراهقؿ سـم طمدصـم

قك  اهلل رؾمقلوأكو مع ، ىمؿً مـ ضمقف اًمؾقؾ : ىمول، ومرأًي ؿمعؾي مـ كور ذم كوطمقي اًمعًؽر: ىمول، ذم همزوة شٌم

                                 
 . (8976( ت )4/738( وكؼؾ قمـف اًمذهٌل ذم اعمقزان  )553( ت )71 ( ؾممآت اًمؼمىموين ًمؾدارىمطـل )ص:2)

 (.  782( ح )3/434( معجؿ اًمصحوسمي )3)

 (. 5216( ح )4/2747( ومعرومي اًمصحوسمي ٕيب كعقؿ )2/233( طمؾقي إوًمقوء وـمٌؼوت إصػقوء )4)

 (. 832( ت )3/322( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )5)

 (. 9/231( اًمثؼوت ٓسمـ طمٌون )6)

 (. 488( ت )5/97( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )7)

 (. 9296( ت )7/489( اًمثؼوت ٓسمـ طمٌون )8)

 (. 5417( ح )5/547( اًمثؼوت ممـ مل يؼع ذم اًمؽتى اًمًتي )9)

 (. 2/233( طمؾقي إوًمقوء وـمٌؼوت إصػقوء ):)
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عتفو أكظر إًمقفو ِ  قمٌدوإذا ، وأسمق سمؽر وقمؿر اهلل رؾمقلومنذا ، وموشٌم ـ اعمزينجَ اهلل ذو اًٌم  ومذيمر كحقه. . . ودي

، ؾمعد سمـ روى قمـ إسمراهقؿ)): ىمول اسمـ قمدي، ياعمغوز صوطمى اًمقراق وهق أيقب سمـ حمؿد سمـ أمحـدوومقف 

((كؽرت قمؾقفأسمـ إؾمحوق اعمغوزي واقمـ 
(1)

((صدوق يموكً ومقف همػؾي مل يدومع سمحجي)): وىمول اسمـ طمجر. 
(2)

. 

ومرواه ، ومؼد ظمقًمػ ذم اإلؾمـود، م ومقفومع يمال، قمـ اسمـ إؾمحوق، ؾمعد سمـ وهذا مـ روايتف قمـ إسمراهقؿ

 .احلورث اًمتقؿل مرؾمال سمـ إسمراهقؿ سمـ قمـ حمؿد، ؾمؾؿي قمـ اسمـ إؾمحوق سمـ وحمؿد، اًمعقام سمـ قمٌود

أظمرضمف اسمـ أيب اًمدكقو
(3)

واًمٌغقي ذم معجؿف 
(4)

 ، اًمعقام سمـ مـ ـمريؼ قمٌود 

ذم معجؿف -أيضو-واًمٌغقي 
(5)

 ، ؾمؾؿي سمـ حمؿد قمـ، رؿمقد سمـ داودقمـ  

كا ان رلا  احل ارث التيمي   بن إبراهيم بن حممد بن، إسح اقسلمة( بن ابن  بن وحممد،  ا )با ا كالمه
ًمـئـ : قمؾقف ويؽػؾف وملراد اإلؾمـالم ومؼـول ًمـف قمؿـف يمون يـػؼ مـ مزيـي ممـ يمون ذم كقاطمل اعمديـي ذم طمجر قمؿ ًمف

ؾ رء صــعف إًمقـف طمتـك وموكتزع مـف يم: ومليب إٓ أن يًؾؿ ىمول: أؾمؾؿً ٕكزقمـ مـؽ يمؾ رء صـعتف إًمقؽ ىمول

وموكطؾؼ جمردا إمم أمف ومعؿدت إمم سمجود هلو مـ ؿمعر أو صـقف ومؼطعتـف سمـوصمـلم ومـوشمزر : إزارا ورداء يموكو قمؾقف ىمول

إذا صـغم اًمصـٌح شمػؼـد  ومؽـون رؾمـقل اهلل : يصكم معف اًمصٌح ىمول سملطمدمهو وارشمدى سمؤظمر صمؿ أشمك اًمـٌل 

: ومؼـول رؾمـقل اهلل : ىمـول. ويمون اؾمؿف: أكو قمٌد ىمول: ىمول؟ ًمـ أك: ومرآه ومؼول: اًمـوس وكظر ذم وضمقهفؿ ىمول

يمـون ذم همـزوة شمٌـقك و. . . . . ذم طمجـره مع رؾمـقل اهلل : ًمزمـو ويمـ معـو ىمولاسمؾ أكً قمٌد اهلل ذو اًمٌجوديـ 

وموكطؾؼـً : ىمـول؟ مو هذا: ومامت ىمول اسمـ مًعقد إذا أكو سمـور شمتألممء كوطمقي اعمعًؽر ومؼؾً ظمرج مع رؾمقل اهلل 

ذم اًمؼـؼم  وإذا ذو اًمٌجوديـ ىمد موت ورؾمقل اهلل : ىمول، عوأيب سمؽر وقمؿر ًمقس معفؿ راسم ذا أكو سمرؾمقل اهلل ومن

                                 
 (. 2/285( اًمؽومؾ ٓسمـ قمدي )2)

 (.  4:) ( ت8:( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 3)

 (. 43( إوًمقوء ٓسمـ أيب اًمدكقو )ص: 4)

 . (:77ح ) (433/ 3) (معجؿ اًمصحوسمي5)

 سمـ ؾمؾؿي احلراين مجقعو قمـ حمؿد سمـ رؿمقد كو حمؿد سمـ داودكو اًمعقام  سمـ طمدصمـل ضمدي كو قمٌود))( ذم معجؿ اًمٌغقي: 6)

 سمـ . ٕن داود((رؿمقد. . .  سمـ اودد وطمدصمـواًمعقام،  سمـ طمدصمـل ضمدي كو قمٌود)). وهق ظمطل، واًمصقاب: ((إؾمحوق

 اًمعقام.  سمـ رؿمقد ؿمقخ اًمٌغقي، وًمقس ؿمقخ قمٌود
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إين أمًقً قمـف راوـقو : ىمولوملوجعف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ًمشؼف صمؿ : ىمول. دًمقو إزم أظمويمام: وهق يؼقل

 .يو ًمقتـل مؽوكف ذم طمػرشمف: ًعقدىمول اسمـ م. ومورض قمؾقف اًمؾفؿ إين أمًقً قمـف راوقو ومورض قمـف

 .واسمـ إؾمحوق مل يٍمح ذم هذه اًمروايي سموًمًامع

وىمد ، شمػرد سمقصؾف أمحد اًمقراق صوطمى اعمغوزي ٕكف، واًمذي يظفر أن اًمصقاب قمـ اسمـ إؾمحوق اعمرؾمؾ

 سمـ إسمراهقؿ سمـ ٕن حمؿد -أيضو–مـؼطعي  وروايتف، ؾمعد يمتوب اعمغوزي سمـ شمؽؾؿ ذم روايتف قمـ إسمراهقؿ

ؾمٌؼٕن اسمـ مًعقد شمقذم ؾمـي اصمـتلم وصمالصملم يمام ; ورث اًمتقؿل مل يدرك اسمـ مًعقداحل
(1)

 سمـ وشمقذم حمؿد، 

أو إطمدى وقمنميـ ، ؾمـي قمنميـ وموئي: وىمقؾ، ؾمـي شمًع قمنمة ومئي وهق اسمـ أرسمع وؾمٌعلم إسمراهقؿ اًمتقؿل

وموئي
(2)

 .وقمغم هذا ومقؽقن مقًمده مو سملم مخس وأرسمعلم وؾمٌع وأرسمعلم، 

وأمو روايي اًمٌزار ومفل وعقػي ، ومرؾمؾ إسمراهقؿ اًمتقؿل ىموسمؾ ًمؾتحًلم، اًمصؾً سمـ يٌ سمطريؼ ؾمعدواحلد

 .واهلل أقمؾؿ. ضمدا

، هملطمذ مـ ومبؾ ايمؼبؾي، هملرسج يمف رساج، دطمؾ ومػما يمقال أن ايمـبل  وروى ازمـ فمبوس): ومقيمف  -[م]

 .(3)(((هذا ضمديٌ ضمسـ)): ومول ايمؼممذي. سمالء يمؾؼرآن، إن ىمـً ٕواهو، رمحؽ اهلل: وومول
شمؼدم
(4)

 .وهق طمديٌ طمًـ سمشوهده يمام ىمول اًمؽممذي رمحف اهلل، 

همصعم . دهمـ ايمبورضمي، همالن: ومويمقا؟ مـ هذا: همؼول، ؽملل فمـ رصمؾ أنَّ ايمـّبلّ  وروي): ومقيمف -4:8

(أطمرصمف ايمبخوري. ؾقففم
(5)

. 

أظمرضمف
(6)

ىموم هق ، قمغم رضمؾ سمعد مو دومـ سمؾقؾي صغم اًمـٌل : سمؾػظ قمـ اسمـ قمٌوس ، اًمشعٌلمـ ـمريؼ  

 .وَمَصؾ ْقا قَمَؾقْفِ ، ومالن دومـ اًمٌورطمي: ومؼوًمقا  ؟مـ هذا: ومؼول، وأصحوسمف ويمون ؾملل قمـف

                                 
 . -4:5 -: ( اكظر إصمر2)

 (. 35/416( هتذيى اًمؽامل ذم أؾمامء اًمرضمول )3)

 (. 615-4/614( اعمغـل )4)

 . -71-: ( اكظر احلديٌ رىمؿ5)

 (. 4/615( اعمغـل )6)

 (. 2451( ح )1:/3( ذم صحقحف، يمتوب اجلـوئز، سموب اًمدومـ سموًمؾقؾ )7)
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ــف -4:9 ــي وايمتل: ومقيم ــػم )وضمــديٌ ايمزصمــر حمؿــقل فمــعم ايمؽراه ــك زصمــره فمـــ أن يؼ ــى ]يعـ دي

زمويمؾقؾ( ايمرصمؾ
(1)

. 

ورد ذم اًمـفل قمـ اًمدومـ سموًمؾقؾ قمدة أطموديٌ مـفو مو روى مًؾؿ
(2)

أظمؼمين : ىمول اسمـ ضمريٍمـ ـمريؼ  

ـَ ، ظمطى يقمو  أن  اًمـٌّّل  ،حيدث، اهلل دقمٌ سمـ أكف ؾمؿع ضموسمر، اًمزسمػم أسمق ومذيمر رضمال مـ أصحوسمف ىُمٌَِض وَمُؽػِّ

ـٍ همػم ـَموئؾذم يمَ  إكًون إمم ّر طضي إٓ أن، قمؾقفُيَصغم   طمتك; وًمؾقؾُؾ سم اًمّرضمُيْؼؼَمَ أن  اًمـٌل وَمَزضَمَر ، قاًل َوىُمؼِمَ ًم، َػ

ـَ أطمُديمؿ أظموه: وىمول اًمـٌل ، ذًمؽ ـ يم، إذا يَمػ  ًِّ  .فَػـومؾُقَح

(دهرواه اخلالل زمنؽمـو. إيمف إٓ اهلل ٓ صؾقا فمعم مـ ومول: ومقل ايمـبل ): ومقل اظمصـػ -::4
(3)

. 

 .مل أىمػ قمغم إؾمـود اخلالل

 :وًمف قمـف قمدة ـمرق قمؿر  سمـ اهلل قمٌدواحلديٌ رواه 

ؾمومل إومطس: إول
(4)

إًمف  ٓ :صؾقا قمغم مـ ىمول: اهلل رؾمقلىمول : ىمول، قمـ اسمـ قمؿر، جموهدقمـ ، 

 .إًمف إٓ اهلل ٓ :وصؾقا وراء مـ ىمول، اهلل إٓ

أظمرضمف اًمدارىمطـل
(5)

زي ذم اًمعؾؾ اعمتـوهقيومـ ـمريؼف اسمـ اجلق-
(6)

ومتوم اًمرازي ذم ومقائده، -
(7)

مـ ، 

 .سمف صمـو ؾمومل إومطس، قمطقي سمـ اًمػضؾ سمـ صمـو حمؿد، طمقون اعمدائـل سمـ قمقًك سمـ ـمريؼ حمؿد

ًمقس طمديثف سمٌمء طمدث قمـ أهؾ اًمؽذب وىمول حيقك : ىمول أمحد. اًمػضؾ سمـ حمؿد ومقف)): ىمول اسمـ اجلقزي

((ك احلديٌيمون يمذاسمو وىمول اًمـًوئل مؽمو
(8)

. 

                                 
 (. 4/615( اعمغـل )2)

 (. 54:( ح )3/762( يمتوب اجلـوئز، سموب: ذم حتًلم يمػـ اعمقً )3)

 (. 4/616( اعمغـل )4)

 (.   3294( ت )472( صمؼي رمل سموإلرضموء شمؼريى اًمتفذيى )ص: 5)

 (.  2874ح )( 3/513( ؾمــ اًمدارىمطـل )6)

 (. 2/534( اًمعؾؾ اعمتـوهقي ذم إطموديٌ اًمقاهقي )7)

 (.   2145( ح )3/37( ومقائد متوم )8)

 (. 2/538( اًمعؾؾ اعمتـوهقي ذم إطموديٌ اًمقاهقي )9)



                                            (   672 

((يمذسمقه)) اًمؽقذم، اهلل قمٌد أسمق، مقٓهؿ اًمعٌز قمؿر سمـ قمطقي سمـ اًمػضؾ سمـ حمؿدو
(1)

. 

((مؽموك احلديٌ)): ىمول اًمدارىمطـل اعمدائـل طمقون سمـ قمقًك سمـ مـحؿد: وومقف أيضو
(2)

. 

 سمـ هورون ومرووه قمـ حمؿد سمـ سمؽور وضمعػُر  سمـ وحمؿدُ ، ؿد اعمحوريبحم سمـ ظموًمػف قمٌداًمرمحـ، وىمد ظمقًمػ

 .قمـ اسمـ قمؿر، قمـ قمطوء، قمـ ؾمومل إومطس، اًمػضؾ

أظمرضمف اسمـ أيب طموشمؿ ذم اًمعؾؾ
(3)

 قمـ اعمحوريب 

أظمرضمف اًمطؼماين ذم اًمؽٌػم
(4)

 ;سمؽور سمـ حمؿد مـ ـمريؼ 

اًمؼم ذم آؾمتذيمور قمٌدواسمـ 
(5)

 ;هورون اًمؽقذم سمـ مـ ـمريؼ ضمعػر 

 .اًمػضؾ سمف سمـ وضمعػر اًمؽقذم( قمـ حمؿد، واسمـ سمؽور، صمالصمتفؿ )اعمحوريب

((ويمون يدًمس، ٓ سملس سمف)): اًمـؿحوريبو
(6)

 

((صمؼي)): اًمرصوذم اًمريون سمـ سمؽور سمـ حمـؿدو
(7)

 .هورون مل يتٌلم زم مـ هق سمـ وضمعػر، 

 .اًمػضؾ سمـ ومداره أيضو قمغم حمؿد. قمقًك اعمدائـل سمـ سمؽور قمغم روايي حمؿد سمـ ومتؼدم روايي حمؿد

((يعـل ذم هذا اًمٌوب-امًـد وأقمؾؿ ًمًومل طمديث ٓ ،هذا طمديٌ مـؽر)): وىمول أسمق طموشمؿ
(8)

. 

 .قمـ اسمـ قمؿر ،أيب رسموح سمـ قمـ قمطوء، اًمرمحـ قمٌد سمـ قمثامن: ايمثوين

أظمرضمف اًمدارىمطـل
(9)

ومـ ـمريؼف اسمـ اجلقزي ذم اًمعؾؾ اعمتـوهقي– 
(10)

 ;كصػم سمـ طمجوج-

                                 
 (. 7336( ت )999( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 2)

 (. 282( ت )246( ؾممآت احلويمؿ ًمؾدارىمطـل )ص: 3)

 (.  21:8( س )2/284( قمؾؾ اسمـ أيب طموشمؿ )4)

 (. 24733( ح )23/558( )5)

 (. 9/348( آؾمتذيمور اجلومع عمذاهى ومؼفوء إمصور  )6)

 (.  :::4( ت )6:9( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 7)

 (.  6869( ت )939( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 8)

 (.  21:8( س )2/284( قمؾؾ اسمـ أيب طموشمؿ )9)

 (. 2872( ح )3/512( ذم ؾمــف ):)

 (. 823( ح )2/533عمتـوهقي ذم إطموديٌ اًمقاهقي )( اًمعؾؾ ا21)
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وأسمق كعقؿ ذم أظمٌور أصٌفون
(1)

 ;قمؿرو اًمٌجكم سمـ مـ ـمريؼ إؾمامقمقؾ 

 .اًمرمحـ اًمقىمويص سمف قمٌد سمـ وإؾمامقمقؾ اًمٌجكم( قمـ قمثامن، كصػم سمـ يمالمهو )طمجوج

وىمول اًمٌخوري  ((ًمقس سمٌمء يمون يؽذب)): ىمول حيقك ًمرمحـا قمٌد سمـ قمثامنومقف )): وىمول اسمـ اجلقزي

((ًمقس سمٌمء)): دوواًمـًوئل واًمرازي وأسمق دا
(2)

. 

((يمذسمف اسمـ معلم مؽموك)): اًمقىمويص اًمزهري وىموص أيب سمـ ؾمعد سمـ قمؿر سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ قمـثامنو
(3)

. 

ىمول : ىمول، قمـ اسمـ قمؿر، قمـ كوومع، قمؿر سمـ قمـ قمٌقد اهلل، ـمريؼ أيب اًمقًمقد اعمخزومل: ايمثويمٌ

 .إًمف إٓ اهلل ٓ :وصؾقا وراء مـ ىمول، إًمف إٓ اهلل ٓ :صؾقا قمغم مـ ىمول:  اهلل رؾمقل

أظمرضمف اًمدارىمطـل
(4)

قمثامن ذم همرائى  سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ سمق احلًـ حمؿدأو، واسمـ اعمظػر ذم اًمػقائد اعمـتؼوة 

طمديٌ اعمقوكجل
(5)

واخلطقى ذم شمورخيف، 
(6)

 .سمف اًمقًمقد اعمخزومل قمـ أيب ؾمومل اًمقاؾمطل سمـ اًمعالءمـ ـمريؼ  

((يضع احلديٌ قمغم صمؼوت اعمًؾؿلم)): ىمول اسمـ قمدي، قمقؾإؾمام سمـ أسمق اًمقًمقد اعمخزومل هق ظموًمدو 
(7)

. 

وشموسمعف قمؾقف يمذاب مثؾف رواه اخلطقى ذم شمورخيف
(8)

طمدصمـو : ىمول، مًؾؿ اًمدمشؼل سمـ اًمًالم قمٌدمـ ـمريؼ  

 .سمف قمؿر سمـ قمـ قمٌقد اهلل، وهى سمـ وهى

ون يمذاسًمو يم)) ىمول اإلموم أمحد سمٌغداد اًمؼويض، اًمؼرر اًمٌخؽمي أسمق، اهلل قمٌد سمـ يمثػم سمـ وهى سمـ وهىو

((روى أؿمقوء مل يروهو أطمد، يضع احلديٌ
(9)

. 

                                 
 (. . 3/3:1( أظمٌور أصٌفون )2)

 (. 2/538( اًمعؾؾ اعمتـوهقي ذم إطموديٌ اًمقاهقي )3)

 (. 55:4( ت )777( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 4)

 (. 2873( ح )3/513( ؾمــ اًمدارىمطـل )5)

 (. 3/417( ذيمرهو إًمٌوين ذم إرواء )236(، همرائى طمديٌ اعمقوكجل )ق 3/329/2( اًمػقائد اعمـتؼوة )6)

 (. 4928( ت ) 24/288( شموريخ سمغداد )7)

 (. 4/52( اًمؽومؾ ٓسمـ قمدي )8)

 (. 4525( ت )8/557( شموريخ سمغداد ت  )9)

 (. 227/): ( اجلرح واًمتعديؾ:)



                                            (   674 

قمدي ذم اًمؽومؾأظمرضمف اسـم : وًمف ـمريؼ آظمر قمـ كوومع قمـ اسـم قمؿر
(1)

غدادي ذم همرائى  سـم وحمؿد،  اعمظػر اًٌم

موًمؽ
(2)

ومتوم ذم ومقائده، 
(3)

واخلطقى ذم شمورخيف 
(4)

ػل  ذم اًمؼـد ذم ذيمر قمؾامء ؾمؿرىمـد  ًَ واًمـ
(5)

واسـم اجلقزي ذم ، 

اًمعؾؾ
(6)

ـ ـمريؼ قم  ـ كوومع، أكس سـم صمـو موًمؽ، قمؿرو اًمعثامين سـم اهلل قمٌد سـم ثامنيمؾفؿ م ـ قمؿر، قم ـ اسم  .فسم قم

 .((وهذا هبذا اإلؾمـود سموـمؾ)): ىمول اسمـ قمدي

مـ طمديٌ  وٓ سمـ قمؿرامـ طمديٌ  وٓ اهلل رؾمقلوًمقس هذا مـ طمديٌ : وذيمره اسمـ طمٌون شمعؾقؼو وىمول

((مـ طمديٌ موًمؽ وٓ كوومع
(7)

حيؾ يمتوسمي طمديثف إٓ قمغم  ٓ يضع احلديٌ)): اهلل قمٌد سمـ وىمول ذم شمرمجي قمثامن، 

((ؾمٌقؾ آقمتٌور
(8)

. 

 :قمـ اسمـ قمؿر، ضمٌػم سمـ ؾمعقد: اسمعاًمر 

رواه أسمق كعقؿ ذم احلؾقي
(9)

صَمـَو كٍم، ؾُمـلَْم  سمـ إؾمحوقمـ ـمريؼ   قمـ ، طمريش اًمصومً سمـ طَمد 

 .سمف ضمٌػم سمـ قمـ ؾمعقد، قمـ ؾمومل إومطس، قمؿر سمـ قمـ ؾمقيد، مؾحون سمـ ُؿَشْؿِعؾـاًم

 :ومقف صمالصمي مـ اًمضعػوء

ـوق: ؾمـلم هق سـم إؾمحوق ًمقس سموًمؼقي وىمول مرة أظمرى )): ىمول اًمدارىمطـل لمؾمـ سـم إسمراهقؿ سـم إؾمح

((وعقػ
(10)

. 

وعػف اًمدارىمطـل، اًمصومً اًمؼوؾمؿ أسمق طمريش سمـ كصـرو
(11)

 .أيضو 

                                 
 (.   2447( ت )6/287( اًمؽومؾ ٓسمـ قمدي )2)

 (.  85( ح )242أكس ٓسمـ اعمظػر )ص:  سمـ ( همرائى موًمؽ3)

 (. 512( ح )2/284( ومقائد متوم )4)

 (. 4912( ت )24/271( شموريخ سمغداد )5)

 (. :67رىمؿ 428( ) ص6)

 (. 826( ح )2/534( اًمعؾؾ اعمتـوهقي ذم إطموديٌ اًمقاهقي )7)

 ( 783( ت ِ)3/213( اعمجروطملم ٓسمـ طمٌون )8)

 ( 783( ت ِ)3/213( اعمجروطملم ٓسمـ طمٌون )9)

(:( )21 /431 .) 

 (.   69( ت )214( ؾممآت احلويمؿ ًمؾدارىمطـل )ص: 21)

 (. 8313( ت )26/497( شموريخ سمغداد  )22)
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صوًمح )): وىمول مرة ((مو أرى يمون سمف سملس)): ىمول اسمـ معلم اًمطوئل اهلل قمٌد أسمق مؾحون سمـ اًمـؿشؿعؾو

((احلديٌ
(1)

((وعقػ)): وىمول اًمدارىمطـل 
(2)

. 

 .وموإلؾمـود وعقػ

وًمذًمؽ وعػف مجع ، واعمؽمويملم واًمؽذاسملم، ومداره قمغم اًمضعػوء، احلديٌ وعقػ ضمدا أنّ : واخلالصي

 :ؾ اًمعؾؿمـ أه

ىمول اًمدارىمطـل
(3)

 .((ًمقس ومقف رء يثًٌ)): 

أطموديٌ يمؾفو ، إًمف إٓ اهلل ٓ واًمصالة قمغم مـ ىمول، ىمد روي ذم اًمصالة قمغم يمؾ سمر ووموضمر)): وىمول اًمٌقفؼل

((وعقػي همويي اًمضعػ
(4)

. 

((يثًٌ ٓ هذا احلديٌ مـ مجقع ـمرىمف)): وىمول اسمـ اعمؾؼـ
(5)

. 

ووعػف أيضو إًمٌوين
(6)

. 

ؽمؿرة زمـ روى صموزمر) :ومقيمف -522
(7)

صموءوه زمرصمؾ ومتؾ كػسف  أّن ايمـبل : 

زمؿشوومص
(8)

(رواه مسؾؿ. همؾؿ يصؾ فمؾقف، 
(9)

. 

أظمرضمف
(10)

 .ومذيمره . . . سمرضمؾ أيت اًمـٌل : ىمول، ؾمؿرة سمـ قمـ ضموسمر، طمرب سمـ ؾمامكمـ ـمريؼ  

                                 
 (.  8272( ت )26/448( شموريخ سمغداد )2)

 ( اعمصدر اًمًوسمؼ. 3)

 (. 2876( ح )3/514( ؾمــ اًمدارىمطـل )4)

 (. :5/2( اًمًــ اًمؽؼمى ًمؾٌقفؼل )5)

 (. . 22/262( اًمٌدر اعمـػم )6)

 (. . 638( ح )3/416ء اًمغؾقؾ )( إروا7)

، كزل ةأطموديٌ يمثػم ، صحويب اسمـ صحويب، روى قمـ اًمـٌل اًمًقائل ضمـدب سمـ قمؿرو سمـ ؾمؿرة سمـ ( ضموسمر8)

اعمختور اسمـ أيب قمٌقد.  اًمؽقومي واسمتـك هبو دارا ذم سمـل ؾمقاءة، شمقذم سمعد اًمًٌعلم، وىمقؾ ؾمـي ؾمً وؾمتلم أيوم

 (. 978( ت )2:2(، شمؼريى اًمتفذيى )ص:  ::3( ت )2/335آؾمتقعوب ذم معرومي إصحوب )

 ( مودة: )ؿمؼص(. 3/5:1: واعمشؼص: كصؾ اًمًفؿ إذا يمون ـمقيال همػم قمريض. اًمـفويي  )( مجع مشؼص9)

 (. 4/616( اعمغـل ):)

 (. 89:( ح )3/783ـوئز، سموب شمرك اًمصالة قمغم اًمؼوشمؾ كػًف )( ذم صحقحف، يمتوب اجل21)
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ومو : ومول، هملطمػمه فمـ رصمؾ أكف ومد موت أن رصمال اكطؾؼ إلم ايمـبل وروى أزمق داود ): ومقيمف -522

(فأصقم فمؾق ٓ إذا: ومول، كعؿ: ومول؟ أكً رأيتف: ومول، رأيتف يـحر كػسف زمؿشوومص: ومول؟ يدريؽ
(1)

. 

أظمرضمف أسمق داود
(2)

واًمطحووي، 
(3)

 ;معوويي سمـ مـ ـمريؼ زهػم 

اًمرزاق قمٌدو
(4)

ـ ـمريؼف أمحد-  وم
(5)

واًمطؼماين، 
(6)

ـ إهائؾ، - واحلويمؿ; قم
(7)

 ، ّ ٓئؾ اًـم ٌقفؼل ذم د ٌقةواًم
(8)

ـ ـمريؼف   ;م

واًمطحووي
(9)

 ;مـ ـمريؼ ذيؽ 

ومجوء ، ومصقح قمؾقف، ؾمؿرة ىمول مرض رضمؾ سمـ طمدصمـك ضموسمر، ؾمامكوذيؽ( قمـ ، وإهائقؾ، صمالصمتفؿ )زهػم

إكف  : اهلل رؾمقلىمول . أكو رأيتف: ىمول. ومو يدريؽىمول . ف ىمد موتإكّ : ومؼول ًمف،  اهلل رؾمقلضموره إمم 

. إكف مل يؿً: ومؼول اًمـٌك . ف ىمد موتإكّ : ومؼول،  اهلل رؾمقلومجوء إمم ، ومصقح قمؾقف، ومرضمع: ىمول. يؿً مل

صمؿ اكطؾؼ : ىمول. اًمؾفؿ اًمعـف: ومؼول اًمرضمؾ. وملظمؼمه  اهلل رؾمقلمرأشمف اكطؾؼ إمم ومؼوًمً ا، ومرضمع ومصقح قمؾقف

 .ومذيمره. . . ف ىمد موتوملظمؼمه أكّ  وموكطؾؼ إمم اًمـٌك ، ومرآه ىمد كحر كػًف سمؿشؼص معف، اًمرضمؾ

 .واًمؾػظ ٕيب داود

 .وواومؼف اًمذهٌل، ((ومل خيرضموه، هذا طمديٌ صحقح قمغم ذط مًؾؿ)): وىمول احلويمؿ

وواومؼفام إًمٌوين، ًمؽوهق يمذ
(10)

. 

همذىمر ذيمؽ ، سمقدم رصمؾ مـ صمفقـي يقم طمقػم: ومول، طمويمد اجلفـل زمـ وروى زيد): ومقيمف -523

                                 
 (. 4/616( اعمغـل )2)

 (. 4296( ح )4:/6( ذم ؾمــف، يمتوب اجلـوئز، سموب اإلموم يصكم قمغم مـ ىمتؾ كػًف )3)

 (. 5:71( ح )23/597(، ) 91( ح ):2/8( ذح مشؽؾ أصمور )4)

 (. :772( ح )4/646( ذم اعمصـػ )5)

 (. 31927( ح )45/523)( ذم مًـده 6)

 (.  2:31( ح )3/334( اعمعجؿ اًمؽٌػم ًمؾطؼماين )7)

 (. 2/474( اعمًتدرك )8)

(9( )7/413 .) 

 (. 5:71( ح )23/597(، ) 91( ح ):2/8( ذح مشؽؾ أصمور ):)

 (. . 2/95( أطمؽوم اجلـوئز )21)
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ؽؿ نمؾ إن صوضمب: ومول همؾّم رأى مو ِبؿ، همتغغمت وصمقه ايمؼقم. صؾقا فمعم صوضمبؽؿ: همؼول  اهلل رؽمقليم

(مـ ايمغـقؿي
(1)

. 

أظمرضمف أسمقداود
(2)

واًمـًوئل، 
(3)

وأمحد، 
(4)

واسمـ طمٌون، 
(5)

واحلويمؿ، 
(6)

–ؾمعقد اًمؼطون  سمـ مـ ـمريؼ حيقك 

 ;اعمػضؾ سمـ وسمنم، وىمرن أسمق داود واحلويمؿ سملم اسمـ اًمؼطون

واسمـ موضمف 
(7)

واًمٌقفؼل 
(8)

 ;ؾمعد سمـ مـ ـمريؼ اًمؾقٌ 

وأسمق مصعى اًمزهري
(9)

  ،أكس سمـ قمـ موًمؽ، 

وأمحد
(10)

وقمـف اخلالل ذم اًمًـي-
(11)

محقد سمـ قمٌدو، -
(12)

واسمـ اجلورود ذم اعمـتؼك، 
(13)

واًمطؼماين، 
(14)

 ،

                                 
 (. 4/616( اعمغـل )2)

 (. 3821( ح )5/455( ذم ؾمــف، سموب ذم شمعظقؿ اًمغؾقل )3)

 (.  :2:6( ح )5/75( ذم ؾمــف، يمتوب اجلـوئز، سموب اًمصالة قمغم مـ همؾ  )4)

 (. 31786( ح ):/47( ذم اعمًـد )5)

 (. 5964( ح )22/2:2( ذم صحقحف )6)

 (. 3/249( ذم اعمًتدرك )7)

 (. 3959( ح )5/223( ذم ؾمــف، أسمقاب اجلفود، سموب اًمغؾقل  )8)

 (. 212/:( اًمًــ اًمؽؼمى ًمؾٌقفؼل  )9)

 (. 35:( ح )2/471( مقـمل موًمؽ روايي أيب مصعى اًمزهري ):)

ظموًمد اجلفـل.  سمـ طمٌون أن زيد سمـ حيقك سمـ ؾمعقد قمـ حمؿد سمـ ورواه حيقك اًمؾقثل، قمـ موًمؽ قمـ حيقك 

هؽذا ذم يمتوب حيقك وروايتف ))( وىمول: 34/396اًمؼم ذم اًمتؿفقد ) وملؾمؼط )أسمو أقمؿرة( مـ اإلؾمـود. ومذيمره اسمـ قمٌد

قمـ اسمـ أيب  وٓ ظموًمد مل يؼؾ قمـ أيب قمؿرة سمـ طمٌون أن زيد سمـ حيقك سمـ ؾمعقد قمـ حمؿد سمـ موًمؽ قمـ حيقك قمـ

 اهـ. ((قمؿرة وهق همؾط مـف وؾمؼط مـ يمتوسمف ذيمر أيب قمؿرة

 (. 28142( ح )39/368( ذم مًـده )21)

(22( )6/77 )2738 .) 

 (. 383( ح )227( ذم مًـده يمام ذم اعمـتخى )ص: 23)

 (.  2192( ح )382( )ص: 24)

 . (6292( ح )6/342( اعمعجؿ اًمؽٌػم )25)
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واًمٌقفؼل
(1)

 ;هورون سمـ مـ ـمريؼ يزيد 

واسمـ أيب ؿمقٌي
(2)

ومـ ـمريؼف اًمطؼماين– 
(3)

وأمحد، – 
(4)

 ;كؿػم سمـ اهلل قمٌدمـ ـمريؼ  

واًمشوومعل ذم اًمًــ
(5)

واحلؿقدي ذم مًـده، 
(6)

ـمريؼف احلويمؿومـ -
(7)

واعمروزي ذم شمعظقؿ ، -

اًمصالة ىمدر
(8)

واًمطؼماين، 
(9)

 ;مـ ـمريؼ اسمـ قمققـي 

واسمـ أيب ؿمقٌي
(10)

واًمٌزار 
(11)

 ;مـ ـمريؼ اًمثقري 

واًمٌزار
(12)

واعمروزي ذم شمعظقؿ ىمدر اًمصالة -أيًضو-، 
(13)

واًمطحووي ذم ذح مشؽؾ أصمور، 
(14)

مـ ـمريؼ ، 

 ;اًمقهوب اًمثؼػل قمٌد

عمـتؼكد ذم اوواسمـ اجلور
(15)

 ;مـ ـمريؼ أيب ظموًمد إمحر 

واًمطؼماين
(16)

 ;اًمعزيز اًمدراوردي قمٌدو، قمقوض سمـ مـ ـمريؼ أيب وؿرة أكس 

                                 
 (. 212/:( اًمًــ اًمؽؼمى )2)

 (. 45324( ح )29/271( اعمصـػ )3)

 (. 6291( ح )6/342( اعمعجؿ اًمؽٌػم )4)

 (. 28142( ح )39/368( مًـد أمحد  )5)

 (. 763( ح )2/547( )6)

 (.  945( ح )3/71( مًـد احلؿقدي )7)

 (. 2/474( اعمًتدرك )8)

 (.  7:5( ح )3/751(  )9)

 (. 6287( ح )6/341(  اعمعجؿ اًمؽٌػم ًمؾطؼماين ):)

 (. 45325( ح )29/271( اعمصـػ )21)

 (. 4877( ح )333/:( مًـد اًمٌزار )22)

 (.  4875( ح )331/:( مًـد اًمٌزار  )23)

 (.  7:6( ح )3/751( شمعظقؿ ىمدر اًمصالة  )24)

 (. :8( ح )2/89( )25)

 (. 2192( ح )382ٓسمـ اجلورود )ص: ( اعمـتؼك 26)

 (. 6289( ح )6/342( اعمعجؿ اًمؽٌػم ًمؾطؼماين )27)
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وأسمق كعقؿ ذم احلؾقي
(1)

 ;مـ ـمريؼ أيب إؾمحوق اًمػزاري 

، واًمثـقري، واسمــ قمققــي، واسمــ كؿـػم، هورون سمـ ويزيد، وموًمؽ، واًمؾقٌ، اعمػضؾ سمـ وسمنم، يمؾفؿ )حيقك اًمؼطون

قمــ أسمـق إؾمـحوق اًمػـزاري( ، اًمعزيـز اًمـدراوردي قمٌـدو، أيب وـؿرة، وأسمق ظموًمد إمحـر، قهوب اًمثؼػلاًم قمٌدو

أن رضمـال مــ : ظموًمـد اجلفــل سمـ قمـ زيد، قمـ أيب قمؿرة، طمٌون سمـ حيقك سمـ قمـ حمؿد، إكصوري ؾمعقد سمـ حيقك

ومتغـػمت وضمـقه  صـؾقا قمـغم صـوطمٌؽؿ: ومؼول  اهلل رؾمقلومذيمروا ذًمؽ ًم، شمقذم يقم ظمقؼم أصحوب اًمـقك 

يًـووي  ٓ ومػتشــو متوقمـف ومقضمـدكو ظمـرزا مــ ظمـرز هيـقد، إن صوطمٌؽؿ همؾ ذم ؾمٌقؾ اهلل: ومؼول، اًمـوس ًمذًمؽ

 .((شمقذم رضمؾ مـ أؿمجع سمخقؼم)): وقمـد اسمـ موضمف، واًمؾػظ ٕيب داود. درمهلم

 .أو اسمـ أيب قمؿرة، قمؿرة أسمق: هؾ هق، ظموًمد سمـ ذم اًمراوي قمـ زيدواظمتؾػ اًمرواة 

وقمـد أيمثر ، واًمدراوردي قمـد اًمطؼماين، وؿرة وأيب، واسمـ قمققـي قمـد اًمشوومعل، ايي اسمـ كؿػم قمـد أمحدومػل رو

اًمرواة قمـ موًمؽ
(2)

 .(أيب قمؿرة): وقمـد اًمٌؼقي. (اسمـ أيب قمؿرة): 

وًمد ذم قمفد : ويؼول، مـ رضمول أصحوب اًمؽتى اًمًتي ،اًمـجوري إكصوري قمؿرة أيب سمـ اًمرمحـ قمٌدو

 .ًمقًً ًمف صحٌي: وىمول اسمـ أيب طموشمؿ  اًمـٌل

ذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت. اجلفـل ظموًمد سمـ أسمـق قمؿرة مقمم زيدو
(3)

أسمق قمؿرة هذا رضمؾ مـ )): وىمول احلويمؿ. 

((صدقضمفقـي معروف سموًم
(4)

((طمٌون سمـ حيك سمـ مو روى قمـف ؾمقى حمؿد: وىمول اًمذهٌل، 
(5)

: وىمول اسمـ طمجر، 

: ((مؼٌقل))
(6)

. 

                                 
 (. 9/373( طمؾقي إوًمقوء وـمٌؼوت إصػقوء )2)

 -واظمتؾػ أصحوب موًمؽ ذم أيب قمؿرة أو اسمـ أيب قمؿرة ذم هذا احلديٌ )): (396/ 34اًمؼم اًمتؿفقد ) ( ىمول اسمـ قمٌد3)

قمػػم، وأيمثر اًمـًخ قمـ اسمـ  سمـ قمقًك، وأسمق اعمصعى، وؾمعقد سمـ وؾمؿ، ومعـومؼول اًمؼعـٌل، واسمـ اًمؼ -أيضو 

فمـ ازمـ أيب فمؿرة حيقك سمـ، طمٌون،  سمـ ؾمعقد، قمـ حمؿد سمـ سمؽػم يمؾفؿ ىموًمقا ذم هذا احلديٌ، قمـ موًمؽ، قمـ حيقك

ـ ظموًمد اجلفـل ىمول: شمقذم رضمؾ، ومذيمروا احلديٌ. وىمول اسمـ وهى، ومصعى اًمزسمػمي، قمـ موًمؽ، قم سمـ أن زيد

 اهـ. ((طمٌون، قمـ أيب قمؿرة. . .  سمـ حيقك سمـ ؾمعقد، قمـ حمؿد سمـ حيقك

 (.  7489( ت )6/692( اًمثؼوت ٓسمـ طمٌون )4)

 (. 2/474( اعمًتدرك )5)

 (. 21585( ت )5/669( مقزان آقمتدال )6)

 (. . 9453( ت )2295( اًمتؼريى )صـ7)
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، أيب قمؿرة سمـ اًمرمحـ قمٌدمـ طمديٌ ، هذا طمديٌ صحقح)): اًمرمحـ ومؼول قمٌدىموين مـ روايي زوضمعؾف اجلق

((وهمػمهؿ، حيقك سمـ وحيقك، يقؾمػ سمـ اهلل قمٌدو، معـ: رواه قمـ موًمؽ مجوقمي مـفؿ
(1)

. 

ول وًمعؾـف ضمعؾـف ذم اعمقوـع ، معروف سموًمصـدق: وىمول، وضمعؾف احلويمؿ مـ روايي أيب قمؿرة اجلفـل ذم اعمقوع ٕا

هذا طمدٌي صحقح قمغم ذط اًمشقخلم وأفمــفام مل )): اًمرمحـ ومصححف قمغم ذط اًمشقخلم ومؼول قمٌداًمثوين مـ روايي 

((خيرضموه
(2)

ٌ حيقكصحقح متػؼ )): ويمذًمؽ أسمق كعقؿ ذم احلؾقي ومؼول،  ـ طمدي ((اًمـوس ؾمعقد رواه قمـف سمـ قمؾقف م
(3)

. 

((اطمتٍ سمف أمحد)): وىمول اسمـ ىمدامي
(4)

سمنؾمــود صـحقح إمم  اسمـ موضمـفرواه أسمق داود واًمـًوئل و)): وىمول اًمـقوي. 

ومقؽـقن ، يعـرف ًمـف إٓ راو واطمـد وٓ ،يعـرف طموًمـف ٓ وًمؽـ أسمق قمؿرة مقمم زيد. ومل يضعػف أسمق داود، أيب قمؿرة

((لمجمفقل اًمع
(5)

ووعػف اًمشقخ إًمٌوين جلفوًمي أيب قمؿرة، 
(6)

. 

وموحلديٌ ، -ىموينزيمام ىمول اجلق-أيب قمؿرة إكصوري  سمـ اًمرمحـ قمٌد: إن يمون احلديٌ مـ روايي: واخلالصي

ومقحتؿؾ طمديثف ويتؾؼك سمحًـ اًمظـ يمام ىمول ، وإن يمون مـ روايي أيب قمؿرة اجلفـل، صحقح قمغم ذط اًمشقخلم

وشُمُؾّؼل ، أو أوؾموـمفؿ اطمتُؿؾ طمديثف، ومنن يمون اًمرضمؾ مـ يمٌور اًمتوسمعلم، مـ اًمرواة، جفقًمقنأمو اعم)): اًمذهٌل

إهـ ((ومـ ريمويمي إًمػوظ، سمحًـ اًمظـ إذا ؾمؾؿ مـ خموًمػي إصقل
(7)

. 

صؾقا فمعم صوضمبؽؿ: ومول، ظمو امتـع مـ ايمصالة فمعم ايمغولايمـبل  نّ إ: ومقيمف [ ] 
(8)

. 

 .اكظر احلديٌ اًمًوسمؼ

((وروي أكف أمر زمويمصالة فمعم وموسمؾ كػسف)): ومقيمف -524
(9)

. 

وضموء قمـد اًمـًوئل، أمر سموًمصالة قمغم ىموشمؾ كػًف مل أضمد مو يدل قمغم أكف  
(10)

، أّن رضمال ىمتؾ كػًف سمؿشوىمص 

                                 
 (. :69( ح )3/359( إسموـمقؾ واعمـويمػم واًمصحوح واعمشوهػم )2)

 (3/239( اعمًتدرك )3)

 (. 9/373( طمؾقي إوًمقوء وـمٌؼوت إصػقوء )4)

 (. 4/616( اعمغـل )5)

 (. 3::/3( ظمالصي إطمؽوم )6)

 (. 837( ح )4/285( إرواء اًمغؾقؾ )7)

 (. 589(  ديقان اًمضعػوء صـ )8)

 (. 4/616( اعمغـل )9)

 (. 4/616( اعمغـل ):)

 (.  2:75( ح )5/77ب شمرك اًمصالة قمغم مـ ىمتؾ كػًف )( ذم ؾمــف، يمتوب اجلـوئز، سمو21)
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 . قمؾقف أصكم ومال أكو أمو:  اهلل رؾمقلومؼول 

قمـ ، طمدصمـو ؾمامك: ىمول، طمدصمـو أسمق ظمقثؿي زهػم: ىمول، أكٌلكو أسمق اًمقًمقد: ىمول، مـصقر سمـ إؾمحؼقمـ  أظمرضمف

 .سمف ؾمؿرة سمـ ضموسمر

ؾمٌؼحف يمام وأصؾف قمـد مًؾؿ ذم صحق، وإؾمـوده طمًـ
(1)

. 

ويلمرهؿ ، وهموء يمف ٓ يصقم فمعم مـ فمؾقف ديـ ٓ ىمون دم زمدء اإلؽمالم إن ايمـبل )): ومقيمف  -525

((زمويمصالة فمؾقف
(2)

. 

 .أيب هريرة إيمقع و سمـ ؾمؾؿييدل قمؾقف طمديٌ 
وملظمرضمف اًمٌخوري إيمقع  سمـ طمديٌ ؾمؾؿيأمو 

(3)
 سمـ قمـ ؾمؾؿي، أيب قمٌقد سمـ يزيدمـ ـمريؼ  

 ، ؟ هؾ قمؾقف ديـ: ومؼول، صؾ قمؾقفو: ومؼوًمقا، إذ أيت سمجـوزة، يمـو ضمؾقؾمو قمـد اًمـٌل : ىمول، إيمقع 

، صؾ قمؾقفو، اهلل رؾمقليو : ومؼوًمقا، صمؿ أيت سمجـوزة أظمرى، ومصغم قمؾقف، ٓ: ىموًمقا، ؟ ومفؾ شمرك ؿمقئو: ىمول، ٓ: ىموًمقا

، صمؿ أيت سموًمثوًمثي، ومصغم قمؾقفو، صمالصمي دكوكػم: ىموًمقا، ؟ ومفؾ شمرك ؿمقئو: ىمول، كعؿ: ىمقؾ ؟ هؾ قمؾقف ديـ: ىمول

صؾقا : ىمول، صمالصمي دكوكػم: ىموًمقا، ؟ ومفؾ قمؾقف ديـ: ىمول، ٓ: ىموًمقا، ؟ هؾ شمرك ؿمقئو: ىمول، ؾقفوصؾ قم: ومؼوًمقا

 .ومصغم قمؾقف، وقمكم ديـف اهلل رؾمقلىمول أسمق ىمتودة صؾ قمؾقف يو ، قمغم صوطمٌؽؿ

وملظمرضمف اًمشقخون وأمو طمديٌ أيب هريرة 
(4)

 اهلل رؾمقلأن : قمـ أيب هريرة ىمول، مـ ـمريؼ أيب ؾمؾؿي 

 وإٓ ، ومنن طمدث أكف شمرك ووموء صغم   ؟ ومضال ًمديـف شمرك هؾ: ومقًلل، اًمديـ قمؾقف اعمتقرم سموًمرضمؾ يمشمك ونيم

ومؿـ شمقذم ، أكو أومم سموعمممـلم مـ أكػًفؿ: ىمول، اهلل قمؾقف اًمػتقح ومؾام ومتح صؾقا قمغم صوطمٌؽؿ: ىمول ًمؾؿًؾؿلم

 .ومـ شمرك موٓ ومؾقرصمتف، مـ اعمممـلم ومؽمك ديـو ومعكم ىمضوؤه

                                 
 . -044-: ( اكظر احلديٌ رىمؿ2)

 (. 617-4/616( اعمغـل )3)

 (. :339( ح )5:/4( يمتوب احلقآت، سموب إن أطمول ديـ اعمقً قمغم رضمؾ ضموز، )4)

(، مًؾؿ، يمتوب 33:9( ح )8:/4( اًمٌخوري، يمتوب اًمؽػوًمي، سموب مـ شمؽػؾ قمـ مقً ديـو، ومؾقس ًمف أن يرضمع )5)

 (. :272( ح )4/2348اًمػرائض )
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(ايمصالة فمعم مـ فمؾقف ديـ سمرك ايمـبل ): ومقيمف [ ] 
(1)

. 

 اكظر اًمذي ىمٌؾف

هؾ سمرك : همقؼقل، ـىمون يمسمك زمويمرصمؾ اظمتقذم فمؾقف ايمدي أن ايمـبل ، روى أزمق هريرة: ومقيمف  -526

صؾقا فمعم صوضمبؽؿ همؾّم همتح : وإٓ ومول يمؾؿسؾؿكم، همنن ضمدث أكف سمرك وهموء صعم فمؾقف؟ . يمديـف مـ وهموء

ومـ ، فمقم ومضوؤه، وسمرك ديـو، اظمممـكمهمؿـ سمقدم مـ ، أكو أولم زموظمممـكم مـ أكػسفؿ: اهلل ايمػتقح وموم همؼول

هذا ضمديٌ صحقح: ومول ايمؼممذي. سمرك موٓ همؾؾقرشمي
(2)

. 

أظمرضمف اًمشقخون
(3)

واًمؽممذي 
(4)

  ٌّل اًمـّ أن   قمـ أيب هريرة ، اًمرمحـ قمٌد سمـ مـ ـمريؼ أيب ؾمؾؿي 

 .وًمػظ اًمشقخلم كحقه، ومذيمره واًمؾػظ اًمذي ؾموىمف اعمصـػ ًمؾؽممذي. . . يمون يمشمك

 [ ]
(5)

(إيمف إٓ اهلل ٓ صؾقا فمعم مـ ومول: ومقيمف ): اظمصـػ ومقل 
(6)

. 

وىمد ؾمٌؼ خترجيف، طمديٌ وعقػ ضمدا: وهق، ورد مـ قمدة ـمرق قمـ اسمـ قمؿر 
(7)

. 

((وأمر زمويمصالة فمؾقفّم، سمرك ايمصالة فمعم هذيـ إن ايمـبل )): ومقيمف []
(8)

. 

امخترجيف ؾمٌؼوىمد ، ومـ قمؾقف ديـ، قمغم ىموشمؾ اًمـػسيعـل 
(9)

. 

[](10)
((إيمف إٓ اهلل ٓ ىمذيمؽ أمره زمويمصالة فمعم مـ ومول)): ومقيمف 

(11)
. 

                                 
 (. 4/617( اعمغـل )2)

 (. 4/617( اعمغـل )3)

(، مًؾؿ، يمتوب 33:9( ح )8:/4( اًمٌخوري، يمتوب اًمؽػوًمي، سموب مـ شمؽػؾ قمـ مقً ديـو، ومؾقس ًمف أن يرضمع )4)

 (. :272( ح )4/2348اًمػرائض )

 (.  2181( ح )3/484قمغم اعمديقن )( ذم ؾمــف، يمتوب اجلـوئز، سموب مو ضموء ذم اًمصالة 5)

 (. 255( شمؼدم سمرىمؿ )6)

 (. . 4/617( اعمغـل )7)

 . -::4 -اكظر احلديٌ رىمؿ: (  8)

 (. 4/617( اعمغـل )9)

  -516 -515 -513 -511 : ( اكظر احلديٌ سمرىمؿ:)

 (. 255( شمؼدم سمرىمؿ )21)

 (. 4/617( اعمغـل )22)
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وىمد ؾمٌؼ خترجيف، طمديٌ وعقػ ضمدا: وهق، ورد مـ قمدة ـمرق قمـ اسمـ قمؿر 
(1)

. 

ـِ  ;]ؾمـفقد صمــوزة اظمبتـدع[ ايمصالة فمعم أومؾ مـ هـذا ومد سمرك ايمـبل )): ومقيمف [ ]  ووموسمـؾِ ، وايمغؾـقلِ ، ايمـدي

((فكػِس 
(2)

. 

واًمغول مـ اًمغـقؿي، وىموشمؾ اًمـػس، شمرك اًمصالة قمغم مـ قمؾقف ديـ  أن  اًمـٌّّل  ؾمٌؼ
(3)

. 

اهلل رؽمقلحمؿد  إيمف إٓ اهلل ٓ صؾقا فمعم مـ ومولفمؾقف ايمسالم : ومقيمف [ ] 
(4)

. 

رجيفخت ؾمٌؼ
(5)

. 

 جمقس أمتل ايمذيـ يؼقيمقن وإنَّ ، ويمؽؾ أمي جمقؽًم  إنَّ : ومول  بلَّ ايمـَّ  وروى ازمـ فمؿر أنَّ : ومقيمف -527

رواه اإلموم أمحد. وإن موسمقا همال سمشفدوهؿ، همنن مرضقا همال سمعقدوهؿ، ومدر ٓ
(6)

. 

ذم مًـده
(7)

ومـ ـمريؼف اخلالل ذم قمؾؾف– 
(8)

أمحد ذم اًمًـي سمـ اهلل قمٌدو، 
(9)

واسمـ اجلقزي ذم اًمعؾؾ ، 

اعمتـوهقي
(10)

واسمـ أيب قموصؿ ذم اًمًـي -
(11)

واًمػريويب ذم اًمؼدر، 
(12)

واسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ، 
(13)

واسمـ سمطي ذم ، 

اإلسموكي
(14)

أن ، قمؿر سمـ اهلل قمٌدقمـ ، اهلل مقمم همػرة قمٌد سمـ طمدصمـو قمؿر، قمقوض سمـ أكسيمؾفؿ مـ ـمريؼ  

                                 
 . -::4 -اكظر احلديٌ رىمؿ: (  2)

 (. 4/617( اعمغـل )3)

 (. 516) (515( )513( )511( اكظر احلديٌ رىمؿ )4)

 (. 4/618( اعمغـل )5)

 (. ::4( اكظر احلديٌ رىمؿ )6)

 (. 4/618( اعمغـل )7)

 (. 6695( ح )526/:( )8)

 (. 266( ح )2/352( اعمـتخى مـ قمؾؾ اخلالل )9)

 (. 26:( ح )3/529( ):)

 (. 338( ح )2/256طموديٌ اًمقاهقي )( اًمعؾؾ اعمتـوهقي ذم ا21ٕ)

 (. :44( ح )2/261( اًمًـي ٓسمـ أيب قموصؿ )22)

 (. . 2:1( )ص: 23)

 (. 231( ت ) 6/47( )24)

 (. 2622( ح )8:/5( اإلسموكي اًمؽؼمى )25)
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 .ومذيمر مثؾف:. . . ىمول  اهلل رؾمقل

 .((قمؿر سمـ اهلل قمٌداهلل ًمؼل  قمٌد سمـ مو أرى قمؿر: اهلل قمٌدىمول أسمق )): ىمول اخلاللو

 .ؿمقٌي سمـً همػرة مقمم، طمػص أسمق، اعمدين اهلل قمٌد سمـ قمؿر: وومقف 

((وًمؽـ أيمثر طمديثف مراؾمقؾ، ًمقس سمف سملس)): ىمول أمحد
(1)

((مل يًؿع مـ صحويب)): وىمول اسمـ معلم، 
(2)

 ،

 جيقز آطمتجوج سمف ٓ يشٌف طمديٌ إصمٌوت ٓ يمون ممـ يؼؾى إظمٌور ويروي قمـ اًمثؼوت مو)): وىمول اسمـ طمٌون

((ه ذم اًمؽتى إٓ قمغم ؾمٌقؾ آقمتٌورذيمر وٓ
(3)

((وعقػ يمثػم اإلرؾمول)) وهق، 
(4)

. 

 :قمـ اسمـ قمؿر مـؼطعو، اهلل قمٌد سمـ قمـ قمؿر، قمقوض سمـ هؽذا رواه أكس

 :مقصقٓ، قمـ اسمـ قمؿر، قمـ كوومع، اهلل قمٌد سمـ قمـ قمؿر، صوًمح إكصوري سمـ اًمرمحـ قمٌدورواه 

 .قمـ طمذيػي ، مـ إكصورقمـ رضمؾ ، اهلل قمٌد سمـ قمـ قمؿر، ورواه اًمثقري

 .قمـ اسمـ قمؿر مقىمقومو، قمـ كوومع، حمؿد سمـ قمـ قمؿر، واسمـ وهى -يي قمـف اذم رو -وملظمرضمفو اًمثقري

اإلموم أمحد وملظمرضمفو صوًمح سمـ اًمرمحـ قمٌدأمو روايي 
(5)

طمدصمـل ، أيب اًمعٌوس سمـ إسمراهقؿقمـ  

 .سمف قمـ اسمـ قمؿر، قمـ كوومع، رةاهلل مقمم همػ قمٌد سمـ قمـ قمؿر، حمؿد إكصوري سمـ صوًمح سمـ اًمرمحـ قمٌد

ذيمره اسمـ أيب طموشمؿ ذم اجلرح إكصوري صوًمح سمـ اًمرمحـ قمٌدو
(6)

، صوًمح اًمقطموفمل قمـف سمـ سمروايي حيقك 

ومفق جمفقل اًمعلم، شمعديال وٓ ومل يذيمر ومقف ضمرطمو
(7)

. 

                                 
 (. 5535( اًمعؾؾ ومعرومي اًمرضمول رىمؿ )2)

 (. 353( ضمومع اًمتحصقؾ )ص: 3)

 (. 745( ت )3/92( اعمجروطملم )4)

 (. 5:45( ت )834اًمتفذيى )ص:  ( شمؼريى5)

 (. 7187( ح )21/363( ذم اعمًـد )6)

 (. 2283( ت )6/357( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ )7)

كػقع  سمـ اًمـعامن سمـ طمورصمي سمـ أيب اًمرضمول حمؿد سمـ اًمرمحـ ( ويرى اًمشقخ أمحد ؿمويمر رمحف اهلل أن اًمراوي هق: قمٌد8)

ذم كًٌف،  (سمـ صوًمح)وزيودة يمؾؿي )). ويؼقل: (اهلل مقمم همػرة قمٌد سمـ قمؿر)إكصوري اعمدين، وهق يروي قمـ 

أرضمح أكف مـ سمعض اًمـًوخ اعمتلظمريـ، قمغم صمٌقهتو ذم إصقل اًمثالصمي، وًمعؾ زيودهتو ضموءت مـ أن يؽقن أطمد 

 =ف وصػ أيب طموشمؿ إيوه سملكّ  (اًمرمحـ قمٌد)اًمعؾامء ممـ ىمرأ سمعض إصقل اًمؼديؿي مـ اعمًـد يمتى ومقق اؾمؿ 
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وملظمرضمف اخلالل ذم قمؾؾف، قرمـظ سمـ شموسمعف زيمريو، وىمد شمقسمع قمـ كوومع
(1)

اًمػريويب ذم اًمؼدرو 
(2)

وأضمري ذم ، 

اًمنميعي
(3)

واسمـ اجلقزي ذم اًمعؾؾ اعمتـوهقي، 
(4)

، قمـ كوومع، طمدصمـل أسمق طموزم، مـظقر سمـ زيمريويمؾفؿ مـ ـمريؼ  

 .ومذيمر كحقه:  اهلل رؾمقلىمول : ىمول قمـ اسمـ قمؿر 

يروي زيمريو : وىمول اسمـ طمٌون، ًمقس سمٌمء مـظقر سمـ يوزيمر سمـ حيقك، حيص ٓ هذا طمديٌ)): ىمول اسمـ اجلقزي 

 .اهـ((أصؾ ًمف ٓ قمـ أيب طموزم مو

يمام  ((وعقػ)) اعمدين اًمؼويض حيقك أسمق اًمؼرفمل، صمعؾٌي سمـ مـظقر سمـ حيقك سمـ زيمريو ويؼول، مـظقر سمـ زيمريوو

ذم اًمتؼريى
(5)

. 

 .يمام ىمول اسمـ طمٌون، أصؾ ًمف ٓ ي قمـ أيب طموزم مووير ٕن زيمريو هذا، يعتؼم سمف ٓ ،ود وعقػواإلؾمـ

قمـ ، اهلل ذيمر هذا احلديٌ وملكؽره مـ طمديٌ أيب طموزم قمٌدؾمؿعً أسمو )): وأكؽره اإلموم أمحد ومؼول اخلالل

((همػم طمديٌ أيب طموزم يروى قمـ كوومع مـ: وىمول، كوومع
(6)

. 

مي: ىمول قمـ اًمـٌل  قمـ اسمـ قمؿر، قمـ أسمقف، أيب طموزم سمـ اًمعزيز قمٌدورواه   . . . اًمؼدريي جمقس هذه ٕا

 .احلدٌي

أظمرضمف أسمق داودو
(7)

ومـ ـمريؼف احلويمؿ-، 
(8)

واًمٌقفؼل 
(9)

قمـ  ،إؾمامقمقؾ سمـ قمـ ـمريؼ مقؾمك -

 .أيب طموزم سمف سمـ اًمعزيز قمٌد

                                 
، (سمـ صوًمح)ا، ومظـ اًمـوؾمخقن أن هذه زيودة ذم كًى اًمرضمؾ، وملدظمؾقهو ذم صؾى اًمؽالم، ويمتٌقهو (صوًمح) =

 (. 7188( ح )6/479اهـ مًـد أمحد ) ((ومعـ ذًمؽ ضموء اخلطل ومقام أرى

 (. 268( ح )355( اعمـتخى مـ قمؾؾ اخلالل )صـ2)

 (. 329( ح )285( اًمؼدر )ص: 3)

 (. 493( ح )3/914( اًمنميعي )4)

 (.  336( ح )2/255( اًمعؾؾ اعمتـوهقي ذم إطموديٌ اًمقاهقي )5)

 (. 3137( ت ):44( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 6)

 (. 268( ح )355( اعمـتخى مـ قمؾؾ اخلالل )صـ7)

 (.  57:2( ح )8/88( اًمًــ، يمتوب اًمًـي، سموب ذم اًمؼدر )8)

 (. 2/96) تدرك( ذم اعم9ً)

 (. 21/314( اًمًــ اًمؽؼمى ):)
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ٌف اًمذهٌل، وصححف احلويمؿ قمغم ذط اًمشقخلم ـ  قمغم ذـمفام إنْ )): سمؼقًمف وشمعؼ يب طموزم ؾمامع قمـ اسم صحٕ 

 .(( ؿرقم

وىمد روى هذا احلديٌ قمـ ـمرق ، مل يًؿع مـ اسمـ قمؿر، ديـور سمـ أسمق طموزم ؾمؾؿي: هذا مـؼطع)): ىمول اعمـذري

((ًقمـ اسمـ قمؿر ًمقس ومقفو رء يثٌ
(1)

. 

مـ طمدصمؽ أن أيب ؾمؿع مـ أطمٍد مـ اًمصحوسمي )): صوًمح اًمقطموفمل سمـ ىمول اسمـ أيب طموزم ًمقحقك، وهق يمذًمؽ

((ؾمعد ومؼد يمذب سمـ همػم ؾمفؾ
(2)

. 

ذم ضمزء طمديثف ووأمو روايي اًمثقري وملظمرضمف 
(3)

 ، 

وأسمق داود 
(4)

ومـ ـمريؼف اًمٌقفؼل ذم اًمؼضوء واًمؼدر– 
(5)

 ;يمثػم اًمعٌدي سمـ قمـ حمؿد- 

وأمحد
(6)

واعمحومكم ذم أموًمقف 
(7)

واًمالًمؽوئل ذم ذح أصقل آقمتؼود، 
(8)

واًمٌقفؼل، 
(9)

مـ ـمريؼ أيب كعقؿ  

 ;ديملم سمـ اًمػضؾ

واسمـ أيب قموصؿ ذم اًمًـي
(10)

 ;طمرب سمـ مـ ـمريؼ ؿمعقى 

قمـ رضمؾ مـ ، قمـ قمؿر مقمم همػرة، حمؿد سمـ قمـ قمؿر، وؿمعقى( قمـ اًمثقري، وأسمق كعقؿ، يمثػم سمـ صمالصمتفؿ )حمؿد

وطمؼ قمغم اهلل ، وهؿ ؿمقعي اًمدضمول: وزاد ذم آظمره، ومذيمر كحقه. . .  اهلل رؾمقلىمول : ىمول، قمـ طمذيػي، رإكصو

 .أن يؾحؼفؿ سموًمدضمول

                                 
 (. 5/3:3ٍم ؾمــ أيب داود اعمطٌقع مع معومل اًمًــ)( خمت2)

 (. 33/35( شموريخ دمشؼ ٓسمـ قمًويمر )3)

 (. 3:5( ح )271( طمديٌ ؾمػقون اًمثقري )ص: 4)

 (.  57:3( ح )8/88( اًمًــ، يمتوب اًمًـي، سموب ذم اًمؼدر )5)

 (.  524( ح )394( )ص: 6)

 كعقؿ مٌوذة. ( روايي أمحد، قمـ أيب 34567( ح )49/554( مًـد أمحد )7)

 (.  74( ح )213( أموزم اعمحومكم روايي اسمـ حيقك اًمٌقع )ص: 8)

 (. 2266( ح ):5/81( ذح أصقل اقمتؼود أهؾ اًمًـي واجلامقمي )9)

 (. 21/314( اًمًــ اًمؽؼمى  ):)

 . (:43ح ) (255/ 2( )21)
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 .ورضمؾ مـ إكصور مٌفؿ مل يًؿ، ؾمٌؼاإلؾمـود ومقف قمؿر مقمم همػرة جمفقل يمام و

و اًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾمو روايتو اًمثقري واسمـ وهى اعمقىمقومي ومؼد ذيمرمهوأ
(1)

واسمـ ، ورواه اًمثقري)): ومؼول 

 .ام مًـًداومل أىمػ قمؾقف. ((مقىمقومو، قمـ اسمـ قمؿر، قمـ كوومع، حمؿد سمـ قمـ قمؿر، وهى

ـ قم، قمـ رضمؾ، قمـ قمؿر مقمم همػرة، اًمثقري): روايي مـ ىمول -ذم روايي اًمثقري -وىمد رضمح اًمدارىمطـل

قمـ ، قمـ رضمؾ، مقمم همػرة، قمـ قمؿر، قمـ اًمثقري: واًمصحقح)): ومؼول; اًمقىمػ قمغم اسمـ قمؿر ورضمح، (طمذيػي

((قمـ اسمـ قمؿر، واًمصحقح اعمقىمقف، طمذيػي
(2)

. 

وهذا اعمتـ ًمف ـمريؼ سمغػم هذا اإلؾمـود قمـ مجوقمي ): ىمول اًمعؼقكم، وىمد روي مـ أوضمف أظمرى سملؾموكقد مل شمثًٌ

(متؼورسمي ذم اًمضعػ
(3)

(اًمروايي ذم هذا اًمٌوب ومقفو ًملمأيضو )وىمول  
(4)

. 

((وىمد روى هذا احلديٌ قمـ ـمرق قمـ اسمـ قمؿر ًمقس ومقفو رء يثًٌ)): وىمول اعمـذري
(5)

. 

ومال يؼٌؾ ومقفو مو ومقف ، وهذا اخلؼم يتعؾؼ سمعؼقدة يمثر ومقفو اًمـزاع واًمؾجوج)): وىمول اًمعالمي اعمعؾؿل رمحف اهلل

((هذا احلديٌ سموـمؾ يمذب)) -أئؿي اًمًـي وهق مـ يمٌور–وىمد ىمول اًمـًوئل ، مغؿز
(6)

. 

((سمرك ايمصالة فمعم أضمد إٓ فمعم وموسمؾ ايمـػس وايمغول  اهلل رؽمقلمو ُيْعَؾؿ أنَّ )): ومقيمف [م]
(7)

. 

                                 
 (. 3:94( س )24/212( )2)

 (. 24/213( قمؾؾ اًمدارىمطـل )3)

 (. 2/371ؾعؼقكم )( اًمضعػوء اًمؽٌػم ًم4)

 (. 9:/4( اًمضعػوء اًمؽٌػم )5)

 (. 5/3:3( خمتٍم ؾمــ أيب داود اعمطٌقع مع معومل اًمًــ)6)

( مجع رمحف اهلل مجقع ـمرق احلديٌ، ووعػف، وأمو اًمشقخ :9( ح )613( اكظر شمعؾؼقف قمغم اًمػقائد اعمجؿققمي )ص: 7)

صوًمح  سمـ اًمرمحـ مـظقر، وقمٌد سمـ : زيمريوؾمقام مـ ـمريؼل ٓ إًمٌوين رمحف اهلل ومحًـف سمؿجؿقع ـمرىمف،

ومقتؼقى أطمدمهو سمؤظمر ومقام اشمػؼو ))( سمعد أن ذيمر ـمريؼفام: 439( ح )2/255إكصوري، ومؼول ذم فمالل اجلـي  )

، ( وهمػمه مـ ـمريؼ سمؼقي3:( ح ):2/7يعـل مو رواه اسمـ موضمف ) ((ؾمقام ويشفد هلام احلديٌ اًمذي ىمٌؾف ٓ قمؾقف

إن جمقس هذه إمي اعمؽذسمقن :  اهلل قمـ ضموسمر ىمول: ىمول رؾمقل، قمـ أيب اًمزسمػم، ضمريٍ قمـ اسمـ، قمـ إوزاقمل

وومقف  وإن موشمقا ومال شمصؾقا قمؾقفؿ، وإن ًمؼقتؿقهؿ ومال شمًؾؿقا قمؾقفؿ، إن مروقا ومال شمعقدوهؿ، اهلل شمعومم سملىمدار

 سمؼقي واسمـ ضمريٍ مدًمًون، ومل يٍمطمو سموًمًامع. 

 يمام ىمول اسمـ طمٌون. ، أصؾ ًمف ٓ ٕن زيمريو يروي قمـ أيب طموزم مو; و ومقف كظروذم شمؼقيي احلديٌ مـ ـمريؼ زيمري

 (. 4/619( اعمغـل )8)
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خترجيف ؾمٌؼ
(1)

. 

ن أزمو زمرزة إؽمؾؿلإ): ومقيمف -528
مويمؽ زمـ موفمز فمعم  اهلل رؽمقلمل يصّؾ : ومول (2)

(3)
ومل يـف ، 

(رواه أزمق داود. فمـ ايمصالة فمؾقف
(4)

. 

ذم اًمًــ  أظمرضمف
(5)

اسمـ اجلقزي ذم اًمتحؼقؼ ومـ ـمريؼف – 
(6)

، قمـ أيب سمنم، طمدصمـو أسمق قمقاكي، يمومؾ أيبقمـ  -

 .ومذيمره. . . ىمول  اهلل رؾمقلأن : قمـ أيب سمززة إؾمؾؿل، طمدصمـل كػر مـ أهؾ اًمٌٍمة

وأظمرضمف اًمٌقفؼل
(7)

ـ ؿموهلم ذم ،  ((كوؾمخ احلدٌي ومـًقظمف))واسم
(8)

 .أيب قمقاكي سمف مـ ـمريؼيمالمهو  

 .حدرياجل احلًلم سمـ اًمػضقؾ: أسمـق يمومؾ هقو

 . اًمقشؽري اهلل قمٌد سمـ أسمـق قمقاكي هق اًمقووحو

 .اسمـ أيب وطمشقٌي إيوس سمـ ضمعػر :أسمق سمـنم هقو

أقمؾف اسمـ اجلقزي ذم اًمتحؼقؼ ؿوهب، مـ أهؾ اًمٌٍمة مٌفؿقن اهمػم أن ومقف كػًر ، ويمؾفؿ صمؼوت
(9)

ن هذا إ)): ومؼول 

ومصالشمف قمغم شمؾؽ اعمرأة صمؿ ًمق صح  ; احلديٌ يرويف جموهقؾ
(10)

 .((يموكً سمعد ذًمؽ 

                                 
 . -512 -511 -: ( اكظر احلديٌ رىمؿ2)

ىمديام، وؿمفد ومتح ظمقؼم، وومتح مّؽي وطمـقـو، وهمزا ظمراؾمون سمعد ذًمؽ، ويمون إؾمالمف ، قمٌقد إؾمؾؿّل  سمـ ( كضؾي3)

يـظر: موت ذم ظمالومي معوويي. وىمقؾ: موت سمخراؾمون ؾمـي أرسمع وؾمتلم ، ويؼول إكف ؿمفد صّػلم واًمـّفروان مع قمكم

 (. 9848ت ) (7/452) اإلصوسمي(، 3983ت ) (5/2721آؾمتقعوب )

يمتوسمو سمنؾمالم ىمقمف، وهق اًمذي اقمؽمف قمغم   اهلل قلم، ويمتى ًمف رؾمقلمعدود ذم اعمدك، موًمؽ إؾمؾؿل سمـ وقمزم( 4)

 (. 3357ت ) (4/2456آؾمتقعوب )يـظر: كػًف سموًمزكو شموئٌو مـقٌو، ويمون حمصـو ومرضمؿ. 

 (. 4/619اعمغـل ) (5)

 (. 4297( ح )6:/6(  يمتوب اجلـوئز، سموب اًمصالة قمغم مـ ىمتؾتف احلدود )6)

 (. 15:( ح )3/28ف )( اًمتحؼقؼ ذم مًوئؾ اخلال7)

 (. :5/2( اًمًــ اًمؽؼمى )8)

 (. :46( ح )421( كوؾمخ احلديٌ ومـًقظمف )ص: 9)

 (. 3/29( اًمتحؼقؼ ذم مًوئؾ اخلالف ):)

 قمؾقفو.  يعـل: اعمرأة اجلفـقي اًمتل اقمؽمومً سمزكو، ورمجً ، وروي أّكف  ( 21)
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شمرك اًمصالة  أن  اًمـٌّّل  مو كعؾؿ: وىمول اإلموم أمحد، ديٌاكػرد أسمق داود سمروايي هذا احل)): اهلودي قمٌدوىمول اسمـ 

((وىموشمؾ كػًف إٓ قمغم اًمغوَل ، قمغم أطمد
(1)

. 

أسمق داود وأظمرج
(2)

ومـ ـمريؼف اخلطقى-
(3)

واًمطؼماين ذم اعمعجؿلم، -
(4)

 سمـ طمدصمـو يزيد، يمومؾقمـ أيب  

وملقمرض ، ف زككإك  : ومؼول  أشمك اًمـٌل   موًمؽ سمـ موقمز أن  )): قمـ اسمـ قمٌوس، قمـ قمؽرمي، طمدصمـو ظموًمد احلذاء، زريع

: ىمول ؟ أومعؾً هبو:، ىمول، ًمقس سمف سملس: ىموًمقا ؟ أجمـقن هق: ومًلل ىمقمف، وملقمرض قمـف، وملقمود قمؾقف مرارا، قمـف

 .((قمؾقف ومل يصّؾ ، وموكطؾؼ سمف ومرضمؿ، وملمر سمف أن يرضمؿ، كعؿ

((اًمـًوئل مرؾمال قمـ قمؽرميو، رواه أسمق داود سمنؾمـود صحقح متصال)): وىمول اًمـقوي ذم اخلالصي
(5)

. 

وروايي اًمـًوئل أظمرضمفو ذم اًمؽؼمى
(6)

: ىمول، -هق اًمثؼػل -اًمقهوب  قمٌدطمدصمـو : ىمول، سمشور سمـ حمؿدقمـ  

 .ومل يصؾ قمؾقف: ومل يذيمر، ومذيمر كحقه. . . . أن موقمزا أشمك اًمـٌل ، قمـ قمؽرمي، طمدصمـو ظموًمد

 .ورضمول إؾمـوده صمؼوت إٓ أكف مرؾمؾ

ومروى اًمٌخوري، موًمؽ  سمـ قمغم موقمز ت ذم صالة اًمـٌل وشمعوروً اًمروايو
(7)

 سمـ حمؿقدقمـ  

ضموء ، رضمال مـ أؾمؾؿ أن  : قمـ ضموسمر، قمـ أيب ؾمؾؿي، قمـ اًمزهري، أظمؼمكو معؿر، اًمرزاق قمٌدطمدصمـو ، همقالن

 أسمؽ ضمـقن: ىمول ًمف اًمـٌل ، طمتك ؿمفد قمغم كػًف أرسمع مرات وملقمرض قمـف اًمـٌل ، وموقمؽمف سموًمزكو  اًمـٌل  

ومؼول . ك ومرضمؿ طمتك موترِ دْ وملُ ، ومؾام أذًمؼتف احلجورة ومر  ، وملمر سمف ومرضمؿ سموعمصغم، كعؿ: ىمول طمصـًأ: ىمول، ٓ: ىمول

 ((وصغم قمؾقف، ظمػما اًمـٌل  ًمف

 .((ومصغم قمؾقف: قمـ اًمزهري، واسمـ ضمريٍ،  يؼؾ يقكسمل)): صمؿ ىمول اًمٌخوري

                                 
 (. 3/779اهلودي ) ( شمـؼقح اًمتحؼقؼ ٓسمـ قمٌد2)

 (. 5532( ح )7/585موًمؽ ) سمـ توب احلدود، سموب رضمؿ موقمز( ذم اًمًــ، يم3)

 (َ. 45( اًمؽػويي ذم قمؾؿ اًمروايي ًمؾخطقى اًمٌغدادي )ص: 4)

 (. 5667( ح ):6/2(، اعمعجؿ إوؾمط )22:56( ح )22/451( اعمعجؿ اًمؽٌػم )5)

 (.  4653( ح )2::/3( ظمالصي إطمؽوم )6)

 (. 8243( ح ):7/52( اًمًــ اًمؽؼمى )7)

 (. 7931( ح )9/277صحقحف، يمتوب اعمحورسملم، سموب اًمرضمؿ سموعمصغم ) ( ذم8)
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وشمػرد ، ومـفؿ مـ سح سمـػقفو، وهذا احلديٌ رواه قمـ قمٌداًمرزاق مجوقمي مـفؿ مـ ؾمؽً قمـ ذيمر اًمصالة

 .وصغم قمؾقف: همقالن سمؼقًمف سمـ حمؿقد

ومرواه اإلموم أمحد
(1)

اسمـ أيب اًمني يمؾاعمتق سمـ وحمؿد، 
(2)

قمكم اخلالل سمـ واحلًـ، 
(3)

حيقك  سمـ وحمؿد، 

اًمذهكم
(4)

طمٌقى اًمؼقمز سمـ وكقح، 
(5)

ُمِفّؾ اًمصـعوين سمـ وحمؿد، وإؾمحوق اًمدسمري، 
(6)

مـصقر  سمـ وأمحد، 

اًمرمودي
(7)

راهقيف سمـ وإؾمحوق 
(8)

 .ومل يصؾ قمؾقف: قمـ معؿر سمف وىموًمقا، اًمرزاق قمٌديمؾفؿ قمـ  

زكجقيف سمـ اعمؾؽ قمٌد سمـ ويمذًمؽ رواه حمؿد
(9)

زكجقيف سمـ خمؾد سمـ ومحقد 
(10)

 .همقالن سمـ ظمالف مو رواه حمؿقد 

ويمذًمؽ رواه يقكس
(11)

 .ومل يذيمر اًمصالة قمؾقف، قمـ ضموسمر سمف، اًمرمحـ قمٌد سمـ قمـ أيب ؾمؾؿي، قمـ اسمـ ؿمفوب 

                                 
 (. 25573( ح )33/464( )2)

(، وىمرن سمقـف 5541( ح )5/259موًمؽ ) سمـ ( أظمرج روايتف أسمق داود ذم اًمًــ، يمتوب احلدود، سموب رضمؿ موقمز3)

 (. 41:5( ح )8/473قمكم، واسمـ طمٌون ذم صحقحف ) سمـ وسملم احلًـ

اعمعؽمف إذا رضمع  أسمق داود يمام ؾمٌؼ، واًمؽممذي ذم اًمًــ، يمتوب احلدود، سموب مو ضموء ذم درء احلد قمـ( أظمرج روايتف 4)

 (. :253( ح )5/47)

(، واًمطحووي 2:67( ح )5/73( أظمرج روايتف اًمـًوئل، ذم اًمًــ، يمتوب اجلـوئز، سموب شمرك اًمصالة قمغم اعمرضمقم )5)

طمٌقى اًمؼقمز، واسمـ اجلورود ذم اعمـتؼك  سمـ وسملم كقح (وىمركو سمقـف542( ح )2/488ذم ذح مشؽؾ أصمور )

 (. 924( ح )317)ص: 

 ( أظمرج روايتف اًمـًوئل واًمطحووي يمام ؾمٌؼ. 6)

 (. 7814( ح ) 24/431( أظمرج روايي اًمدسمري واسمـ مفؾ أسمق قمقاكي ذم اعمًتخرج )7)

(، وذم اًمصغرى 9/329ى )(، واًمٌقفؼل ذم اًمؽؼم4351( ح )5/255( أظمرج روايتف اًمدارىمطـل ذم اًمًــ )8)

(4/39: .) 

( ح 4/2429( أظمرج روايتف اإلموم مًؾؿ ذم صحقحف، يمتوب احلدود، سموب مـ اقمؽمف قمغم كػًف سموًمزكك )9)

وؾموىمف إؾمحوق ؿمقخ مًؾؿ ذم مًـده وأسمق ))(: :23/26(، ومل يًؼ اعمتـ. وىمول اسمـ طمجر ذم اًمػتح )27:2/4)

 . وصغم قمؾقفكعقؿ مـ ـمريؼف، ومؾؿ يذيمر ومقف 

 (، ومل أدر هؾ سح سموًمـػل، أم ؾمؽً قمـ اًمزيودة. :23/26( ذيمره احلوومظ اسمـ طمجر ذم اًمػتح ):)

 (. 4/288( ذيمره اعمـذري ذم خمتٍم اًمًــ )21)

 (. 7925( ح )9/276( أظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف، يمتوب احلدود، سموب رضمؿ اعمحصـ )22)
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اًمرزاق  قمٌدـ همقالن قم سمـ ورواه اًمٌخورى قمـ حمؿقد)): همقالن ومؼول سمـ وطمؽؿ اًمٌقفؼل سمخطل روايي حمؿقد

ٍ قمـ اًمزهرى ومصغم قمؾقف: وىمول ومقف ((ومصغم قمؾقف وهق ظمطل ىمول اًمٌخورى ومل يؼؾ يقكس واسـم ضمري
(1)

. 

وومقف همٓء ، ةا ذم هذه اًمزيوداًمرزاق ظموًمػقا حمؿقدً  قمٌدومفمٓء صمامكقي مـ أصحوب )): وىمول اعمـذري

((زكجقيف سمـ ومحقد، حيقك اًمذهكم سمـ وحمؿد، راهقيف سمـ إؾمحوق: احلػوظ
(2)

. 

وىمول اسمـ طمجر
(3)

ومـفؿ مـ سح ; مـفؿ مـ ؾمؽً قمـ اًمزيودة; أيمثر مـ قمنمة أكػس ظموًمػقا حمؿقدا)): 

اًمرزاق قمٌدومؼد أظمرج ; اًمٌخوري ىمقيً قمـده روايي حمؿقد سموًمشقاهد ًمؽـ فمفر زم أن  : -صمؿ ىمول -. . . سمـػقفو
(4)

 

 اهلل رؾمقلومؼقؾ يو : طمـقػ ذم ىمصي موقمز ىمول سمـ ؾمفؾ سمـ أيضو وهق ذم اًمًــ ٕيب ىمرة مـ وضمف آظمر قمـ أيب أمومي

ومفذا ، واًمـوُس   اهلل رؾمقلومصغم قمؾقف ; صؾقا قمغم صوطمٌؽؿ: ومؾام يمون مـ اًمغد ىمول: ىمول، ٓ: ىمول؟ أشمصكم قمؾقف

ػل قمغم أكف مل يصؾ قمؾقف طملم رضمؿ ظمتالف ومتحؿؾ روايي اًـم ٌوت قمغم أك  ، اخلؼم جيؿع ٓا م  قمؾقف ذم اًمققصغم   ف وروايي اإلصم

ـٌل  أنّ ويمذا ـمريؼ اجلؿع عمو أظمرضمف أسمق داود قمـ سمريدة ، اًمثوين ف قمـ اًمصالة قمؾقف، مل يلمر سموًمصالة قمغم موقمز اًم  ومل ـي

ٌ قمؿران ـ طمدي ً  سـم ويتليد سمام أظمرضمف مًؾؿ م ً ورمج ـقي اًمتل زك ـٌل أن  طمصلم ذم ىمصي اجلف ومؼول   قمؾقفوصغم    اًم

ً سملم ؾمٌعلم ًمقؾمعتفؿ: ومؼول؟ أشمصكم قمؾقفو وىمد زًك: ًمف قمؿر ً شمقسمي ًمق ىمًؿ  .اهـ ((ًمؼد شموسم

(رواه اخلالل زمنؽمـوده. إيمف إٓ اهلل ٓ صؾقا فمعم مـ ومول: ومقل ايمـبل ): ومقل اظمصـػ [ ] 
(5()6)

. 

رجيفوىمد ؾمٌؼ خت، طمديٌ وعقػ ضمدا: وهق، ورد مـ قمدة ـمرق قمـ اسمـ قمؿر 
(7)

. 

قؾيؿَ فمـ أيب ؾُم ، وروى اخلالل زمنؽمـوده): ومقيمف -529
(8)

ّ  أنَّ  : ـ  هموؽمتؼبؾف رهطٌ ، وءبَ طمرج إلم ومُ   بلّ ايـم م

                                 
 (. 9/329( اًمًــ اًمؽؼمى )2)

 (. 4/288( خمتٍم اًمًــ )3)

 (. 271-:23/26( ومتح اًمٌوري )4)

 (. :2444ح ) (432/ 8صـػ )اعم( 5)

 (. 4/619( اعمغـل )6)

 (. ::4( ؾمٌؼ سمرىمؿ )7)

 . -::4 -اكظر احلديٌ رىمؿ: (  8)

إقمرايّب، واعمًتغػرّي، وهمػممهو  سمـ ذيمره أسمق ؾمعقد-واًمـقن سمعدهو مهزة سمغػم مدّ  سمػتح اعمعجؿي- ( أسمق ؿمؿقؾي اًمشـئل9)

مشفدا طميه، أو همزوة همزاهو، وإكام ذيمر أكف ذب اخلؿر وضمؾد، وومقف  وٓ مـ اًمصحوسمي، ومل يذيمر مـ روى قمـف،

 (. 21223( ت )8/287ؾمـده قمـعـي اسمـ إؾمحوق. اكظر اإلصوسمي  )
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ٕكصور ل همالن: ومويمقا؟ مو هذا:  همؼول ايمـبل، حيؿؾقن صمـوزة فمعم زموب، ا إيمف  ٓ أىمون يشفد أن: ومول. ممؾقكٔ 

، ارصمعقا زمف: همؼول هلؿ. ومد ىمون يصقم ويدع: ومويمقا؟ أىمون يصقم: همؼول. ويمؽـف ىمون وىمون، كعؿ: ومويمقا؟ إٓ اهلل

ف، وادهمـقه، قا فمؾقفوصؾّ ، ـقهوىمػّ ، ؾقههمغّس  (وايمذي كػيس زمقده يمؼد ىمودت اظمالئؽي حتقل زمقـل وزمـق
(1)

. 

هذا احلديٌ ذيمره اعمصـػ ذم سمدايي يمتوب اجلـوئز
(2)

: ((ضمومعف))ذم ، ىمول اخلالل: سمنؾمـود اخلالل ومؼول رمحف اهلل 

ظمرج  اًمـٌل  أن  ، قؾيؿَ قمـ أيب ؿُم ، اًمرمحـ قمٌد سمـ اهلل قمٌدقمـ ، طمًون سمـ صمـو هشوم، اًمقهوب قمٌدصمـو ، صمـو حيقك

 .ومذيمره . . . . إمم ىمٌوء

حمؾ ف )): أسمق طموشمؿ ىمول. اهلوؿمؿل سمؽر أسمق اًمزسمرىمون سمـ قمٌداهلل سمـ ضمعػر ـموًمى أيب سمـ حيقك: ؿمقخ اخلاللو

((اًمصدق
(3)

((قمـدهؿ وًمقس سموعمتلم)): وىمول أسمق أمحد احلويمؿ، 
(4)

ومل يطعـ ومقف ، ٓ سملس سمف)): اًمدارىمطـل لوىمو، 

((سمحجي أطمد
(5)

. 

((صدوق رسمام أظمطل))، مقٓهؿ اًمعجكم أسمقكٍم، اخلػوف قمطوء سمـ قمٌداًمقهوبو 
(6)

. 

((ؾمػميـ ـسما صمؼي مـ أصمًٌ اًمـوس ذم))، اًمُؼردود هق طمًون سمـ هـشومو
(7)

. 

 .مل يتٌلم زم مـ هق اًمرمحـ قمٌد سمـ اهلل قمٌدو

مـ  تورد وٕهن; أيب ؿمؿقؾيصحٌي ًمعدم صمٌقت ويمذًمؽ ، اًمرمحـ قمٌد سمـ اهلل قمٌد، جلفوًمي، واحلديٌ وعقػ

 .ـمريؼ وعقػ

((سمنؾمـود مظؾؿ، قمـدي ؿمٌف مقوقع، وهذا متـ مـؽر ضمّداً )): ىمول اًمشقخ إًمٌوينو 
(8)

. 

 .وموًمؽ اًمثؼػل ، موًمؽ سمـ وىمد روي كحقه مـ طمديٌ أكس

                                 
 (. 4/619( اعمغـل )2)

 (. 4/468اعمغـل ) ) (3)

 (. 245/:(  اجلرح واًمتعديؾ )4)

 (.  734( ت )2/95( إؾمومل واًمؽـك )5)

 (. :34( ؾممآت احلويمؿ ًمؾدارىمطـل رىمؿ )6)

 (. 5373( ت )744( شمؼريى اًمتفذيى( )ص: 7)

 (.  :839( ت )2131( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 8)

 (. 7147( ح )24/86( اًمضعقػي )9)
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وملظمرضمف اًمطؼماين ذم إوؾمط  مويمؽ زمـ أمو ضمديٌ أكس
(1)

، وموئد سمـ يمثػم سمـ احلًـمـ ـمريؼ  

ومرأى رضمال أؾمقد مقتو ، ؽ اعمديـيؽَ ذم سمعض ؾِم  مر    أن  اًمـٌّّل  ،موًمؽ سمـ قمـ أكس، وينـَ قمـ صموسمً اًمٌُ ، قمـ أسمقف

: ومؼول، ممؾقك ٔل ومالن: ومؼول ؟ ممؾقك مـ هذا: ومؼول، قمـف ؿ  ومًلل سمعض مـ صمَ ، ىمد رمقا سمف ذم اًمطريؼ

، ويمػـقه، ىمقمقا وموهمًؾقه: ومؼول، يصكم ٓ وأطمقوكو، يمـو كراه أطمقوكو يصكم: ومؼوًمقا ؟ أيمـتؿ شمروكف يصكم

ومؾام ىمه ، ؾمٌحون اهلل ؾمٌحون اهلل: ومؾام يمؼم ىمول،  قمؾقفومصغم    اهلل رؾمقلوىموم ، ومغًؾقه ويمػـقه، ومؼومقا

ومؾؿ ، ؾمٌحون اهلل، ؾمٌحون اهلل: ؾمؿعـوك يمؾام يمؼمت شمؼقل، اهلل رؾمقليو : ىمول ًمف أصحوسمف، صالشمف  اهلل قلؾمر

 يمودت اعمالئؽي أن حتقل سمقـل وسمقـف مـ يمثرة مو صؾقا قمؾقف: ومؼول؟ ؾمٌحون اهلل ؾمٌحون اهلل: ىمؾً

: وشمػًػم هذا احلديٌ، اسمـف: شمػرد سمف، وموئد سمـ مرة سمـ يٌ قمـ صموسمً إٓ يمثػممل يرو هذا احلد)): ىمول اًمطؼماين

وًمق يمون يؽمك مـ اًمصالة ، وموؾمتخػقا سمف ًمذًمؽ، يروكف ٓ  طمقٌورسمام صغم  ، مقاًمقف يموكقا رسمام ؿمفدوه يصكم أن  

 .((وسملم اًمؽػر شمرك اًمصالة عٌدسملم اًم: ىمول ٕن اًمـٌل ، يصؾقف يمون يموومرا ٓ ؿمقئو

((رواه اًمطؼماين ذم إوؾمط وإؾمـوده ضمقد)): هلقثؿلوىمول ا
(2)

 

 .ًمعؾف جمفقل، مل أضمد مـ شمرضمؿ ًمف وموئد سمـ يمثػم سمـ احلـًـوومقف 

وذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت، وموئد سمـ يمثـػموأسمقه 
(3)

. عمعرومي طموًمف يؽػل ٓ وهق، -أقمؾؿ ومقام-، وشمػرد هبذا- 

وىمول اسمـ طمجر
(4)

ذم اًمتؼريى يمام هق اصطالطمف، وإّٓ ومؾلم احلديٌ. طمقٌ يتوسمع: يعـل- ((مؼٌقل)): 
(5)

 ومل، -

 .موًمؽ سمـ قمـ صموسمً اًمٌـوين قمـ أكس أضمد مـ شموسمعف قمؾقف

 .وموإلؾمـود وعقػ

وملظمرضمف اًمطؼماين ذم اًمؽٌػم  ضمديٌ مويمؽ ايمثؼػلوأمو 
(6)

صمـو ، يؽَم ًْ اًمرمحـ اًمتُ  قمٌد سمـ دؾمعققمـ  

هقازي سمـ راؿمد ٌقد اهلل، ؾمالم ٕا ل قمطوء، متوم سمـ قمـ حمؿد، متوم اًمًؾؿل سمـ صمـو قم ـ ، قمـ أسمقف، اًمًوئى سـم طمدصـم قم

                                 
 (. 2625( ح )3/253( اعمعجؿ إوؾمط )2)

 (. :21/57( جمؿع اًمزوائد )3)

(4():/36 . .) 

 (. 6766( ت):91ـ ( اًمتؼريى )ص5)

 مؼدمي اًمؽتوب. ( 92ـ( اًمتؼريى )ص6)

 (. 785( ح )414/:2( اعمعجؿ اًمؽٌػم ًمؾطؼماين )7)
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ـٌل : ىمول، هضمد   ئر: ىمول، وإذا ومقفو أؾمقد مًق، قمغم سمئر، مر اًم ٌئر، وملذف ذم اًٌم ـٌل ، ومنذا هق مؾؼك ذم اًم : ومًلل اًم

ٌئر وحيؽؿ : ىمول، يصكم ٓ وأطمقوكو، إكف يمون ضموذم اًمديـ يصكم أطمقوكو اهلل رؾمقليو : ىموًمقا، ؟ مو ًمف مؾؼك ذم اًم

ٌل ، أظمرضمقه  ((وصغم قمؾقف: ىمول، ـوًٌؼًمؼد يمودت اعمالئؽي أن شم: وىمول، امحؾقه: وىمول، ومغًؾ ويمػـ وملمر سمف اًـم

((يعرف ٓ وراويف، وقمطوء ومقف يمالم، ذم اًمؽٌػم رواه اًمطؼماين  )): وىمول اهلقثؿل
(1)

. 

((صدوق اظمتؾط)) اظمتؾط، اًمؽقذم اًمثؼػل اًمًوئى أسمق موًمؽ سمـ اًمًوئى سمـا: هق قمطـوءو
(2)

متك  ُيدرى وٓ ،

 .متوم سمـ حمؿد ؾمؿع مـف

قيص صِّ ؿِ ـآدم اًم سمـ طمدث قمـ حمؿد)): ىمول اسمـ مـده . يِص ؿْ اين احلِ رَ فْ ٌَ ـح أسمق سمؽر اًمصوًم سمـ متوم سمـ مـحؿدو

((سمؿـويمػم
(3)

((مو أفمـ سمف سملؾمو)): وىمول اًمذهٌل، 
(4)

. 

وعػف أسمق طموشمؿ وأسمق زرقمي اًمرازيون، أسمق قموصؿ اًمًؾؿل متوم سمـ قمـٌقد اهللو
(5)

يمون ممـ )): ىمول اسمـ طمٌونو، 

و معؿقًمي أو يعرف مـ أطموديثفؿ طمتك يشفد مـ ؾمؿعفو ممـ يمون احلديٌ صـوقمتف أهن   ٓ يـػرد قمـ اًمثؼوت سمام

((حيؾ آطمتجوج سمخؼمه ٓ مؼؾقسمي
(6)

. 

ذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت اًمٌٍمي ؾمالم سمـ راؿمـدو
(7)

. 

 .ومل أضمد ًمف شمرمجي، ىمد أيمثر قمـف اًمطؼماين ذم معومجف، اًمديٌوضمل اًمتًؽمي اًمرمحـ قمٌد سمـ ؾمعـقدوؿمقخ اًمطؼماين 

 .وجلفوًمي ؿمقخ اًمطؼماين، متوم سمـ واإلؾمـود وعقػ أيضو حلول قمٌقد اهلل

 .أن احلديٌ وعقػ ذم أؾموكقده وعػوء وجموهقؾ: واحلوصؾ

رصمؿ ايمغومديي أّكف ): ومقيمف -:52
(8)

: همؼول؟ وسمصقم فمؾقفو، وفَ مُجُ رْ سمَ : همؼول يمف فمؿر.  فمؾقفووصعمَّ ، 

                                 
 (. 4/267( جمؿع اًمزوائد )2)

 (.  56:3( ت )789( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 3)

 (. :725( ت )63/278( شموريخ دمشؼ )4)

 (. 369( ت )25/579( ؾمػم أقمالم اًمـٌالء )5)

 (. :6/41( اجلرح واًمتعديؾ )6)

 (. 725( ت )3/77( اعمجروطملم )7)

 (. 9/352( اًمثؼوت ٓسمـ طمٌون )8)

( هؽذا ذيمره اعمصـػ سملهنو همومديي، واًمصقاب أهنو ضمفـقي، يمام ذم مصودر اًمتخريٍ، وأمو اًمغومديي ومؼد ضموء ذم ىمصتفو 9)

 =مفال : ويمون ظموًمد ومقؿـ يرمجفو، ومرمجفو سمحجر ومقىمعً ىمطرة مـ دمفو قمغم وضمـتف، ومًٌفو، ومؼول ًمف اًمـٌل 
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 .ىمذيمؽ رواه إوزافمل. فمعم أهؾ اظمديـي يمقؽمعتفؿ يمؼد سموزمً سمقزمي يمق ومسؿً

و، وهشومٌ ، وروى معؿرٌ 
(1)

(وهق ايمصحقح: ايمػم فمبدومول ازمـ . أكف أمرهؿ زمويمصالة فمؾقفو أزمونٌ  
(2)

. 

وزاقمل أظمرضمفو أسمق داود روايي ٕا
(3) 

ـ موضمف واسم
(4)

ـ أيب قموصؿواسم، 
(5)

ـ ـمريؼ اًمقًمقد  ًؾؿ سـم م  ;م

واًمطؼماين -أيضو–واسمـ أيب قموصؿ 
(6)

 ;اًمقاطمد قمٌد سمـ مـ ـمريؼ قمؿر 

واًمـًوئل ذم اًمؽؼمى
(7)

 ;ظموًمد سمـ يقؾمػ اًمػريويب وحمؿقد سمـ مـ ـمريؼل حمؿد 

اًمؼم ذم اًمتؿفقد قمٌدواسمـ  
(8)

 ;سمؽر سمـ مـ ـمريؼ سمنم 

سمؽر( قمـ  سمـ وسمنم، ظموًمد سمـ وحمؿقد، واًمػريويب، اطمداًمق قمٌد سمـ وقمؿر، مًؾؿ سمـ مخًتفؿ )اًمقًمقد

أىمٌؾً امرأة إمم : ىمول، قمـ قمؿران، قمـ أيب اعمفوضمر، طمدصمـل أسمق ىمالسمي: ىمول، طمدصمـل حيقك: ىمول، إوزاقمل

ًُ  إيّن ، اهلل رؾمقل يو: ومؼوًمً  اهلل رؾمقل أطمًـ إمم هذه طمتك شمضع مو : ومؼول ; وًمقفو ومدقمو، قمكمّ  وملىمؿف اطمد   أصٌ

ًْ ، ذم سمطـفو ًِ  ومنذا ووع ًْ ، هبو مو ذم سمطـفو وموئ   اهلل رؾمقلوملمر هبو ،  اهلل رؾمقَل مو ذم سمطـفو أيت هبو  ومؾام ووع

ومُشؽ ً قمؾقفو صمقوهبو
(9)

: ىمول؟  قمؾقفو وىمد زكًأشمصكم   اهلل رؾمقليو : ومؼول قمؿر،  قمؾقفوصمؿ أمر هبو ومرمجً صمؿ صغم  ، 

 .؟ وهؾ وضمدت شمقسمي أومضؾ مـ أن ضمودت سمـػًفو هلل، ىمد شموسمً شمقسمي ًمق ىمًؿً سملم ؾمٌعلم ًمقؾمعتفؿ

                                 
 قمـد مًؾؿ ذم صحقحف يمام ظموًمد، ومقاًمذي كػز سمقده ًمؼد شموسمً شمقسمي ًمق شموهبو صوطمى مؽس ًمغػر ًمف يو =

 (. 27:6) ( ح4/2434)

 ( ذم اعمغـل )قمـ( واًمصقاب )و( ٕكف يؼتضقف اًمًقوق. 2)

 (. :5/61( اعمغـل )3)

 (. 5552( ح )7/599سمرمجفو مـ ضمفقـي ) ( ذم اًمًــ، يمتوب احلدود، سموب اعمرأة اًمتل أمر اًمـٌل 4)

 (.  3666( ح )4/6:1( ذم اًمًــ، أسمقاب احلدود، سموب اًمرضمؿ )5)

 (. 3411( ح ):5/38( أطمود واعمثوين ٓسمـ أيب قموصؿ )6)

 (. 587( ح )29/2:8( اعمعجؿ اًمؽٌػم ًمؾطؼماين )7)

 (. :2198( رىمؿ )::9/2ظموًمد قمزاهو اعمزي ذم اًمتحػي ) سمـ (، روايي حمؿقد8261( ح )7/538( )8)

 (. 35/241( اًمتؿفقد )9)

ت قَمَؾْقَفو سمَِشقيمي َأْو ظِماللهنو كظؿً أي مجعً قمؾقفو وًمػً ًمئال شمـؽشػ، يملؿمؽـً: ( :) . وىمقؾ معـوه أرؾمؾً وُزر 

 . )ؿمؽؽ(مودة:  (5:6/ 3اًمـفويي )اكظر: قمؾقفو صمقوهبو. واًمشؽ: آشمصول واًمؾصقق. 
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 .((فقمـ قمؿّ ، قمـ أيب ىمالسمي)): واسمـ طمٌون واًمطؼماين، قمـد اسمـ أيب قموصؿو

((أسمق اعمفؾى: ام هقوإك  ، قمـ أيب اعمفوضمر: قمغم ىمقًمف ٓ كعؾؿ أطمدًا شموسمع إوزاقمل  )): ىمول اًمـًوئل
(1)

. 

ـُ  َؿ اسم صمؿ )): واًمثوين ذم ىمقًمف ((أيب اعمفوضمر)): ل ذم ىمقًمفإو  ، ذم اعمقوعلم اًمؼم أسمو قمؿرو إوزاقمل   قمٌدووه 

 .((وقمؾقف صغّم 

، -قمـف صح   إنْ -قمـ أيب اعمفوضمر ، قمـ أيب ىمالسمي، قمـ حيقك، هؽذا ىمول إوزاقمل)): اًمؼم قمٌدوىمول اسمـ 

وزاقمل وىمد شموسمعف وهشوم قمـدهؿ أطمػظ مـ إ، واًمصقاب مو ىموًمف هشوم قمـ حيقك قمـ أيب ىمالسمي قمـ أيب اعمفؾى

 .ومعؿٌر  أسمونُ 

ف أمر إٓ أن يؽقن أووف اًمصالة إًمقف ٕك   ومفق وهؿٌ  صمؿ صغم قمؾقفو: وأمو ىمقل إوزاقمل ذم هذا احلديٌ 

 ڃ ڄ ڄ ژوهذا مـ ىمقًمف قمز وضمؾ ، ومؼد يضوف اًمػعؾ إمم أمر سمف يمام يضوف ذًمؽ سمـػًف  هبو

ژڃ
(2)

))
(3)

. 

ومؼط أظمرج ، سمؾ ىمد شموسمعف ذه اًمؾػظيمل يتػرد هب إوزاقمل   ٕن  ; إيوه كظر وذم شمقهقؿف، اًمؼم قمٌدهؽذا ىمول اسمـ 

مًؾؿ
(4)

واًمـًوئل، 
(5)

وأسمق داود اًمطقوًمز، 
(6)

ومـ ـمريؼف اًمٌقفؼّل ، -
(7)

واًمدارمّل ، -
(8)

واًمطؼماينّ ، 
(9)

مـ ـمريؼ  

 ، هشوم اًمدؾمتقائل

اًمرزاق قمٌدو
(10)

أمحد وقمـف– 
(11)

مذّي اًمؽمأظمرضمف و -ومـ ـمريؼ قمٌد اًمرزاق-، 
(12)

واًمطؼماينّ ، 
(13)

 ،

                                 
 (.  :2198( رىمؿ )::9/2( كؼؾف اعمزي ذم حتػي إذاف سمؿعرومي إـمراف )2)

 (. 62ؾمقرة زظمرف، أيي: )( 3)

 (. 35/241( اًمتؿفقد )4)

 (. 27:7( ح )4/2435( ذم صحقحف، سموب مـ اقمؽمف قمغم كػًف سموًمزكك )5)

 (. 2:68( ح )5/74( ؾمــ اًمـًوئل، يمتوب اجلـوئز، سموب شمرك اًمصالة قمغم اعمرضمقم )6)

 ( روايتف قمـ هشوم مٌوذة. 999( ح )3/293( ذم مًـده )7)

 (. 5/29( اًمًــ اًمؽؼمى )8)

 ( 3481( ح )4/25:9( ذم ؾمــف )9)

 (.  588( ح )29/2:9اعمعجؿ اًمؽٌػم ) (:)

 (.   24459( ح )8/436( ذم اعمصـػ )21)

 (. 2:972( ح )4:/44( ذم مًـده )22)

 (. 2546( ح )5:/4( ذم ؾمــف، أسمقاب احلدود، سموب شمرسمص اًمرضمؿ سموحلٌغم طمتك شمضع )23)

 (. 585( ح )29/2:7( اعمعجؿ اًمؽٌػم ًمؾطؼماين )24)
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واًمدارىمطـّل 
(1)

 ;قمـ معؿر -

واسمـ أيب ؿمقٌي
(2)

وأمحد، 
(3)

واسمـ أيب قموصؿ، 
(4)

 ;مـ ـمريؼ أسمون اًمعطور 

واًمطؼماين
(5)

 ;ؿمداد سمـ مـ ـمريؼ طمرب 

، أسمو اعمفؾى أنّ ، طمدصمـل أسمق ىمالسمي، أيب يمثػم سمـ قمـ حيقكوطمرب( ، وأسمون، ومعؿر، أرسمعتفؿ )هشوم اًمدؾمتقائل

، يو كٌل اهلل: ومؼوًمً، وهل طمٌغم مـ اًمزكك امرأة مـ ضمفقـي أشمً كٌل اهلل  أن  ، طمصلم سمـ ـ قمؿرانقم، طمدصمف

وملمر هبو ، ومػعؾ، ـل هبوومنذا ووعً وملشم، أطمًـ إًمقفو: ومؼول، وًمقفو ومدقمو كٌل اهلل ، وملىمؿف قمكم، أصًٌ طمدا

 .. . .  قمؾقفوصمؿ صغم  ، صمؿ أمر هبو ومرمجً، ومشؽً قمؾقفو صمقوهبو، اهلل  كٌل

 .صغم قمؾقفو سملكف هؽذا سطمقا 

وضموء قمـد أيب داود
(6)

واًمرويوين 
(7)

واًمٌقفؼل 
(8)

 قمـ حيقك، هشوم اًمدؾمتقائل قمـ، إسمراهقؿ سمـ مًؾؿ مـ ـمريؼ 

. وأسمون، وىمرن أسمق داود سملم هشوم. صمؿ أمرهؿ ومصؾقا قمؾقفو، أمر هبو ومرمجً صمؿ، ومشؽً قمؾقفو صمقوهبوسمؾػظ . سمف

 .وهق خمويمػ ظمو رواه مسؾؿ ونمغمه فمـ هشوم

 .صغم قمؾقفو  أن  اًمـٌّّل  واًمصحقح مو رواه اجلامقمي

ذي اًم)): صمؿ شمعؼٌف سمؼقًمف ((أصحوسمف أن يصؾقا قمغم اجلفـّقي وأمر اًمـٌل )): ىمول اًمراومعل: ـؿؾؼّ ـىمول اسمـ اًم

((. . . حيتؿؾ اًمتلويؾ ٓ ،سحيو، أيضو، صغم  قمؾقفو ضموء ذم ىمصتفو أكف 
(9)

 .واهلل أقمؾؿ. 

                                 
 . ( 4349( ح )5/254( ذم اًمًــ )2)

 (. 3:517( ح )21/98( )3)

 (.   65::2( ح )44/284( ذم مًـده )4)

 (.  ::33( ح ):5/38( أطمود واعمثوين )5)

 (. 589( ح )29/2:9( اعمعجؿ اًمؽٌػم )6)

 (.  5551( ح )7/598سمرمجفو مـ ضمفقـي ) ( ذم اًمًــ، يمتوب احلدود، سموب اعمرأة اًمتل أمر اًمـٌل 7)

 (. 214ح ) (2/227( مًـد اًمرويوين )8)

 (. 9/336( اًمًــ اًمؽؼمى )9)

 (. :85-31/859اعمـػم ) ر( اًمٌد:)
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أكف ؾمفد صمـوزة أم ىمؾثقم وازمـفو، كقهمؾ زمـ فمـ فمّمر مقلم احلورثومد روي ): ومقيمف -522
(1)

همجعؾ ، 

، وأزمق هريرة، وأزمق ومتودة، وأزمق ؽمعقد اخلدري، ودم ايمؼقم ازمـ فمبوس، هملكؽرت ذيمؽ، ايمغالم ممو يقم ايمؼبؾي

 .هذه ايمسـي: همؼويمقا

وفمّمر ، ىمذيمؽ رواه ؽمعقد، وصمعؾ ازمـفو ممو يؾقف، يمؼبؾيهمويمصحقح همقف أكف صمعؾفو ممو يقم ا، وأمو ضمديٌ فمّمر

 .فمـ فمّمر مقلم زمـل هوؾمؿ، مقلم زمـل ؽمؾقؿ

همؼدم ايمصبل ممو يقم ، ؾمفدت صمـوزة صبل وامرأة: ويمػظف ومول، ونمغممهو، وايمـسوئل، وأطمرصمف ىمذيمؽ أزمق داود

، همؼؾـو هلؿ، وأزمق هريرة، وأزمق ومتودة، وازمـ فمبوس، ووضعً اظمرأة وراءه ودم ايمؼقم أزمق ؽمعقد اخلدري، ايمؼقم

 ايمسـي: همؼويمقا

وىمون ، قم فمؾقف معفوايمذي ُص ، فمؿر هق ازمـ أم ىمؾثقم زمـً فمقم زمـ همنن زيد; وأمو احلديٌ إول همال يصح

وٕن زيدا رضب دم ضمرب ، طمالف دم سمؼديؿ ايمرصمؾ فمعم اظمرأة وٓ ،ىمذيمؽ ومول ايمززمغم زمـ زمؽور، رصمال يمف أوٓد

 ،وايمتػً صورطمتون فمؾقف وفمعم أمف، وموت، عض زمـل أمقي همٌمع ومحؾفمدي دم طمالهمي زم زمـل ىموكً زمكم

اهـ (يؽقن إٓ رصمال وٓ
(2)

. 

وأمو روايي أيب داود واًمـًوئل ، مل أىمػ قمؾقف ومجعؾ اًمغالم ممو يكم اًمؼٌؾي: طمديٌ قمامر مقمم سمـل هوؿمؿ سمؾػظ

موم وملكؽرت ذًمؽ ورم اًمؼقم اسمـ قمٌوس أكف ؿمفد ضمـوزة أم يمؾثقم واسمـفو ومجعؾ اًمغالم ممو يغم اإل: سمؾػظ ًؾمٌؼومؼد 

هذه اًمًـي: وأسمق ؾمعقد اخلدرى وأسمق ىمتودة وأسمق هريرة ومؼوًمقا
(3)

. 

، وضمر وفمبد، دم صمـوزة رصمؾ وامرأة  زمنؽمـوده فمـ فمقمّ ، وومد روى اخلالل): ومقيمف -522

، وايمصغغم أموم ذيمؽ، وايمؽبغم ممو يقم اإلموم، واظمرأة أموم ذيمؽ، جيعؾ ايمرصمؾ ممو يقم اإلموم، وصغغم وىمبغم

                                 
شمزوضمفو  ،أمفو وموـمؿي اًمزهراء سمـً رؾمقل اهلل و. وًمدت ىمٌؾ ووموة رؾمقل اهلل ، أم يمؾثقم سمـً قمكم سمـ أيب ـموًمى (2)

 . إيمؼم، ورىمقي سمـً قمؿر، وشمقومقً أم يمؾثقم واسمـفو زيد ذم وىمً واطمد وًمدت زيد سمـ قمؿرقمؿر سمـ اخلطوب، و

أصقى ذم طمرب يموكً سملم سمـل قمدي ًمقال، يمون ىمد ظمرج ًمقصؾح سمقـفؿ وميسمف رضمؾ  زيد سمـ قمؿر سمـ اخلطوب 

ً واطمد، وصغم قمؾقفام اسمـ قمؿر، ىمدمف مـفؿ ذم اًمظؾؿي ومشجف وسقمف، ومعوش أيومو، صمؿ موت هق وأمف ذم وىم

 (. 8697ت ) (488/ 8أؾمد اًمغوسمي )، (2:67/ 5آؾمتقعوب )ريض اهلل قمـف. اكظر:  احلًـ سمـ قمكم

 (. 621-:4/61( اعمغـل )3)

 . -8:-: ( احلديٌ رىمؿ4)
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(واظمؿؾقك أموم ذيمؽ، واحلر ممو يقم اإلموم
(1)

. 

وروى كحقه اسمـ أيب ؿمقٌي، مل أىمػ قمغم روايي اخلالل
(2)

قمـ ، قمـ احلورث، قمـ أيب إؾمحوق، ذيؽقمـ  

احلر ، واًمـًوء ممو يكم اًمؼٌؾي، ضمعؾ اًمرضمول ممو يكم اإلموم، إذا اضمتؿعً ضمـوئز رضمول وكًوء: ولىم، قمكم

 .ممو يكم اًمؼٌؾي عٌدواًم، جيعؾ احلر ممو يكم اإلموم عٌدواًم

((ذم رأيف ورمل سموًمرومض وذم طمديثف وعػ يمذسمف اًمشعٌل))، اسمـ قمٌداهلل إقمقر اًمؽقذم: احلـورث هقو
(3)

. 

مدًمس مل يٍمح سموًمتحديٌ، اًمًٌقعل قمٌداهلل سمـ قمؿرو: وأسمق إؾمحوق اؾمؿف
(4)

. 

 .وموٕصمر هبذا اإلؾمـود وعقػ

ويؼدم أىمثرهؿ ، ىمون يقم أضمد يدهمـ آشمـكم وايمثالشمي دم ايمؼػم ايمقاضمدايمـبل  أنَّ ): ومقيمف -[م] 

(أطمذا يمؾؼرآن
(5)

. 

أظمرج هذه اًمؾػظي اًمدارىمطـل
(6)

صؾِّ خَ ؿُ ـوأسمق ـموهر اًم، 
(7)

 سمـ طمدصمـو أؾمومي: قمؿر ىمول سمـ قمثامنمـ ـمريؼ  

ًمقٓ أن دمد : ومؼول، سمفومثؾ ، مر سمحؿزة يقم أطمد وىمد ضمدع  اهلل رؾمقل أنّ ، قمـ أكس، قمـ اًمزهري، زيد

وإذا ، إذا مخر رضمؾقف سمدا رأؾمف، ومؽػـف ذم كؿرة، صػقي ًمؽميمتف طمتك حينمه اهلل قمز وضمؾ مـ سمطقن اًمطػم واًمًٌوع

ويمون ، أكو ؿمفقد قمؾقفؿ: وىمول، ومل يصؾ قمغم أطمد مـ اًمشفداء همػمه، ومخؿر رأؾمف، مخر رأؾمف سمدت رضماله

 .يدومـ آصمـلم واًمثالصمي ذم ىمؼم واطمد

مـ رضمول أصحوب اًمؽتى اًمًتي ((صمؼي)) اًمٌٍمي اًمعٌدي قمؿر سمـ ـثامنقمو
(8)

. 

                                 
 (. 4/622( اعمغـل )2)

 (. :2279( ح )8/3:5( اعمصـػ )3)

 (. :213( ت )322( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 4)

 (. 2:( ت )53( ذيمره اسمـ طمجر ذم اعمرشمٌي اًمثوًمثي مـ اعمدًمًلم، شمعريػ أهؾ اًمتؼديس )ص: 5)

 (. 4/622( اعمغـل )6)

 (. 5317( ح )6/317( ؾمــ اًمدارىمطـل )7)

 (.  2:77( ح )4/54( اعمخؾصقوت )8)

 (. 5615( ت )778( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 9)
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ورواه أسمق داود
(1)

واًمؽممذي 
(2)

ومؽثر اًمؼتغم : سمف سمؾػظ، قمـ اسمـ ؿمفوب، زيد سمـ ـمريؼ أؾمومي وهمػممهو مـ 

ومجعؾ ، صمؿ يدومـقن ذم ىمؼم واطمد، صمي ذم اًمثقب اًمقاطمدومُؽّػـ اًمرضمُؾ واًمرضمالن واًمثال: ىمول، وىمؾً اًمثقوب

 .يًلل قمـفؿ أهيؿ أيمثر ىمرآكو ومقؼدمف إمم اًمؼٌؾي  اهلل رؾمقل

ومرواه قمـ ، وظموًمػف اًمؾقٌ سمـ ؾمعد، قمـ أكس، ومرواه قمـ اسمـ ؿمفوب، أّكف أظمطل ومقف أؾمومي سمـ زيد ؾمٌؼوىمد  

 .(3)مكم ا تقد  قمـ ضموسمر سمـ قمٌد اهلل ، قمٌد اًمرمحـ سمـ يمعى سمـ موًمؽ
(يمقؾـل مـؽؿ أويمقا إضمالم وايمـفك: ومقيمف فمؾقف ايمسالم): ومقل اظمصـػ رمحف اهلل -523

(4)
. 

أظمرضمف مًؾؿ
(5)

يمون : ىمولقمـ أيب مًعقد اًمٌدري ، ة إزديؼَمَ خْ ؾَم  سمـ اهلل قمٌدمـ ـمريؼ أيب معؿر  

ل مـؽؿ أوًمق ـِ ؾِ قَ ًمِ ، ومتختؾػ ىمؾقسمؽؿ، ختتؾػقا وٓ ،اؾمتقوا: ويؼقل، اًمصالةيؿًح مـويمٌـو ذم   اهلل رؾمقل

 .وملكتؿ اًمققم أؿمد اظمتالومو: ىمول أسمق مًعقد صمؿ اًمذيـ يؾقهنؿ، إطمالم واًمـفك صمؿ اًمذيـ يؾقهنؿ

وأظمرضمف
(6)

م أوًمق إطمال، ًمقؾـل مـؽؿ:  اهلل رؾمقلىمول : ىمول، مًعقد سمـ اهلل قمٌدقمـ ، قمؾؼؿيمـ ـمريؼ  

وإيويمؿ وهقشوت إؾمقاق، صمؿ اًمذيـ يؾقهنؿ صمالصمو، واًمـفك
(7)

. 

أكف صعم فمعم محزة مع نمغمهوومد روي فمـ ايمـبل : ومقيمف -]م[ 
(8)

. 

وىمـد شمؼـدم خترجيفـو مػصـال، ومل يثٌـً مـفـو رء، قمغم محـزة ذم صالة اًمـٌل  وردت قمدة روايوت
(9)

 .

                                 
ؾ )( ذم ؾمــف يمتوب اجلـوئز، سموب ذم اًمشقفد يُ 2)  ً  (. . 4245(، احلديٌ رىمؿ )7/52غ

 (. . 2127(، سمرىمؿ )4/561( ذم ؾمــف، يمتوب اجلـوئز، ب سموب مو ضموء ذم ىمتغم أطمد وذيمر محزة )3)

 . -7-: ( اكظر احلديٌ رىمؿ4)

 (. 4/622( اعمغـل )5)

 (. 233/ 543( ح )2/434( ذم صحقحف، يمتوب اًمصالة، سموب شمًقيي اًمصػقف )6)

 (. 234/ 543( ح )2/434يمتوب اًمصالة، سموب شمًقيي اًمصػقف ) ( مًؾؿ ذم صحقحف،7)

أي اظمتالـمفو واعمـوزقمي واخلصقموت وارشمػوع  -هل سمػتح اهلوء وإؾمؽون اًمقوء وسموًمشلم اعمعجؿي-: ( هقشوت إؾمقاق8)

 (. 5/267إصقات واًمؾغط واًمػتـ اًمتل ومقفو. ذح اًمـقوي قمغم مًؾؿ )

 (. 4/623( اعمغـل )9)

 -415-: ( اكظر احلديٌ رىمؿ:)
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 قمـغم محـزة ٓ ؿمـفداء ُأطُمـدف صـغم قمـغم َأطَمـد مــ ٓ يصـح قمــف قمؾقـف اًمًـالم أّكـ)): وًمذًمؽ ىمـول اًمٌقفؼـل

((همػمه قمغم وٓ
(1)

. 

إطموديٌ اًمتل اطمتٍ هبو اًمؼوئؾقن ذم اًمصالة وموشمػؼ أهؾ احلديٌ قمغم وعػفو يمؾفو  وأمو)): وىمول اًمـقوي 

ٌ ، قمومر سمـ إٓ طمديٌ قمؼٌي وهق ، ؼل وهمػمه وأىمرب مو روي طمديٌ أيب موًمؽىمول اًمٌقف. واًمضعػ ومقفو سملمِّ

و طمديٌ قمؼٌي وملضموب أصحوسمـو وهمػمهؿ سملن اعمراد مـ مرؾمؾ ويمذا طمديٌ ؿمداد مرؾمؾ أيضو ومنهنام شموسمعون وأمّ 

((اًمصالة هـو اًمدقموء
(2)

. 

فمومر زمـ ظمو روى هشوم: ومقيمف [م]
(3)

: همؼول، اجلراضموت يقم أضمد  اهلل رؽمقلؾمؽل إلم : ومول، 

رواه . وومدمقا أىمثرهؿ ومرآكو، وادهمـقا آشمـكم وايمثالشمي دم ومػم واضمد، وأضمسـقا، عقااضمػروا وأوؽم

((ضمديٌ ضمسـ صحقح)): وومول، ايمؼممذي
(4)

. 

شمؼدم خترجيف
(5)

 .وهق طمديٌ طمًـ 

ومؼػمة ، ُدهمـً زمكم مؼػمة اظمسؾقؿـ، إذا موسمً كٌماكقي وهل ضمومؾ مـ مسؾؿو): ومقيمف -524

(إؽمؼع مثؾ هذا ايمؼقل زمـ روي فمـ واشمؾي. . . . . ايمـصورى
(6)

. 

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي 
(7)

واًمٌقفؼل، 
(8)

; إؾمؼع سمـ قمـ واصمؾي، مقؾمك سمـ قمـ ؾمؾقامن، اسمـ ضمريٍمـ ـمريؼ  

                                 
 (. 3/512( خمتٍم ظمالومقوت اًمٌقفؼل )2)

 (. 6/376( اعمجؿقع ذح اعمفذب )3)

اؾمؿف، ومًامه   اهلل ؾمقل، يمون يًؿك ذم اجلوهؾقي ؿمفوسمو ومغػم رإكصوري احلًحوس سمـ أمقي سمـ قمومر سمـ ( هشوم4)

هشومو، واؾمتشفد أسمقه قمومر يقم أطمد، وؾمؽـ هشوم اًمٌٍمة، وموت هبو ذم طمدود اًمًتلم، وًمقس ًمف قمؼى. اكظر: 

( اإلصوسمي ذم متققز 38/318(، اًمقاذم سموًمقومقوت )3796( ت )5/2652(، آؾمتقعوب ):8/2اًمطٌؼوت اًمؽؼمى )

 (. 9:99( ت )7/536اًمصحوسمي )

 (. 624 -4/623( اعمغـل )5)

 . -:27-: ( اكظر احلديٌ رىمؿ6)

 (. 625-4/624( اعمغـل )7)

 (.  23128( ح )512-8/511( ذم اعمصـػ )8)

 (. :5/6( اًمًــ اًمؽؼمى )9)
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 .شمدومـ ذم مؼؼمة ًمقًً مؼؼمة اًمقفقد واًمـصورى: ىمول، ؿذم امرأة كٍماكقي ذم سمطـفو وًمد مـ مًؾ

مدًمس مـ اًمثوًمثي: وهق اسمـ ضمريٍومقف 
(1)

 .ومل يٍمح سموًمًامع، 

((ًمف أومراد، صدوق))، أسمق أيقب، إؿمدق، اًمدمشؼل إمقي مقٓهؿمقؾمك  سمـ وؾمؾقامن
(2)

 

 .ومنإلؾمـود ومقف وعػ 

(يثبً ذيمؽ ٓ :ومول ازمـ اظمـذر. و سمدهمـ دم مؼوزمر اظمسؾؿكموروي فمـ فمؿر أهّن ): ومقيمف  -525
(3)

. 

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي
(4)

واًمدارىمطـل 
(5)

موشمً امرأة سموًمشوم وذم سمطـفو : ىمول، قمـ قمؿرو، مـ ـمريؼ اسمـ قمققـي 

 .أن شمدومـ مع اعمًؾؿلم مـ أضمؾ وًمدهووهل كٍماكقي وملمر قمؿر ، مًؾؿوًمد مـ 

اخلطوب سمـ ديـور مل يدرك قمؿر سمـ ورضموًمف صمؼوت ًمؽـ قمؿرو
(6)

 .مـؼطعومفق ، 

قفؼل وأظمرضمف اًٌم
(7)

أن ؿمقخو مـ أهؾ : ديـور سـم قمـ قمؿرو، أظمؼمكو اسـم ضمريٍ، قمقن سـم ضمعػر مـ ـمريؼ 

ـ أهؾ اًمؽتوب رم سمطـفو وًمد مًؾؿ رم مؼؼمة اعمًؾؿلم سـم قمؿر اًمشوم أظمؼمه أنّ  ـ امرأة م  .اخلطوب رى اهلل قمـف دوم

 .ديـور مٌفؿ مل يًؿ سمـ وؿمقخ قمؿرو، وومقف قمـعـي اسمـ ضمريٍ

زمشغم ازمـ اخلصوصقيظمو روى ): فومقيم -526
(8)

إذا رصمؾ يؿًم   اهلل رؽمقلزمقـو أكو أمويش : ومول، 

                                 
 (. . 94( ت) 52( اكظر: شمعريػ أهؾ اًمتؼديس )صـ 2)

 . (783اكظر شمرمجتف ذم احلديٌ رىمؿ )( 3)

 (. 4/625( اعمغـل )4)

 ( روايي اسمـ أيب ؿمقٌي قمـ اسمـ قمققـي مٌوذة. 23128( ح )512-8/511( اعمصـػ )5)

 (. 2944( ح ):3/54( ؾمــ اًمدارىمطـل )6)

ـور سـم ( قمؿرو7) ٌون ذم اًمثؼوت اعمؽل دي ًٌعلم ويمون مقًمده ؾمـي ؾمً وأرسمعلم. ىموًمف اسـم طم ، شمقذم ؾمـي ؾمً وقمنمـي وموئي وىمد ضمووز اًم

ٌؼوت اًمؽؼمى ) سـم ، وقمؿر(6/278) ـ. اكظر: اًمط  (. 4/389اخلطوب شمقذم ذم هنويي صمالث وقمنمي

 (. 5/69( اًمًــ اًمؽؼمى)8)

سمؿعجؿي -اًمًدود اعمعروف سموسمـ اخلصوصقي  معٌد سمـ معٌد، وىمقؾ: اسمـ زيد سمـ ( اخلصوصقي أمف، وهق: سمشػم9)

: أكً سمشػم.  اهلل هؾقي زمحو، ومؼول ًمف رؾمقليمون اؾمؿف ذم اجلو -مػتقطمي وصوديـ مفؿؾتلم سمعد اًمثوكقي حتتوكقي

(. شمؼريى 2/555(، اإلصوسمي ذم متققز اًمصحوسمي )2/284أطموديٌ صوحلي. آؾمتقعوب ) روى قمـ اًمـٌل 

 (. 833( ت )284اًمتفذيى )ص: 
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تقتكمبْ يو صوضمى ايمِس : همؼول، فمؾقف كعالن، دم ايمؼبقر
(1)

همؾّم فمرف ، همـظر ايمرصمؾ. أيمؼ ؽمبتقتقؽ، 

 .همرمك ِبّم، طمؾعفّم  اهلل رؽمقل

(إٓ مـ فمؾي، أذهى إيمقف، صمقد زمشغم ازمـ اخلصوصقيإؽمـود ضمديٌ : ل أمحدوومو. رواه أزمق داود 
(2)

. 

أظمرضمف
(3)

قمـ سمشػم ، ؽقْ هَنِ  سمـ ػْم ِش قمـ سمَ ، ؾمؿػم اًمًدوؾمك سمـ قمـ ظموًمد، ؿمقٌون سمـ إؾمقد مـ ـمريؼ 

: ىمول؟ مو اؾمؿؽ)): ومؼول  اهلل رؾمقلفوضمر إمم وم، دٌَ عْ مَ  سمـ ؿطْم ويمون اؾمؿف ذم اجلوهؾقي زَ   اهلل رؾمقلمقمم 

همٓء  ؾمٌؼًمؼد : ومؼول، مر سمؼٌقر اعمنميملم  اهلل رؾمقلسمقـام أكو أمور : ىمول- سمؾ أكً سمشػم)): ىمول، زطمؿ

  اهلل رؾمقلوطموكً مـ  ًمؼد أدرك همٓء ظمػما يمثػما: ومؼول، صمؿ مر سمؼٌقر اعمًؾؿلم، صمالصمو ظمػما يمثػما

 . ذم اًمؼٌقر قمؾقف كعالنومنذا رضمؾ يؿٌم، كظرة

وأظمرضمف اًمـًوئل
(4)

واسـم موضمف، 
(5)

واًمطقوًمز، 
(6)

ومـ ـمريؼف اًمطحووي-
(7)

واسـم أيب ؿمقٌي، -
(8)

وأمحد، 
(9)

 ،

ــــرد دب اعمػ ــــوري ذم ٕا واًمٌخ
(10)

ــــؿ،  ـ أيب قموص ــــ واسم
(11)

ــــون،  ـ طمٌ ــــ واسم
(12)

ــــوكع ذم ،  ـ ىم ــــ واسم

                                 
ؽ; ٕن ؿمعرهو ىمد ؾمًٌ قمـفو: أي سموًمؽن: ضمؾقد اًمٌؼر اعمدسمقهمي سموًمؼرظ يتخذ مـفو اًمـعول، ؾمؿقً سمذًم ( اًمًٌـ2ً)

طمؾؼ وأزيؾ، وىمول أسمق قمٌقد: وإكام ذيمرت اًمًٌتقي ٕن أيمثرهؿ ذم اجلوهؾقي يمون يؾًٌفو همػم مدسمقهمي إٓ أهؾ اًمًعي 

يؾًٌفو إٓ أهؾ اجلدة مـفؿ يموكقا يشؽموهنو مـ اًمقؿـ واًمطوئػ. همريى  وٓ حيًـقن ٓ مـفؿ واًمنمف ٕهنؿ يموكقا

 ( مودة )ؾمًٌ(3/441ي )( اًمـفوي3/261احلديٌ )

 (. 4/625( اعمغـل )3)

 (.   4341( ح )246-6/245( ذم ؾمــف، يمتوب اجلـوئز، سموب اعمٌم ذم احلذاء سملم اًمؼٌقر )4)

 (. 3159( ح )7:/5( ذم ؾمــف، يمراهقي اعمٌم سملم اًمؼٌقر ذم اًمـعول اًمًٌتقي )5)

 (.  2679( ح ):3/61ؼوسمر )( ذم ؾمــف، يمتوب اجلـوئز، سموب مو ضموء ذم ظمؾع اًمـعؾلم ذم اعم6)

 (. 2331( ح )3/557( ذم مًـده )7)

 (. 3:18( ح )2/621( ذح معوين أصمور )8)

 (.  :2337( ح )8/624( ذم اعمصـػ )9)

 (. 31898( ح )45/493( ذم مقاوع ذم مًـده مـفو ):)

 (. 886( ح )382( إدب اعمػرد )ص: 21)

 (. 2762( ح )4/381) أطمود واعمثوين(  22)

 (.  4281( ح )8/552( ذم صحقحف )23)
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اًمصحوسمي معجؿ
(1)

واًمطؼماين ،
(2)

واحلويمؿ، 
(3)

واسـم طمزم 
(4)

ؼلواًمٌقف، 
(5)

اًمؼم قمٌدواسـم ، 
(6)

واسمــ اجلـقزي، 
(7)

 ،

ـ طمجر واسم
(8)

ؾمقد  ـ ـمريؼ ٕا  .وذيمره سمعضفؿ خمتٍما وسمعضفؿ مطقٓ، ؿمقٌون سمف كحقه سـم يمؾفؿ م

اًمـقوي ذم إذيمور هإؾمـود وطمًـ، وصححف احلويمؿ وواومؼف اًمذهٌل
(9)

. 

ظموًمـد سمــ ؾمـؿػم  همـػم، ورضموًمـف رضمـول اًمصـحقح. . . رواه أمحد واًمطؼماين سمـحقه)): وىمول اهلقثؿل

((صمؼي وهق
(10)

. 

ومؾـؿ يعـرف ًمـف  ((اًمثؼـوت))وإن ذيمره اسمـ طمٌـون ذم ، ؾمؿػم سمـ وراويف ظموًمد)): وىمول اسمـ دىمقؼ اًمعقد

((راو واطمد إٓ
(11)

. 

ـوًمدو دود ػمؿِ ؾُم  سـم ظم ٍمي اًًم ًوئل، اًٌم ((صمؼي)): ىمول اًـم
(12)

ل ذم اًمؽوؿمػواقمتؿده اًمذهٌ، 
(13)

ـ ،  وذيمره اسم

ٌون ذم اًمثؼوت طم
(14)

((سمٍمي صمؼي)): وىمول اًمعجكم، 
(15)

((صدوق هيؿ ىمؾقال)): وىمول اسـم طمجر، 
(16)

ٌو ،  وشمعؼٌف صوطم

                                 
(2( )2/9:) 

 (. 2341( ح )3/54( اعمعجؿ اًمؽٌػم )3)

 (. 2/639( اعمًتدرك قمغم اًمصحقحلم )4)

 (. 6/248( اعمحغم )5)

 (. 5/91( اًمًــ اًمؽؼمى )6)

 (. 32/89( اًمتؿفقد )7)

 (.   23:( ح ):3/2( اًمتحؼقؼ ذم مًوئؾ اخلالف )8)

 (. :6/3طمجر )( كتوئٍ إومؽور ٓسمـ 9)

 (. 394( إذيمور )ص: :)

 (. :49/:جمؿع اًمزوائد )( 21)

 (. 2/3:5( اإلعموم سملطموديٌ إطمؽوم )22)

 (. 2731( ت )1:/9( هتذيى اًمؽامل ذم أؾمامء اًمرضمول )23)

 (. 2439( ت )2/476( اًمؽوؿمػ )24)

 (. 5/315( اًمثؼوت ٓسمـ طمٌون )25)

 ؿػم سموًمشلم سموعمعجؿي. ؿم سمـ ( وومقف: ظموًمد498( ت )2/441(  اًمثؼوت )26)

 (. 2753( ح)398( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 27)
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ٌون -وكوهقؽ سمف -وئلًـوصمؼف اًم، صمؼي: سمؾ)): اًمتحرير ((واًمعجكم، واسـم طم
(1)

ػم ؿِ ؾَم  سـم وىمد شمػرد سمف ظموًمد، وهق وضمقف، 

ـوده أمحدمع ذًمؽ ضمقّ  ـ موضمف سـم اهلل قمٌدو، -يمام كؼؾ قمـف اعمصـػ -د إؾم ٍمي صوطمى ؿمعٌي يمام كؼؾ اسم قمثامن اًٌم
(2)

. 

وطمًـف اًمـقوي ذم اخلالصي، واحلديٌ صحقح
(3)

صححف اًمشقخ إًمٌوين ذم اإلرواءو، 
(4)

. 

 يسؿع إكف، أصحوزمف فمـف وسمقلم، ومػمه دم وضع إذا عبدإن ايم: ومقل ايمـبل ): ومقل اظمصـػ -527

(رواه ايمبخوري. كعوهلؿ ومرع
(5)

. 

-يمام قمزا إًمقف اعمصـػ–أظمرضمف اًمٌخوري 
(6)

ومًؾؿ، 
(7)

  قمـ اًمـٌل، قمـ أكس ، ىمتودة مـ ـمريؼ  

، وملىمعداه، أشموه مؾؽون، وشمقزم وذهى أصحوسمف طمتك إكف ًمقًؿع ىمرع كعوهلؿ، إذا ووع ذم ىمؼمه عٌداًم)): ىمول

اكظر إمم مؼعدك : ومقؼول، اهلل ورؾمقًمف قمٌدأؿمفد أكف : ومقؼقل؟ مو يمـً شمؼقل ذم هذا اًمرضمؾ حمؿد : ومقؼقٓن ًمف

 :ومقؼقل -أو اعمـوومؼ  -وأمو اًمؽوومر ، ومػمامهو مجقعو)):  ىمول اًمـٌل، مـ اًمـور أسمدًمؽ اهلل سمف مؼعدا مـ اجلـي

صمؿ ييب سمؿطرىمي مـ طمديد رضسمي سملم ، شمؾقً وٓ دريً ٓ :ومقؼول ،يمـً أىمقل مو يؼقل اًمـوس، أدري ٓ

 .ومقصقح صقحي يًؿعفو مـ يؾقف إٓ اًمثؼؾلم، أذكقف

(هنك أن سمقؿمل ايمؼبقر:  أنَّ ايمـّبلّ  شمبً): ومقيمف -528
(8)

. 

أظمرج هبذا اًمؾػظ اًمؽممذي
(9)

قمـ ، رسمقعي سمـ حمؿد: ىمول، اًمٌٍمي قمؿرو إؾمقد أيب سمـ اًمرمحـ قمٌدقمـ  

                                 
 (. 2753( ت )2/456( حترير شمؼريى اًمتفذيى )2)

 (. 3/621( ؾمــ اسمـ موضمف )3)

 (. 3/2181ظمالصي إطمؽوم )( 4)

 (. 4/322( إرواء اًمغؾقؾ ذم ختريٍ أطموديٌ مـور اًمًٌقؾ )5)

 (. 4/625( اعمغـل )6)

(، و سموب مو ضموء ذم قمذاب 2449( ح )1:/3ـوئز، سموب: اعمقً يًؿع ظمػؼ اًمـعول )( ذم صحقحف، يمتوب اجل7)

 (. 2485( ح )9:/3اًمؼؼم)

( ذم صحقحف، يمتوب اجلـي، صػي كعقؿفو، سموب قمرض مؼعد اعمقً مـ اجلـي أو اًمـور قمؾقف، وإصمٌوت قمذاب اًمؼؼم 8)

 (. 3981( ح )5/3311واًمتعقذ مـف، )

 (. 627-4/626( اعمغـل )9)

 . (2163)  (:46/ 4ًــ )ًما (:)
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وأن يٌـك ، وأن يؽتى قمؾقفو، أن دمصص اًمؼٌقر هنك اًمـٌل : قمـ ضموسمر ىمول، قمـ أيب اًمزسمػم، اسمـ ضمريٍ

 .وأن شمقـمل، قمؾقفو

((مؼٌقل)) اًمٌٍمي قمؿرو أسمق إؾمقد سمـ اًمرمحـ قمٌد: وومقف ؿمقخ اًمؽممذي
(1)

. 

خترجيف ؾمٌؼوىمد ، وأيب اًمزسمػم، وومقف قمـعـعي اسمـ ضمريٍ
(2)

. 

ويدل قمغم يمراهي وـملة اًمؼٌقر مو ضموء قمـد مًؾؿ
والحاكم، (3)

(4)
قمـ ، قمـ أيب اًمزسمػم، ضمريٍاسمـ مـ ـمريؼ  

هنك : وًمػظ احلويمؿ. وأن يٌـك قمؾقف، وأن يؼعد قمؾقف، ص اًمؼؼمأن جيّص   اهلل رؾمقلهنك : ىمول، ضموسمر

خترجيف ؾمٌؼوىمد  واجلؾقس قمؾقفو، واًمٌـوء قمؾقفو، واًمؽتوب ومقفو، قمـ دمصقص اًمؼٌقر  اهلل ؾمقلر
(5)

. 

أو أطمصػ ، أو ؽمقػ، ٕن أمًم فمعم مجرة:  اهلل رؽمقلومول : ومول، روى ازمـ موصمف): ومقيمف -[م]

كعقم زمرصمقم
(6)

ومضقً  -ىمذا ومول  -ط ايمؼبقر ؽَم وَ ومو أزمورم أَ ، أضمى إرم مـ أن أمًم فمعم ومػم مسؾؿ، 

(ط ايمسققؽَم أو وَ ، ضموصمتل
(7)

. 

أظمرضمف
(8)

 سمـ قمـ أيب اخلػم مرصمد، أيب طمٌقى سمـ قمـ يزيد، ؾمعد سمـ قمـ اًمؾقٌ، اعمحوريبمـ ـمريؼ  

 .هومذيمر:. . . .  اهلل رؾمقلىمول : ىمول، قمومر سمـ قمـ قمؼٌي، اهلل اًمقزين قمٌد

خترجيف ؾمٌؼوىمد 
(9)

ويشفد عمعـوه مو ، ومل يثًٌ رومعف، قمومر  سمـ واًمصقاب أكف مقىمقف قمغم قمؼٌي، 

                                 
 (. 4913( ت )681( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 2)

 . -331-: ( اكظر احلديٌ رىمؿ3)

 . (5:ح ) (778/ 3(صحقح مًؾؿ )4)

 (. :2/47( اعمًتدرك  )5)

 . -:32-: ( اكظر احلديٌ رىمؿ6)

ضمؾ أي اضمؽمطمفو سموًمـعؾ يملن اعمراد قمغم اًمؼؾى ومنن اًمـعؾ هل اًمتل خيصػ ا))إؾمامقمقؾ اًمصـعوين:  سمـ ( ىمول حمؿد7) ًمرِّ

 (. 29/:اًمتـقير ذح اجلومع اًمصغػم ) ((يمام خيصػ اًمـعؾ أي خيرزهو وملكول مشؼي

 (. 4/627( اعمغـل )8)

 (.   2678( ح )3/619( يمتوب اجلـوئز، سموب مو ضموء ذم اًمـفل قمـ اعمٌم قمغم اًمؼٌقر واجلؾقس قمؾقفو )9)

 . -334-: ( اكظر احلديٌ رىمؿ:)
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حترق صمقوسمف ومتخؾص إمم ، ٕن جيؾس أطمديمؿ قمغم مجرة: رواه مًؾؿ ذم صحقحف مـ طمديٌ أيب هريرة مرومققمو

 .يمام ؾمقليت سمعد طمديٌ ظمػم ًمف مـ أن جيؾس قمغم ىمؼم، ضمؾده

رواه سمصـؾقا إيمقفـو وٓ ،ٓ جتؾسـقا فمـعم ايمؼبـقر:  اهلل رؽمـقلومـول : ومول أزمق مرشمـد ومـول): ومقيمف - [م]

(مسؾؿ
(1)

. 

ًؾؿ ذم صحق حفأظمرضمف م
(2)

ـ واصمؾي  ـ أيب مرصمد اًمغـقي، قم ؾمٌؼوىمد . ومذيمر مثؾف. . .  اهلل رؾمقلىمول : ىمول، قم
(3)

. 

حترق شمقوزمف ، ٕن جيؾس أضمدىمؿ فمعم مجرة:  اهلل رؽمقلومول : وروى أزمق هريرة ومول): ومقيمف -529

(رواه مسؾؿ. طمغم يمف مـ أن جيؾس فمعم ومػم، همتخؾص إلم صمؾده
(4)

. 

ومذيمره:. . .  اهلل رؾمقلىمول : ىمول، قمـ أيب هريرة، قمـ أسمقف، ؾمفقؾ مـ ـمريؼ 
(5)

. 

(سممذ صوضمى ايمؼػم ٓ :همؼول، رأى رصمال ومد اسمؽل فمعم ومػم لَّ بِ ايمـَّ  أنَّ  يَ وِ ورُ ): ومقيمف -:52
(6)

. 

أظمرضمف أمحد
(7)

ومـ ـمريؼف اسمـ اجلقزي ذم اًمتحؼقؼ-
(8)

واسمـ قمًويمر -
(9)

واسمـ ىموكع ذم معجؿ ، 

اًمصحوسمي
(10)

وش ذم صمالصمي جموًمس مـ أموًمقفوأسمق ؾمعقد اًمـؼ  ، 
(11)

وأسمق كعقؿ ذم معرومي اًمصحوسمي، 
(12)

واسمـ إصمػم  

                                 
 (. 4/627( اعمغـل )2)

 (. 83:( ح )3/779( يمتوب اجلـوئز، سموب اًمـفل قمـ اجلؾقس قمغم اًمؼؼم واًمصالة قمؾقف، صحقح مًؾؿ )3)

 . -333-: ( اكظر احلديٌ رىمؿ4)

 (. 4/627( اعمغـل )5)

 (. 82:( ح )3/778( يمتوب اجلـوئز، سموب اًمـفل قمـ اجلؾقس قمغم اًمؼؼم واًمصالة قمؾقف )6)

 (. 4/627( اعمغـل )7)

( إـمراف اعمًـد 25:92( ح )22/858( ويمام ذم إحتوف اعمفرة ٓسمـ طمجر ) :111/4( ح )587/:4ًـد )( ذم اعم8)

 (. 7632( ح )6/24اعمعتكم سملـمراف اعمًـد احلـٌكم )

 (. 27:( ح )3/31(  اًمتحؼقؼ ذم مًوئؾ اخلالف )9)

 (. 56/582( شموريخ دمشؼ ):)

 ع ًمػظف سمؾ أطمول قمغم روايي اسمـ وهى. ( مل يًؼ اسمـ ىموك3/312( معجؿ اًمصحوسمي ٓسمـ ىموكع )21)

 (.  21( ح )22( صمالصمي جموًمس مـ أموزم أيب ؾمعقد اًمـؼوش )ص: 22)

 (ومل يًؼ ًمػظف، سمؾ أطمول إمم ًمػظ اسمـ هلقعي. 5/2:92( معرومي اًمصحوسمي ٕيب كعقؿ )23)
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ذم أؾمد اًمغوسمي
(1)

قمـ ، اجلذامل ةداؾمق سمـ قمـ سمؽر، احلورث سمـ أظمؼمين قمؿرو، اسمـ وهىيؼ يمؾفؿ مـ ـمر 

ٓ شممذ صوطمى : ومؼول، متؽل قمغم ىمؼم  اهلل رؾمقلرآين : ىمول، طمزم سمـ قمـ قمؿرو، كعقؿ احليمل سمـ زيود

 .شممذه ٓ أو، هذا اًمؼؼم

((وإؾمـوده صحقح، اكػرد سمف اإلموم أمحد: كعقؿ قمـ قمؿرو سمـ طمديٌ زيود)): اهلودي قمٌدىمول اسمـ  
(2)

وىمول . 

((وؾمـده صحقح ((مًـده))شمػرد سمف أمحد ذم )): اًمذهٌل
(3)

أيضو اسمـ طمجر ذم اًمػتح هوصحح إؾمـود. 
(4)

. 

 .ورضمول اإلؾمـود يمؾفؿ صمؼوت

وأظمرضمف أمحد
(5)

واسمـ ىموكع ذم معجؿ اًمصحوسمي، 
(6)

ًمصحوسميوأسمق كعقؿ ذم معرومي ا، 
(7)

واسمـ قمًويمر ذم  

شمورخيف
(8)

: طمزم ىمول سمـ رةاَم ـقمـ قمُ ، كعقؿ احليمل سمـ قمـ زيود، ؾمقادة سمـ صمـو سمؽر، سمـ هلقعييمؾفؿ مـ ـمريؼ ا 

 ((يمذيؽ شممذ صوطمى اًمؼؼم وٓ مـ اًمؼؼم ٓ اكزل: ىمول، ضموًمًو قمغم ىمؼم  اهلل رؾمقلرآين 

وقمـد أمحد واسمـ  ((طمزم سمـ قمؿرو)): وقمـد اسمـ ىموكع. ؿوأيب كعق، قمـد احلويمؿ ((طمزم سمـ رةاَم قمُ )): هؽذا سمؾػظ

يمالمهو  طمزم سمـ طمزم وقمامرة سمـ قمؿرو ن  ٕ; يي ٓ وهذا. سموًمشؽ ((وإمو قمامرة، إمو قمؿرو)): قمًويمر

صحوسمقون ضمؾقالن
(9)

. 

                                 
 (. 5/313( أؾمد اًمغوسمي )2)

 (. 3/787(  شمـؼقح اًمتحؼقؼ )3)

 (. 2/431( شمـؼقح اًمتحؼقؼ )4)

 (. 4/336( ومتح اًمٌوري )5)

 (. 111/49( ح )586/:4( ذم اعمًـد )6)

 (. 3/311( معجؿ اًمصحوسمي )7)

 (. 6333( ح )5/3187(، و) 5:83( ح )5/2:92( معرومي اًمصحوسمي ٕيب كعقؿ )8)

(9( )56/414 .) 

ًمقؾي اًمعؼٌي، وؿمفد   اهلل طمزم، سمويع رؾمقل سمـ ، أظمق قمؿرواخلزرضمل إكصوري ًمقذان سمـ زيد سمـ طمزم سمـ ةرَ اَم ـ( قمُ :)

اعمشوهد يمؾفو، واؾمتشفد ذم ىمتول أهؾ اًمردة سموًمقاممي ذم ظمالومي اًمصديؼ ؾمـي اصمـتل قمنمة. اكظر: اًمطٌؼوت اًمؽؼمى 

 = (. :5/68(، اإلصوسمي )5/248(، أؾمد اًمغوسمي )4/597)
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((وىمد وصمؼ، وومقف يمالم، وومقف اسمـ هلقعي، رواه اًمطؼماين ذم اًمؽٌػم)): وىمول اهلقثؿل
(1)

. 

هلقعي سمـ اهلل قمٌدػ حلول واإلؾمـود ومقف وع
(2)

 وٓ يمذيؽ: همػم ًمػظي، واحلديٌ صموسمً سموإلؾمـود إول، 

 .واهلل أقمؾؿ، ومفل وعقػي، اسمـ هلعقي وومؼد شمػرد هب

ًُ : ف ومولأكَّ  فمـ ايمـبل  وومد صحَّ ): ومقيمف  -532 و همنهّن ; همزوروهو، هنقتؽؿ فمـ زيورة ايمؼبقر ىمـ

(همنهنو سمذىمر أطمرة: وايمؼممذي زمؾػظ. رواه مسؾؿ. رىمؿ اظمقتسمذىمِ 
(3)

. 

روى مًؾؿ
(4)

، هنقتؽؿ قمـ زيورة اًمؼٌقر:  اهلل رؾمقلىمول : ىمول، قمـ أسمقف، سمريدة سمـ اهلل قمٌدمـ ـمريؼ  

، وهنقتؽؿ قمـ اًمـٌقذ إٓ ذم ؾمؼوء، وملمًؽقا مو سمدا ًمؽؿ، وهنقتؽؿ قمـ حلقم إووطمل ومقق صمالث، هوومزورو

 .شمنمسمقا مًؽرا وٓ ،وموذسمقا ذم إؾمؼقي يمؾفو

وأظمرضمف اًمؽممذي
(5)

ىمد يمـً هنقتؽؿ قمـ :  اهلل رؾمقلىمول : قمـ أسمقف ىمول، سمريدة سمـ ؾمؾقامنمـ ـمريؼ  

 .ومزوروهو ومنهنو شمذيمر أظمرة، يورة ىمؼم أمفومؼد أذن عمحؿد ذم ز، زيورة اًمؼٌقر

ايمسالم : يؼقل وموئؾفؿ همؽون، اظمؼوزمر إلم طمرصمقا إذا يعؾؿفؿ  اهلل رؽمقلىمون ): ومقيمف -532

كسلل اهلل يمـو ويمؽؿ ، زمؽؿ يمالضمؼقن وإكو إن ؾموء اهلل، ؿكمفمؾقؽؿ أهؾ ايمديور مـ اظمممـكم واظمسؾ

(ايمعوهمقي
(6)

. 

                                 
إمم أهؾ كجران، شمقذم سموعمديـي سمعد ؾمـي اخلؿًلم.  ومو سمعدهو، سمعثف اًمـٌل  اخلـدق ؿمفدطمزم،  سمـ وأظمقه قمؿرو =

 (. 5/732( اإلصوسمي )5/325اكظر أؾمد اًمغوسمي )

 (. 4/72( جمؿع اًمزوائد ومـٌع اًمػقائد )2)

ورك )); وظمؾص احلوومظ إمم يمقكف: ـمقيؾ يمالم ومقف هلقعي سـم اهلل قمٌد( 3) ف، وروايي اسـم اعٌم وسمعي، ظمؾ ط سمعد اظمؽماق يمٌت صدوق مـ اًًم

ًؾؿ سمعض رء مؼرون ـ همػممهو، وًمف ذم م ـ وهى قمـف أقمدل م  (. 4674( ت )649. شمؼريى اًمتفذيى )ص: ((واسم

 (. 4/628( اعمغـل )4)

(. ويمتوب 88:( ح )3/783رسمف قمز وضمؾ ذم زيورة ىمؼم أمف ) ـٌل ( ذم صحقحف، يمتوب اجلـوئز، سموب اؾمتئذان اًم5)

إووطمل، سموب سمقون مو يمون مـ اًمـفل قمـ أيمؾ حلقم إووطمل سمعد صمالث ذم أول اإلؾمالم، وسمقون كًخف وإسموطمتف 

 (. 2:88( ح )4/2674إمم متك ؿموء )

 (. 2165( ح )4/472( ذم ؾمــف، يمتوب اجلـوئز، سموب مو ضموء ذم اًمرظمصي ذم زيورة اًمؼٌقر )6)

 (. 629-4/628( اعمغـل )7)
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أظمرضمف مًؾؿ
(1)

يعؾؿفؿ إذا ظمرضمقا إمم   اهلل رؾمقليمون : ىمول، قمـ أسمقف، سمريدة سمـ ؾمؾقامنمـ ـمريؼ  

 .سمؽؿ: همػم أكف مل يذيمر ًمػظي، ومذيمره مثؾف . . . اعمؼوسمر

(و واظمستلطمريـدمكم مـّ ويرضمؿ اهلل اظمستؼ: ودم ضمديٌ فموئشي): ومقيمف -533
(2)

. 

أظمرضمف مًؾؿ
(3)

  أٓ أطمدصمؽؿ قمـ اًمـٌل: ؾمؿعً قموئشي حتدث ومؼوًمً: يؼقل، ىمقس سمـ حمؿدمـ ـمريؼ  

، ومـوداين، إن ضمؼميؾ أشموين طملم رأيً  اهلل رؾمقلىمول  -ىموًمً ذم طمديٌ ـمقيؾ هلو-، سمغم: ىمؾـو، وقمـل

، وفمــً أن ىمد رىمدت، وىمد ووعً صمقوسمؽ، ومل يؽـ يدظمؾ قمؾقؽ، وملظمػقتف مـؽ، وملضمٌتف، وملظمػوه مـؽ

: ىموًمً، إن رسمؽ يلمرك أن شمليت أهؾ اًمٌؼقع ومتًتغػر هلؿ: ومؼول، وظمشقً أن شمًتقطمٌم، ومؽرهً أن أوىمظؽ

ويرطمؿ اهلل ، اًمًالم قمغم أهؾ اًمديور مـ اعمممـلم واعمًؾؿلم: ىمقزم)) ىمول؟ اهلل لرؾمقيمقػ أىمقل هلؿ يو : ىمؾً

 وإكو إن ؿموء اهلل سمؽؿ ًمالطمؼقن، اعمًتؼدملم مـو واعمًتلظمريـ

(سمػتـو زمعدهؿ وٓ ،حترمـو أصمرهؿ ٓ ايمؾفؿ: ودم ضمديٌ آطمر): ومقيمف -534
(4)

. 

أظمرضمف أسمق داود
(5)

واًمـًوئل ذم اًمؽؼمى، 
(6)

واسمـ موضمف، 
(7)

واسمـ ؾمعد، 
(8)

وأمحد، 
(9)

وأسمق يعغم، 
(10)

 –

                                 
 (. 86:( ح )3/782( ذم صحقحف، يمتوب اجلـوئز، سموب مو يؼول قمـد دظمقل اًمؼٌقر واًمدقموء ٕهؾفو )2)

 (. 4/629( اعمغـل )3)

 (. 85:( ح ):3/77( ذم صحقحف، يمتوب اجلـوئز، سموب مو يؼول قمـد دظمقل اًمؼٌقر واًمدقموء ٕهؾفو )4)

 . (4/629( اعمغـل )5)

( وهق ؾموىمط مـ أيمثر كًخ  4348/3( ح )6/252( ذم ؾمــف، يمتوب اجلـوئز، سموب مو يؼقل إذا أشمك اعمؼوسمر أو مر هبو )6)

( و 2:41أيب داود، وأصمٌتفو ؿمعقى إركووط ذم حتؼقؼف مـ كًخي )يمرسمرزم( وأؿمور اعمزي إًمقف ذم إـمراف )

 (. 284:7( و )27337)

 (. 9974( ح )9/272( اًمًــ اًمؽؼمى )7)

 (.  2657( ح )3/5:7( ذم ؾمــف، يمتوب اجلـوئز، سموب مو ضموء ومقام يؼول إذا دظمؾ اعمؼوسمر )8)

 (. 3/267( اًمطٌؼوت اًمؽؼمى )9)

 (. 35536( ح )51/597( مًـد أمحد ):)

 (.  56:4( ح ):9/7( ذم مًـده )21)
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ومـ ـمريؼف اسمـ طمجر ذم كتوئٍ إومؽور
(1)

واسمـ اًمًـل ذم قمؿؾ اًمققم واًمؾقؾي -
(2)

اًمؼم ذم اًمتؿفقد قمٌدواسمـ ، 
(3)

 

، قمـ قموئشي، رسمقعي سمـ قمومر سمـ اهلل قمٌدقمـ ، قمٌقد اهلل سمـ قمـ قموصؿ، اهلل قمٌد سمـ ذيؽيمؾفؿ مـ ـمريؼ 

ًّ : ومؼول، ومنذا هق سموًمٌؼقع - شمعـل اًمـٌل  -ومؼدشمف : ىموًمً وإكو ، أكتؿ ًمـو ومرط، الم قمؾقؽؿ دار ىمقم مممـلماًم

 .شمػتـو سمعدهؿ وٓ ،حترمـو أضمرهؿ ٓ اًمؾفؿ، سمؽؿ ٓطمؼقن

((وعقػ)) اعمدين اًمعدوي اخلطوب سمـ قمؿر سمـ قموصؿ سمـ اهلل قمٌقد سمـ قمـوصؿ ومقفو
(4)

. 

ويمثرة ومهف ، ًمًقء طمػظف، وعػف مجوقمي مـ أهؾ اًمعؾؿ، اهلل اًمـخعل اًمؼويض قمٌداسمـ : وذيؽ وهق 

وهمؾطف
(5)

((اهلل يمثػم اًمغؾط واًمقهؿ قمٌد سمـ ذيؽ)): مذيوىمول اًمؽم، 
(6)

ذيؽ ًمقس )): ىمول اًمدارىمطـل 

((سموًمؼقي ومقام يتػرد سمف
(7)

((موئؾ، مضطرب احلديٌ، ذيؽ ؾمكء احلظ)): وىمول اجلقزضموين، 
(8). 

 .وىمد اوطرب ذيؽ ذم إؾمـود هذا احلديٌ

 .قمـ قموئشي، رسمقعي سمـ قمومر سمـ اهلل قمٌدقمـ ، قمٌقد اهلل سمـ قمـ قموصؿومرواه مرة 

ـ حيقكورواه مرة  ـ اًمؼوؾمؿ، ؾمعقد سـم قم ـ قموئشي، حمؿد سـم قم ـٌل : ىموًًم، قم ـ ومراؿمف ىموم اًم  .ومذيمره. . . م

أظمرضمف أمحد
(9)

 ، قمومر سمـ قمـ أؾمقد 

وأسمق يعغم 
(10)

 .يمالمهو قمـ ذيؽ سمف كحقه اًمقًمقد سمـ سمنمقمـ  

                                 
 (. 6/33( كتوئٍ إومؽور )2)

 (.  6:2)( ح 654( قمؿؾ اًمققم واًمؾقؾي ٓسمـ اًمًـل )ص: 3)

 (. 31/352( اًمتؿفقد )4)

 (. 4176( ت )583( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 5)

قمتدال )6/46(، اًمؽومؾ )3:طمقال اًمرضمول صػحي )أ( اكظر: 6) ىمقال اًمعؾامء سمؼقًمف: أ(، وخلصف اسـم طمجر 4/484(، مقزان ٓا

 (. 3898) ( ت547. شمؼريى اًمتفذيى)ص: ((صدوق خيطكء يمثػما شمغػم طمػظف مـذ وزم اًمؼضوء سموًمؽقومي))

 (. :2( شمرشمقى قمؾؾ اًمؽممذي اًمػؼرة )7)

 (. 2418( ح )3/261( ؾمــ اًمدارىمطـل )8)

 (. 245( ت )261( أطمقال اًمرضمول )ص: 9)

 (.  35912( ح )52/421( مًـد أمحد ):)

 (. :572( ح )9/96( مًـد أيب يعغم اعمقصكم )21)
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أظمرضمف أمحد; قمٌقد اهلل قمـ اًمؼوؾمؿ قمـ قموئشي سمـ قمـ قموصؿورواه مرة 
(1)

قمـ ، قمومر سمـ قمـ أؾمقد 

 .ذيؽ سمف

((قمـ ذيؽ، ومصح اًمؼقٓن)): ىمول اًمدارىمطـل
(2)

. 

 شمػتـو سمعده وٓ ،حترمـو أضمره ٓ اًمؾفؿ: إٓ أّن ىمقًمف، وموحلديٌ وعقػ هبذا اإلؾمـود حلول ذيؽ اًمـخعل

ؾمٌؼيمام  مـ طمديٌ أيب هريرة قمغم اعمقً  ورد ذم صالة اًمـٌل 
(3)

. 

(ىمون ضمسـو. ايمؾفؿ انمػر يمـو وهلؿ: ؼولهم; زادوإن ): ومقيمف -535
(4)

. 

 .أيب ـموًمى  سمـ وىمد ورد كحقه قمـ قمكم، إمم أصحوسمف وٓ مل يـًٌف اعمصـػ إمم اًمـٌل 

وملظمرضمف اًمطؼماين
(5)

وأسمق كعقؿ ذم اعمعرومي 
(6)

 سمـ صمـو معغم، اعمؾؽ اًمقاؾمطل قمٌد سمـ ؿدمـ ـمريؼ حم 

طملم  -يعـل قمؾقو-هكو معف : ىمول، وهى سمـ قمـ زيد، قمـ إقمؿش، أيب إؾمقد سمـ صمـو مـصقر، اًمرمحـ قمٌد

رضمع مـ صػلم
(7)

مو هذه : ومؼول قمكم، طمتك إذا يمون قمـد سموب اًمؽقومي إذا كحـ سمؼٌقر ؾمٌعي قمـ أيامكـو 

إرت سمـ وبٌ  يو أمػم اعمممـلم إن ظَم : ومؼوًمقا، ؟اًمؼٌقر
وأوىص أن يدومـ ذم ، ؽ إمم صػلمشمقذم سمعد خمرضم (8)

ومؾام رأوا ظمٌوسمو أوىص أن يدومـ ، ويمون اًمـوس إكام يدومـقن مقشموهؿ ذم أومـقتفؿ وقمغم أسمقاب دورهؿ، فمفر اًمؽقومي

                                 
 (.  35586( ح )52/36( ذم مًـد )2)

 (. 4694( س )25/341( قمؾؾ اًمدارىمطـل )3)

 (. 228-: ( اكظر احلديٌ رىمؿ4)

 (. 4/629( اعمغـل )5)

 (. 4729( ح )5/67( اعمعجؿ اًمؽٌػم )6)

 (. 3454( ح )19:/3( معرومي اًمصحوسمي )7)

ِصػِّلم: سمؽن أوًمف وصموكقف وشمشديد اًمػوء، وهق مقوع معروف سموًمشوم، قمغم ؿموـملء اًمػرات مـ اجلوكى اًمغريب سملم   ( 8)

 هـ. 48ؾمـي  -ريض اهلل قمـفام-وومقف يموكً وىمعي صػلم سملم قمكم سمـ أيب ـموًمى ومعوويي  اًمرىمي وسموًمس،

 (. 398 - 379/ 8(، اًمٌدايي واًمـفويي )582/ 4(، معجؿ اًمٌؾدان )948/ 4اكظر: معجؿ مو اؾمتعجؿ )

فؾؿي وشمشديد اًمتوء سمػتح اهلؿزة واًمراء اعم-اسمـ إرت  -سمػتح اعمعجؿي ومقطمدشملم سمقـفام أًمػ إومم مثؼؾي-ظمٌوب  ( 9)

هـ 48أسمق قمٌد اهلل مـ اًمًوسمؼلم إمم اإلؾمالم ويمون يعذب ذم اهلل، وؿمفد سمدرًا صمؿ كزل اًمؽقومي وموت هبو ؾمـي  -اعمثـوة

 (. 2:3ص)واًمتؼريى ( 47/ 4 ) ، وشمقوقح اعمشتٌف(534/ 2). اكظر: وآؾمتقعوب 
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واسمتكم ذم ، وقموش جموهدا، وهوضمر ـموئعو، رطمؿ اهلل ظمٌوسمو ًمؼد أؾمؾؿ راهمٌو: ومؼول قمكم، سموًمظفر دومـ اًمـوس

اًمًالم قمؾقؽؿ يو أهؾ اًمديور : صمؿ دكو مـ اًمؼٌقر ومؼول، مـ أطمًـ قمؿالوًمـ يضقع اهلل أضمر ، ضمًؿف أطمقآ

ودمووز ، اًمؾفؿ اهمػر ًمـو وهلؿ، وكحـ ًمؽؿ شمٌع قمام ىمؾقؾ ٓطمؼ، مـ اعمممـلم واعمًؾؿلم أكتؿ ًمـو ؾمؾػ ومورط

 .وريض قمـ اهلل قمز وضمؾ، وىمـع سموًمؽػوف، وقمؿؾ ًمؾحًوب، ـمقسمك عمـ ذيمر اعمعود، وقمـفؿ، سمعػقك قمـو

((متفؿ سموًمقوع وىمد رمل سموًمرومض)): اًمقاؾمطل اًمرمحـ قمٌد سمـ مـعغموومقف 
(1)

. 

ف أطمًـ أطمقاًمف قمـدي أكّ : ومؼول، اًمرمحـ قمٌد سمـ وؾمئؾ قمـ اعمعغم، معلم سمـ ؾمؿعً حيقك))ىمول أسمق داود  

أيب  سمـ وىمد ووعً ذم ومضؾ قمكمّ ، ن يغػر زمأٓ أرضمق أ: ومؼول؟ أٓ شمًتغػر اهلل: ىمقؾ ًمف قمـد مقشمف

((شمًعلم طمديثو،  ـموًمى
(2)

 

((وهق يمذاب، اًمرمحـ اًمقاؾمطل قمٌد سمـ وومقف معغم، رواه اًمطؼماين)): وىمول اهلقثؿل
(3)

. 

 .وموٕصمر ؿمٌف اعمقوقع

 يمف ؼولهم، إن ايمؼراءة فمـد ايمؼػم زمدفمي: وومول يمف، روى مجوفمي أّن أمحد هنك رضيرا أن يؼرأ فمـد ايمؼػم -[م]

اجلقهري ومدامي زمـ حمؿد
(4)

احلؾبل دم مبمممو سمؼقل : اهلل فمبديو أزمو : 
(5)

، هملطمػمين مبمم: ومول. شمؼي: ومول؟ 

ؽمؿعً ازمـ فمؿر يقيص زمذيمؽ: وومول، أكف أوىص إذا دهمـ يؼرأ فمـده زمػوحتي ايمبؼرة وطمومتتفو، فمـ أزمقف
(6)

. 

وأظمرضمف اخلالل
(7)

مقؾمك احلداد سمـ طمدصمـل قمكم: ىمول، أمحد اًمقارق سمـ احلًـ قمـ 
(8)

، ويمون صدوىمو - 

ذم  اجلقهري ىمدامي سمـ حمؿدو طمـٌؾ سمـ يمـً مع أمحد: وملظمؼمين ىمول، -ويمون اسمـ محود اعمؼريء يرؿمد إًمقف

                                 
 (.  7916( ت )72:( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 2)

 (.  2913( ت )5/326ًمؾعؼقكم )( اًمضعػوء اًمؽٌػم 3)

 (. ::3/:( جمؿع اًمزوائد )4)

 . ((ومقف ًملم))(. 7345( رىمؿ )9:1( هق إكصوري أسمق ضمعػر اًمٌغدادي، ىمول احلوومظ ذم اًمتؼريى )صـ5)

 (. . 7:18(، رىمؿ ):2:اًمتؼريى )صـ ((صدوق)) امقمقؾ احلؾٌل، أسمق إؾمامقمقؾ اًمؽؾٌل مقٓهؿإؾم سمـ ( مٌـنم6)

 (. 4/629( اعمغـل )7)

 (. 236-235( إمر سموعمعروف )صـ8)

 مقؾمك احلداد مل أضمد هلام شمرمجي.  سمـ أمحد اًمقارق، وقمكم سمـ ( احلًـ9)
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ومؾام ، يو هذا إن اًمؼراءة قمـد اًمؼؼم سمدقمي: ومؼول ًمف أمحد، دومـ اعمقً ضمؾس رضمؾ رضير يؼرأ قمـد اًمؼؼمومؾام ، ضمـوزة

، صمؼي: ىمول؟ مو شمؼقل ذم مٌنم احلؾٌل، اهلل قمٌد يو أسمو: طمـٌؾ سمـ ىمدامي ٕمحد سمـ حمؿد ىمول، ظمرضمـو مـ اعمؼوسمر

ارضمع : ومؼول أمحد. سمف. . . . . اًمعالء سمـ اًمرمحـ قمٌدقمـ  وملظمؼمين مٌنم: ىمول، كعؿ: ىمؾً؟ يمتًٌ قمـف ؿمقئو: ىمول

((. . . ومؼؾ ًمؾرضمؾ يؼرأ
(1)

. 

خترجيف ؾمٌؼوىمد 
(2)

. 

طمػػ فمـفؿ   ژ ڤ ژؽمقرة  ): مـ دطمؾ اظمؼوزمر همؼرأ: أكف ومول وومد روي فمـ ايمـبل ): ومقيمف -536

(وىمون يمف زمعدد مـ همقفو ضمسـوت، يقمئذ
(3)

. 

أظمرضمف أسمق إؾمحوق اًمثعؾٌل ذم شمػًػمه
(4)

طمّدصمـو : طمّدصمـو أيب ىمول: أمحد اًمريوطمل ىمول ـسم حمؿدمـ ـمريؼ  

مـ دظمؾ اعمؼوسمر ومؼرأ ؾمقرة : ىمول موًمؽ قمـ اًمـٌل  سمـ مدرك قمـ أيب قمٌقدة قمـ احلًـ قمـ أكس سمـ أيقب

 .ويمون ًمف سمعدد مـ ومقفو طمًـوت، ظمػػ قمـفؿ يقمئذ   ژ ڤ ژ

 :هذا إؾمـود مظؾؿ هوًمؽ مًؾًؾ سموًمعؾؾ)): ل اًمشقخ إًمٌوينىمو 

((جمفقل)): ىمول اسمـ معلم. أسمـق قمٌقدة :إولم
(5)

. 

((يمذاب)): سمؾ ىمول اسمـ معلم،  وعػف وشمريمفمتػؼ قمغم مدرك سمـ أيـقب :ايمثوكقي
(6)

يمون )): وذم روايي. 

                                 
الل ٕن ؿمقخ اخل; د كظرإن ذم صمٌقت هذه اًمؼصي قمـ أمح))(: 2:3( ىمول اًمشقخ إًمٌوين ذم أطمؽوم اجلـوئز صـ 2)

مقؾمك احلداد مل  سمـ ن مـ يمتى اًمرضمول، ويمذًمؽ ؿمقخف قمكمشمرمجي ومقام قمـدي أًمف أمحد اًمقراق مل أضمد  سمـ احلًـ

 أقمرومف، وإن ىمقؾ ذم هذا اًمًـد أكف يمون صدوىمو، ومنن اًمظوهر أن اًمؼوئؾ هق اًمقارق هذا، وىمد قمرومً طموًمف. 

واه أسمق داود قمـف، ويـتٍ مـ اجلؿع سملم اًمروايتلم قمـف أن مذهٌف يمراهي إكف إن صمًٌ ذًمؽ قمـف ومنكف أظمص ممو ر. . . 

 اكتفك مؾخصو. اهـ.  ((اًمؼراءة قمـد اًمؼؼم إٓ قمـد اًمدومـ

 . -44-: ( اكظر احلديٌ رىمؿ3)

 (. :4/62( اعمغـل )4)

 ( شمػًػم ؾمقة )يس(. :9/22( اًمؽشػ واًمٌقون قمـ شمػًػم اًمؼرآن )5)

 (.  214:5( ت ):5/65( اكظر: مقزان آقمتدال )6)

 (. 3/369اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ ) ((ًمقس سمٌمء يمذاب))( ىمول اسمـ معلم: 7)
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((ومل يره، روى قمـ مؽحقل كًخي مقوققمي: وىمول اسمـ طمٌون. ((يؽذب
(1)

ومفق آومي : ]اًمشقخ إًمٌوين[ ىمؾً! 

 .هذا احلديٌ

 يمام ذم. ((جمفقل)): ىمول اًمٌقفؼل، اًمعقام أسمق ديـور سمـ يزيد سمـ أطمـؿدوهق ، أمحد اًمريوطمل: اًمثوًمثي

((اًمؾًون))
(2)

. 

((أفمـف مل يصح))وىمول اًمًخووي ذم إضمقسمي اعمروقي 
(3)

. 

همؼرأ فمـده أو فمـدمهو يس ، مـ زار ومػم وايمديف أو أضمدمهووروي فمـف فمؾقف ايمسالم ): ومقيمف -537

(يمف نمػر
(4)

. 

أظمرضمف اسمـ قمدي
(5)

ومـ ـمريؼف اسمـ اجلقزي ذم اعمقوققموت-، 
(6)

وأسمق اًمشقخ إصٌفوين -
(7)

وأسمق كعقؿ ، 

إصٌفوين
(8)

واًمشجري ذم أموًمقف، 
(9)

واًمراومعل ذم اًمتدويـ ذم أظمٌور ىمزويـ، 
(10)

اًمؼم  واسمـ اجلقزي ذم، 

واًمصؾي
(11)

، قمروة سمـ ـ هشومقم، قؿ اًمطوئػلؾِ ؾَم  سمـ صمـو حيقك، اًمٌؼوزم اخلراؾموين زيود سمـ قمؿرويمؾفؿ مـ ـمريؼ  

مـ زار ىمؼم واًمديف أو : يؼقل  اهلل رؾمقلؾمؿعً  قمـ أيب سمؽر اًمصديؼ  قمـ قموئشي ، قمـ أسمقف

 أطمدمهو يقم اجلؿعي ومؼرأ يس همػر ًمف

زيود همػم هذا مـ احلديٌ  سمـ وًمعؿرو، وهذا احلديٌ هبذا اإلؾمـود سموـمؾ ًمقس ًمف أصؾ)): وىمول اسمـ قمدي

                                 
 . (9:ت ) (2/279اعمجروطملم ): ( اكظر2)

 (. 2357( ح )4/4:8( اًمضعقػي )3)

(4( )2/281 .) 

 (. :4/62( اعمغـل )5)

 (. 2427( ت )6/262( اًمؽومؾ )6)

(7( )4/34: .) 

 (. 4/442 سملصٌفون واًمقارديـ قمؾقفو )( ـمٌؼوت اعمحدصملم8)

 (. 3/434( شموريخ أصٌفون )9)

 (.  3115( ح ):3/27( شمرشمقى إموزم اخلؿقًقي ):)

(21( )4/48 .) 

 (. 2:7( ح ):24( )ص: 22)
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 .((ـفو مقوققموت ويمون هق يتفؿ سمقوعفووم، مـفو هىمي ينىمفو مـ اًمثؼوت

 .اًمثقسموين احلًـ أسمق اًمرمحـ قمٌد سمـ زيود سمـ قمؿروو

((يمذاب)): ىمول أسمق زرقمي
(1)

((يضع احلديٌ)): ىمول اًمدارىمطـل، 
(2)

. 

اًمًققـملوذيمر ًمف 
(3)

 :طمديٌ أيب هريرة مـ ؿموهدا  

"اعمعجؿــلم إوؾمــط واًمصــغػم"ذم أظمرضمــف اًمطــؼماين 
(4)

ـــي إصــٌفوين ذم -  ــقام اًمً ــف ىم ـــ ـمريؼ وم

اًمؽمهمقى"
"(5)

واًمؼزويـل -
(6)

، اًمعـالء اًمـرازي سمـ قمـ حيقك، اًمرمحـ قمٌد سمـ اًمـعامن سمـ حمؿديمؾفؿ مـ ـمريؼ  

ىمـؼم أسمقيـف أو أطمـدمهو ذم  مـ زار:  اهلل رؾمقلىمول : قمـ أيب هريرة ىمول، قمـ جموهد، اًمؽريؿ أيب أمقي قمٌدقمـ 

 ويمتى سمرا، يمؾ مجعي همػر ًمف

 .((اًمعالء سمـ شمػرد سمف حيقك، إٓ هبذا اإلؾمـود  اهلل رؾمقلٓ يروى هذا احلديٌ قمـ )): وىمول اًمطؼماين

((وهق وعقػ، اًمؽريؿ أسمق أمقي قمٌدوومقف ، ؾمط واًمصغػماًمطؼماين ذم إورواه )): ىمول اهلقثؿل
(7)

. 

 :اإلؾمـود مًؾًؾ سموًمضعػوء

((وعقػ)) اًمٌٍمي اعمعؾؿ أمقي أسمق -اعمعجؿي وسموخلوء اعمقؿ سمضؿ- اعمخورق أيب سمـ اًمؽريؿ قمٌد: إول
(8)

. 

((رمل سموًمقوع)) اًمرازي ؾمؾؿي أسمق أو قمؿرو أسمق اًمٌجكم اًمعالء سمـ حيـقكو
(9)

. 

((جمفقل)): ىمول أسمق طموشمؿ واًمعؼقكم اًمـعامن سمـ حمـؿدو
(10)

. 

                                 
 (. 4/385( اًمضعػوء اًمؽٌػم ًمؾعؼقكم )2)

 (. :9( ت )276( اًمضعػوء واعمؽمويمقن /3)

 (. . 3/477قوققمي )( اًممممء اعمصـققمي ذم إطموديٌ اعم4)

 (. 66:( ح )3/271(، اعمعجؿ اًمصغػم )  7225( ح )7/286( اعمعجؿ إوؾمط )5)

 (. 562( ح )2/393( اًمؽمهمقى واًمؽمهقى  )6)

 (. 2/414( اًمتدويـ ذم أظمٌور ىمزويـ )7)

 (. 4/71( جمؿع اًمزوائد ومـٌع اًمػقائد )8)

 (. 5267( ت ):72( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 9)

 (.  8729( ت )2174تفذيى )ص: ( شمؼريى اًم:)

 (. 2823( ت )5/257(، اًمضعػوء اًمؽٌػم )9/219( اجلرح واًمتعديؾ )21)
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((مؽورم إظمالق)) اسمـ أيب اًمدكقو ذمه وروا
(1)

 يمام ذم اًممًمئ -اًمؼٌقر وذم ; احلورث سمـ مـ ـمريؼ هوؿمؿ 

اعمصـققمي
(2)

 ;احلًلم سمـ مـ ـمريؼ حمؿد -

مـ زار ىمؼم : ىمول يرومع احلديٌ إمم اًمـٌل ; اًمـعامن سمـ طمدصمـل حمؿد; سمؽر اًمًفؿل سمـ اهلل قمٌديمالمهو قمـ 

أظمرضمف اًمٌقفؼل ذم  ((اًمؼٌقر))ومـ ـمريؼ اسمـ أيب اًمدكقو ذم  ر ًمف ويمتى سمراأسمقيف أو أطمدمهو ذم يمؾ مجعي همػ

((اًمشعى))
(3)

 .هؽذا رواه معضال. 

وؾمط مـ طمدٌي أيب هريرة واسـم أيب اًمدكقو ذم اًمؼٌقر مـ روايي )): وىمول اًمعراىمل أظمرضمف اًمطؼماين ذم اًمصغػم وٕا

عامن يرومعف وهق معضؾ وحمؿد سـم حمؿد عامن جمفقل سـم اًـم جكم مؽموك سـم وؿمقخف قمـد اًمطؼماين حيقك اًـم ((اًمعالء اًٌم
(4)

. 

((مقوقع)): وىمول اًمشقخ إًمٌوين
(5)

 .وهق يمذًمؽ. 

(ٕيب ؽمؾؿي ضمكم موت ودفمو ايمـبل ): ومقيمف -538
(6)

. 

يدل قمؾقف مو أظمرضمف مًؾؿ
(7)

 قمغم  اهلل رؾمقلدظمؾ : ىموًمً، قمـ أم ؾمؾؿي، ؤيىذ سمـ ىمٌقصيمـ ـمريؼ  

: ومؼول، ومضٍ كوس مـ أهؾف، إن اًمروح إذا ىمٌض شمٌعف اًمٌٍم: صمؿ ىمول، وملهمؿضف، سمٍمه ؿمؼ وىمد، ؾمؾؿي أيب

اًمؾفؿ اهمػر ٕيب ؾمؾؿي : صمؿ ىمول، نن اعمالئؽي يممـقن قمغم مو شمؼقًمقنوم، ٓ شمدقمقا قمغم أكػًؽؿ إٓ سمخػم

، هواومًح ًمف ذم ىمؼم، واهمػر ًمـو وًمف يو رب اًمعوعملم، واظمؾػف ذم قمؼٌف ذم اًمغوسمريـ، وارومع درضمتف ذم اعمفديلم

 .ًمف ومقف وكقر

(مويمؽ زمـ  فمؾقف دم ضمديٌ فمقفيمؾؿقً ايمذي صعّم [  ]ودفمو ايمـبل ): ومقيمف - [م]
(8)

. 

ؾمٌؼيمام -أظمرضمف مًؾؿ 
(9)

صغم : يؼقل، موًمؽ سمـ ؾمؿعً قمقف: ؾمؿعف يؼقل، ػمػَ كُ  سمـ ضمٌػممـ ـمريؼ  -

                                 
 (. :35( ح )94( مؽورم إظمالق )ص: 2)

(3( )3/551 .) 

 (. 8633( ح )21/3:8( ؿمعى اإليامن )4)

 (. 2984( اعمغـل قمـ محؾ إؾمػور )ص: 5)

  (.61( ح )2/237( ؾمؾًؾي إطموديٌ اًمضعقػي )6)

 (. :4/52( اعمغـل )7)

 (. 31:( ح )3/745( ذم صحقحف، يمتوب اجلـوئز، سموب ذم إهمامض اعمقً واًمدقموء ًمف إذا طمي )8)

 (. :4/52( اعمغـل )9)

 -233-: ( اكظر احلديٌ رىمؿ:)
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وأيمرم ، واقمػ قمـفاهمػر ًمف وارمحف وقموومف ، اًمؾفؿ: ومحػظً مـ دقموئف وهق يؼقل، قمغم ضمـوزة  اهلل رؾمقل

، وكؼف مـ اخلطويو يمام كؼقً اًمثقب إسمقض مـ اًمدكس، واهمًؾف سموعموء واًمثؾٍ واًمؼمد، ووؾمع مدظمؾف ، كزًمف

ـي وأقمذه مـ قمذاب اًمؼؼم وأدظمؾف اجل، وأهال ظمػما مـ أهؾف وزوضمو ظمػما مـ زوضمف، وأسمدًمف دارا ظمػما مـ داره

 .طمتك متـقً أن أيمقن أكو ذًمؽ اعمقً: ىمول -أو مـ قمذاب اًمـور  -

(يمؽؾ مقً صعم فمؾقف[ ]دفمو ايمـبل ): ومقيمف -[م]
(1)

. 

قمؾقف طمديٌ أيب إسمراهقؿ إؿمفكم قمـ أسمقف يدل
(2)

وأيب هريرة، 
(3)

موًمؽ سمـ وطمديٌ قمقف، 
(4)

 .ؾمٌؼوىمد  

جوديـ ضمتك دهمـفبِ يميمذي ا[  ]ودفمو ايمـبل : ومقيمف [م]
(5)

. 

أظمرضمف اًمٌزار
(6)

قمـ ، قمـ أسمقف، اًمرمحـ قمٌد سمـ حمؿد: طمدصمـل قمؿل: ىمول، أمحد اًمعرزمل سمـ قمٌودقمـ  

 اهلل قمٌد ىمؼم ذم وهق شمٌقك همزوة ذم  اهلل رؾمقلواهلل ًمؽلين أؾمؿع )): اهلل ىمول قمٌدقمـ ، قمـ أيب وائؾ، إقمؿش

ومؾام ، طمتك وؾمده ذم حلده، وملوًمقين صوطمٌؽام: وهق يؼقل امقمؾقف اهلل رمحي وقمؿر، سمؽر وأسمق، جوديـاًمٌِ  ذي

 .وقو ومورض قمـفاًمؾفؿ إين أمًقً قمـف را: ومؼول; ومرغ مـ دومـف اؾمتؼٌؾ اًمؼٌؾي

خترجيف ؾمٌؼوىمد ، وهق طمديٌ طمًـ ًمغػمه
(7)

. 

؟ أهمقـػعفو إن سمصدومً فمـفو، إن أمل موسمً، اهلل رؽمقليو : همؼول وؽملل رصمؾ ايمـبل ): ومقيمف -539

(رواه أزمق داود. كعؿ: ومول
(8)

. 

أظمرضمف
(9)

 إن أومقـػعفو، شمقومقً أمف إن اهلل رؾمقلأن رضمال ىمول يو : قمـ اسمـ قمٌوس يقمؽرم مـ ـمريؼ 

                                 
 (. :4/52( اعمغـل )2)

 . -:22-: ( شمؼدم خترجيف سمرىمؿ3)

 . -231-: ( شمؼدم خترجيف سمرىمؿ4)

 . -228-: ( شمؼدم خترجيف سمرىمؿ5)

 (. :4/52( اعمغـل )6)

 (. 2817( ح )6/233( مًـد اًمٌزار )7)

 . -4:7 -: ( اكظر احلديٌ رىمؿ8)

 (. 531-:4/52( اعمغـل )9)

 (. 3993( ح )5/618( ذم ؾمــف، يمتوب اًمقصويو، سموب ومقؿـ موت قمـ همػم وصقي يتصدق قمـف  ):)
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ومورَ ومنن زم خَمْ : ىمول كعؿ: : ىمول؟ قمـفو شمصدىمً
(1)

 .وأؿمفدك أين ىمد شمصدىمً سمف قمـفو، 

وأظمرضمف اًمشقخون
(2)

، إن أمل اومتؾتً كػًفو: أن رضمال ىمول ًمؾـٌل : قمـ قموئشي ٌ قمروة مـ طمدي 

 .كعؿ: ىمول؟ ومفؾ هلو أضمر إن شمصدىمً قمـفو، وأفمـفو ًمق شمؽؾؿً شمصدىمً

 .(3)( فمبودة زمـ وروي ذيمؽ فمـ ؽمعد): ومقيمف -:53

أظمرضمف اًمٌخوري
(4)

 أمف شمقومقً  قمٌودة سمـ ؾمعدأن 》: أكٌلكو اسمـ قمٌوس : يؼقلمـ ـمريؼ قمؽرمي  

: ىمول؟ أيـػعفو رء إن شمصدىمً سمف قمـفو، ى قمـفوهموئ وأكو شمقومقً أمل إنّ  اهلل رؾمقل يو: ومؼول، قمـفو هموئى وهق

 .《قمؾقفوطموئطل اعمخراف صدىمي  ومنين أؿمفدك أن  : ىمول، كعؿ

 أيب أدرىمً احلٍ دم اهلل همريضي إن، اهلل رؽمقليو : همؼويمً وصموءت امرأة إلم ايمـبل ): ومقيمف -542

أرأيً يمق ىمون فمعم أزمقؽ ديـ أىمـً : ومول؟ أهملضمٍ فمـف، ايمراضمؾي فمعم يثبً أن يستطقع ٓ ،ىمبغما ؾمقخو

(همديـ اهلل أضمؼ أن يؼه: ومول. كعؿ: ومويمً؟ وموضقتف
(5)

. 

 :وًمعؾ اعمصـػ مجع سملم أًمػوظ احلديثلم، مل أضمده هبذا اًمًقوق يمومال

مو رواه اًمشقخون: ٕولا
(6)

  اهلل رؾمقلأردف : ىمول، قمـ اسمـ قمٌوس، يًور سمـ ؾمؾقامنمـ ـمريؼ  

ويمون اًمػضؾ رضمال ووقئو، قمٌوس يقم اًمـحر ظمؾػف قمغم قمجز راطمؾتف سمـ اًمػضؾ
(7)

ًمؾـوس  ومقىمػ اًمـٌل  

                                 
 ( مودة: ظَمَرَف 3/35يؼع قمغم اًمـخؾ وقمغم اًمرـمى، أي سمًتوكو مـ كخؾ. اكظر: اًمـفويي ) -سموًمػتح– خرف( اًمـؿَ 2)

(، يمتوب اًمقصويو، سموب إذا وىمػ أروو ومل 2499( ح )3/213( اًمٌخوري، يمتوب اجلـوئز، سموب مقت اًمػجلة اًمٌغتي )3)

(، ومًؾؿ، يمتوب اًمزيموة، سموب وصقل صمقاب 3881( ح )5/22) يٌلم احلدود ومفق ضموئز، ويمذًمؽ اًمصدىمي

 (2115( ح )3/7:7اًمصدىمي قمـ اعمقً إزم )

 (. 4/531( اعمغـل )4)

( ذم صحقحف، يمتوب اًمقصويو، سموب إذا ىمول: أريض أو سمًتوين صدىمي هلل قمـ أمل ومفق ضموئز، وإن مل يٌلم عمـ ذًمؽ 5)

 (. 3873( ح ):/5ي )(. وسموب اإلؿمفود ذم اًمقىمػ واًمصدىم3867( ح )5/8)

 (. 4/531( اعمغـل )6)

(، ومًؾؿ، يمتوب احلٍ، سموب احلٍ قمـ اًمعوضمز ًمزموكي وهرم  7339( ح )9/62( اًمٌخوري، يمتوب آؾمتئذان )7)

 (. 2446( ح )85:/3وكحقمهو، أو ًمؾؿقت )

 أًمػوظ اًمشوومعلاًمزاهر ذم همريى يـظر: إسمقض احلًـ اًمقضمف يؼول ووم يقوم وووءه ومفق ووقئ. : واًمقيضء ( 8)

 . (257)ص:  ٕيب مـصقر اهلروي
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، وأقمجٌف طمًـفو، ومطػؼ اًمػضؾ يـظر إًمقفو،  اهلل رؾمقلوأىمٌؾً امرأة مـ ظمثعؿ ووقئي شمًتػتل ، يػتقفؿ

يو : ومؼوًمً، ومعدل وضمفف قمـ اًمـظر إًمقفو، ذىمـ اًمػضؾوملظمؾػ سمقده وملظمذ سم، واًمػضؾ يـظر إًمقفو وموًمتػً اًمـٌل 

، يًتطقع أن يًتقي قمغم اًمراطمؾي ٓ ،أدريمً أيب ؿمقخو يمٌػما، إن ومريضي اهلل ذم احلٍ قمغم قمٌوده، اهلل رؾمقل

 .واًمؾػظ ًمؾٌخوري كعؿ: ىمول؟ ومفؾ يؼيض قمـف أن أطمٍ قمـف

 .ٍ سموًمديـوًمقس ومقف شمشٌقف احل، واًمًوئؾي ذم هذا احلديٌ هل امرأة مـ ظمثعؿ

مو أظمرضمف اًمـًوئل: ايمثوين
(1)

((طمجي اًمقداع))ومـ ـمريؼف اسمـ طمزم ذم -
(2)

 سمـ قمـ احلؽؿ، معؿرمـ ـمريؼ  -

: ىمول؟ أوملطمٍ قمـف، ومل حيٍ، إن أيب موت اهلل رؾمقليو : ىمول رضمؾ: ىمول، قمـ اسمـ قمٌوس، قمـ قمؽرمي، أسمون

 .يـ اهلل أطمؼومد: ىمول، كعؿ: ىمول ؟ أرأيً ًمق يمون قمغم أسمقؽ ديـ أيمـً ىمووقف

((وًمف أوهوم، صدوق قموسمد)): وهق، اًمعدين قمقًك أسمق أسمون سمـ ورضمول اإلؾمـود يمؾفؿ صمؼوت همػم احلـؽؿ
(3)

. 

((ذح مشؽؾ أصمور))وًمف إؾمـود آظمر قمـ اسمـ قمٌوس أظمرضمف اًمطحووي ذم 
(4)

ضمعػر  سمـ اهلل قمٌدمـ ـمريؼ  

قمـ ، ضمٌػم سمـ قمـ ؾمعقد، لمطِ اًمٌَ  قمؿران سمـ قمـ مًؾؿ، قمـ إقمؿش، قمؿرو سمـ طمدصمـو قمٌقد اهلل: ىمول، اًمرىمل

أرأيً ًمق يمون )): ىمول ؟ أوملطمٍ قمـف، إن أيب موت ومل حيٍ: ومؼول، ضموء رضمؾ إمم اًمـٌل : ىمول اسمـ قمٌوس 

 .((طمٍ قمـف، ومديـ اهلل قمز وضمؾ أطمؼ)): ىمول. كعؿ: ىمول؟ قمغم أسمقؽ ديـ أيمـً ىمووقف

وأظمرضمف اًمطؼماين
(5)

 قمؿرو سمـ صمـو قمٌقد اهلل، طمدصمـل أيب: ىمول، طمقون اًمرىمل سمـ ظموًمد سمـ حيقك سمـ محدقمـ أ 

 .سمف كحقه

 .امضمرطمفمـ  وٓ اممـ وصمؼفأضمد  وأسمقه ومؾؿ، وأمو ؿمقخ اًمطؼماين. ورضمول إؾمـود اًمطحووي صمؼوت

قمـ ، ضمٌػم سمـ قمـ ؾمعقد، قمـ مًؾؿ اًمٌطلم، قمـ إقمؿش، وىمد روى اًمشقخون مـ ـمريؼ زائدة

 :و هق احلديٌ أيت، وؾملل قمـ صقم يمون قمغم أمفو  اهلل رؾمقل رضمال ضموء إممأن   قمٌوس اسمـ

                                 
 (.  :374( ح )6/229( ذم اعمجتٌك، يمتوب مـوؾمؽ احلٍ، شمشٌقف ىمضوء احلٍ سمؼضوء اًمديـ )2)

 (. 575( )ص: 3)

 (. 2549( ت )372( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 4)

 (. 3653( ح )7/481( )5)

 (. 252( ح )2/61(، اعمعجؿ إوؾمط )23443( ح )23/26( اعمعجؿ اًمؽٌػم )6)
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 كعؿ: ومول  ؟أهملصقم فمـفو، وفمؾقفو صقم ؾمفر، إن أمل موسمً: ؽمليمف وومول يمؾذي): ومقيمف -542

(وهذه أضموديٌ صحوح
(1)

. 

أظمرضمف اًمشقخون
(2)

قمـ اسمـ ، ضمٌػم سمـ قمـ ؾمعقد، قمـ مًؾؿ اًمٌطلم، قمـ إقمؿش، زائدةمـ ـمريؼ  

؟ أوملىمضقف قمـفو، قفو صقم ؿمفرإن أمل موشمً وقمؾ اهلل رؾمقليو : ومؼول، ضموء رضمؾ إمم اًمـٌل : ىمول، قمٌوس 

 .ومديـ اهلل أطمؼ أن يؼه: ىمول، كعؿ)): ىمول

إن أمل موشمً وقمؾقفو صقم : ومؼوًمً  اهلل رؾمقلأن امرأة أشمً : يقكس قمـ إقمؿش سمف سمـ وىمول قمقًك

 .ومديـ اهلل أطمؼ سموًمؼضوء: ىمول، كعؿ: ىموًمً ؟ أرأيً ًمق يمون قمؾقفو ديـ أيمـً شمؼضقـف: ومؼول، ؿمفر

ؿأظمرضمف مًؾ
(3)

 .سمف يقكس سمـ أظمؼمكو قمقًك، إسمراهقؿ سمـ إؾمحوققمـ  

ضمٌػم ومؿـفؿ مـ  سمـ وىمد ادقمك سمعضفؿ أن هذا احلديٌ اوطرب ومقف اًمرواة قمـ ؾمعقد)): ىمول اسمـ طمجر

ومؿـفؿ مـ ومنه ; إن اًمًمال وىمع قمـ كذر: رضمؾ ومـفؿ مـ ىمول: ومـفؿ مـ ىمول، إن اًمًوئؾ امرأة: ىمول

ويميده أن اًمًوئؾي ذم كذر اًمصقم ظمثعؿقي يمام ذم  وايمذي يظفر أهنّم ومصتون.  . .ومـفؿ مـ ومنه سموحلٍ، سموًمصقم

وىمد ىمدمـو ذم أواظمر احلٍ أن مًؾام ، ي يمام شمؼدم ذم مقوعفـقروايي أيب طمريز اعمعؾؼي واًمًوئؾي قمـ كذر احلٍ ضمف

رضمال أو وأمو آظمتالف ذم يمقن اًمًوئؾ ، روى مـ طمديٌ سمريدة أن امرأة ؾملًمً قمـ احلٍ وقمـ اًمصقم معو

امرأة واعمًمل قمـف أظمتو أو أمو ومال يؼدح ذم مقوع آؾمتدٓل مـ احلديٌ ٕن اًمغرض مـف منموقمقي اًمصقم 

((اوطراب ذم ذًمؽ وٓ أو احلٍ قمـ اعمقً
(4)

. 

 زمـ ومول يمعؿرو  اهلل رؽمقلأن : فمـ صمده، فمـ أزمقف، ؾمعقى زمـ وروى فمؿرو): ومقيمف  -543

(زمؾغف ذيمؽ، أو ضمججتؿ فمـف، أو سمصدومتؿ فمـف، هملفمتؼتؿ فمـف، يمق ىمون أزمقك مسؾّم: ايمعوص
(5). 

أظمرضمف أسمق داود
(6)

واًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى-
(7)

، قمـ أسمقف، ؿمعقى سمـ قمـ قمؿرو، قمطقي سمـ طمًونمـ ـمريؼ  -

                                 
 (. 632-4/531( اعمغـل )2)

(. ومًؾؿ، يمتوب اًمصقوم، سموب ىمضوء  2:64( ح )4/46( اًمٌخوري، يمتوب اًمصقم، سموب مـ موت وقمؾقف صقم )3)

 (. 2259/266( ح )3/915اًمصقوم قمـ اعمقً )

 (. 2259/265( ح )3/915( ومًؾؿ، يمتوب اًمصقوم، سموب ىمضوء اًمصقوم قمـ اعمقً )4)

 (. 5/2:6ٓسمـ طمجر )( ومتح اًمٌوري 5)

 (. 4/532( اعمغـل )6)

(7(  )7/38: .) 

 (. 3994( ح )5/619( ذم ؾمــف، يمتوب اًمقصويو، سموب وصقي احلريب يًؾؿ وًمقف، أيؾزمف أن يـػذهو؟ )8)
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وملراد اسمـف قمؿرو أن ، وملقمتؼ اسمـف هشوم مخًلم رىمٌي، ئي رىمٌيون يعتؼ قمـف موائؾ أوىص أ سمـ اًمعوص أن  : قمـ ضمده

أيب أوىص  إنّ ، اهلل رؾمقليو : ومؼول،  ٌّل وملشمك اًمـّ  اهلل رؾمقلطمتك أؾملل : ومؼول; يعتؼ قمـف اخلؿًلم اًمٌوىمقي

:  اهلل قلرؾمومؼول ؟ أوملقمتؼ قمـف، وسمؼقً قمؾقف مخًقن رىمٌي، هشومو أقمتؼ قمـف مخًلم وإنّ ، ئي رىمٌيوسمعتؼ م

 . وملقمتؼتؿ قمـف أو شمصدىمتؿ قمـف أو طمججتؿ قمـف سمؾغف ذًمؽيمون مًؾاًم  ًمق

وأؿمور اعمـذري، واحلديٌ ؾمؽً قمـف أسمق داود
(1)

ؿمعقى قمـ أسمقف قمـد  سمـ إمم آظمتالف ذم طمديٌ قمؿرو 

وىمد رضمح اًمذهٌل أن طمديثف مـ ىمٌقؾ احلًـ، ضمده
(2)

. 

ورواه اسمـ أيب ؿمقٌي
(3)

وأمحد، 
(4)

، قمـ ضمده، قمـ أسمقف، ؿمعقى سمـ طمدصمـو قمؿرو، كو طمجوجأظمؼم، هشقؿ قمـ 

 وأنّ ، كحر طمصتف مخًلم سمدكي اًمعوص سمـ وأن هشوم; وائؾ كذر ذم اجلوهؾقي أن يـحر موئي سمدكي سمـ أن اًمعوص

 .كػعف ذًمؽ، وشمصدىمً قمـف، ومصؿً، ومؾق يمون أىمر سموًمتقطمقد، أمو أسمقك: ومؼول؟ قمـ ذًمؽ  قمؿرا ؾملل اًمـٌّل 

وموإلؾمـود ، وىمد أمـ مـ ؿمٌفي شمدًمقًفام، وىمد سطمو سموًمتحديٌ قمـد أمحد ،هشقؿ وطمجوج مدًمًونو

وطمًـف اًمشقخ إًمٌوين. طمًـ
(5)

. 

 .ؿمعقى مرؾمال سمـ أيب يمثػم قمـ قمؿرو سمـ ورواه حيقك

اًمرزاق قمٌدأظمرضمف 
(6)

يمون قمغم : ؿمعقى ىمول سمـ أطمًٌف قمـ قمؿرو: أيب يمثػم ىمول سمـ قمـ حيقك، معؿرقمـ  

 .ومذيمر كحق روايي هشقؿ. . . ؼفووائؾ موئي رىمٌي يعت سمـ اًمعوص

اًمرزاق أيضو قمٌدورواه 
(7)

وائؾ يمون قمؾقف رىموب ومًلل  سمـ اًمعوص ديـور أنّ  سمـ سمـ قمققـي قمـ قمؿرواقمـ  

 .ٓ ضمر ومقام أقمتؼـو قمـف ىمول اًمـٌل أقمؿرو وهشوم هؾ ًمـو  اسمـوه اًمـٌل 

 .وإؾمـوده معضؾ أيضو مثؾ إول

                                 
 (. 3874( ح )4/65( )2)

 (. 7494( ت )4/379( مقزان آقمتدال )3)

 (. 23315( ح )8/592( اعمصـػ )4)

 (. 7815( ح )22/418( مًـد أمحد )5)

 (. 329( أطمؽوم اجلـوئز )صـ6)

 (. :2745( ح )72/:اًمرزاق اًمصـعوين ) ( مصـػ قمٌد7)

 . (27459ح  ) (72/ :اًمرزاق اًمصـعوين ) (مصـػ قمٌد8)
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، صموريي صدوميٍ : ازمـ آدم اكؼطع فمؿؾف إٓ مـ شمالٍث  إذا موت: ومقل ايمـبل ): ومقيمف اظمصـػ -544

(يدفمق يمف صويمح أو ويمدٍ ، يـتػع زمف مـ زمعده أو فمؾؿٍ 
(1)

. 

أظمرضمف مًؾؿ
(2)

إذا موت اإلكًون )): ىمول،  اهلل رؾمقلأن ، قمـ أيب هريرة، قمـ أسمقف، اًمعالءمـ ـمريؼ  

 .ومذيمر مثؾف. . . ع قمـف قمؿؾفاكؼط

ب زمبؽوء أهؾف فمؾقف: صح فمـ ايمـبل ): ومقيمف -[م]  .(3)(إنَّ اظمقًّ يعذَّ
شمؼدموىمد ، ورد قمـ قمدد مـ اًمصحوسميِ 

(4)
. 

(رواه مسؾؿ هنقـو فمـ زيورة ايمؼبقر ومل يعزم فمؾقـو: ومويمً، روت أم فمطقي): ومقيمف -[م]
(5)

. 

شمؼدم خترجيف
(6)

. 

اراِت ايمؼبقر: ومول  بلّ ايمـَّ  أنَّ ): ومقيمف -[م] هذا ضمديٌ ضمسـ )): ومول ايمؼممذي. يمعـ اهللُ َزوَّ

(((صحقح
(7)

. 

خترجيف ؾمٌؼوىمد ، ـ اًمصحوسميورد قمـ مجوقمي م
(8)

. 

همزوروهو، ىمـً هنقتؽؿ فمـ زيورة ايمؼبقر: ومقيمف فمؾقف ايمسالم: ومقل اظمصـػ -[م]
(9)

. 

شمؼدم خترجيف
(10)

 

مـ : ومويمً؟ ًمـ أيـ أومبؾ، يو أم اظمممـكم: أكف ومول يمعوئشي، وروي فمـ ازمـ أيب مؾقؽي): ومقيمف -[م]

                                 
 (. 633-4/632( اعمغـل )2)

 (. 2742( ح )4/2366( ذم صحقحف، يمتوب اًمقصقي، سموب مو يؾحؼ اإلكًون مـ اًمثقاب سمعد ووموشمف )3)

 (. 4/633عمغـل )(ا4)

 . (485-484-483-: ( ؾمٌؼ سمرىمؿ5)

 (. 4/634( اعمغـل )6)

 . -72-: ( ؾمٌؼ خترجيف سمرىمؿ7)

 (. 4/634( اعمغـل )8)

 . -335-: ( اكظر احلديٌ رىمؿ9)

 (. 4/634( اعمغـل ):)

 (. 575( اكظر احلديٌ رىمؿ )21)
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شمؿ أمر ، ومد هنك، كعؿ: ومويمً؟ فمـ زيورة ايمؼبقر  اهلل رؽمقلهنك ومد : همؼؾً هلو. ايمرمحـ فمبدومػم أطمل 

(زمزيورهتو
(1). 

أظمرضمف احلويمؿ ذم اعمًتدرك
(2)

وقمـف اًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى– 
(3)

اًمؼم ذم اًمتؿفقد قمٌدواسمـ  -
(4)

مـ ـمريؼ  

أن  قموئشي أىمٌؾً ذات يقم مـ اعمؼوسمر أيب مؾقؽي  سمـ اهلل قمٌدـ قم، محقد سمـ قمـ أيب اًمتقوح يزيد، مًؾؿ سمـ سمًطوم

أًمقس يمون : ومؼؾً هلو، أيب سمؽر سمـ اًمرمحـ قمٌدمـ ىمؼم أظمل : ىموًمً؟ مـ أيـ أىمٌؾً، يو أم اعمممـلم: ومؼؾً هلو

 .صمؿ أمر سمزيورهتو، يمون ىمد هنك، كعؿ: ىموًمً؟ هنك قمـ زيورة اًمؼٌقر  اهلل لرؾمق

((صمؼي))كؿػم اًمعقذى اًمٌٍمى سمـ مًؾؿ سمـ ًطوموسم
(5)

. 

صححف همػم واطمد مـ أهؾ اًمعؾؿ، وهق طمديٌ صحقح، خترجيف ؾمٌؼوىمد 
(6)

. 

يمق ؾمفدسمف 》: وروي فمـفو أهنو ومويمً. 《أن فموئشي زارت ومػم أطمقفو》 روى ايمؼممذي): ومقيمف -[م]

 .(7)(《زرسمف مو
: أيب سمؽر سمحٌٌم ىمول سمـ اًمرمحـ قمٌدشمقذم : ىمول، أيب مؾقؽي سمـ اهلل قمٌدقمـ ، ضمريٍ سمـا مـ ـمريؼ أظمرضمف

ومذيمرت سمقتو ذم رصموءه -: ومؼوًمً، أيب سمؽر سمـ اًمرمحـ قمٌدومؾام ىمدمً قموئشي أشمً ىمؼم ، ومدومـ ومقفو، ومحؿؾ إمم مؽي

خترجيف ؾمٌؼوىمد . وًمق ؿمفدشمؽ مو زرشمؽ، واهلل ًمق طميشمؽ مو دومـً إٓ طمقٌ مً: صمؿ ىموًمً
(8)

. 

يومول ايمؼممذ. يـفك فمـ ايمـعلؽمؿعً ايمـبل : ومول، روى ضمذيػي): ومقيمف -545
(9)

هذا )): 

                                 
 (. 635-4/634( اعمغـل )2)

 (. 2/487( اعمًتدرك )3)

(4( )5/89 .) 

(5( )4/344 .) 

 (. 781( ت )278( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 6)

 . -343-: ( اكظر احلديٌ رىمؿ7)

 (. 4/635( اعمغـل )8)

 . -343-: ( اكظر احلديٌ رىمؿ9)

 . ((طمًـ صحقح))( وكؼؾ اسمـ اًمؼطون اًمػود قمـ اًمؽممذي: :)
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(((ضمديٌ ضمسـ
(1)

. 

أظمرضمف اًمؽممذي
(2)

واسمـ موضمف 
(3)

وأمحد 
(4)

ومـ ـمريؼف اعمزي– 
(5)

واسمـ طمجر ذم كتوئٍ إومؽور، 
(6)

- 

واًمٌقفؼل
(7)

اًمقامن  سمـ قمـ طمذيػي، حيقك اًمعٌز سمـ قمـ سمالل، ؾمؾقؿ اًمعٌز سمـ طمٌقىيمؾفؿ مـ ـمريؼ  

 .يـفك قمـ اًمـعل  اهلل رؾمقلومنين ؾمؿعً ، يؽقن كعقو إين أظموف أنْ ، إذا مً ومال شممذكقا يب: ىمول

 .وىمول طمديٌ طمًـ، واًمؾػظ ًمؾؽممذي

، حيقك هذا وإن يمون صمؼي سمـ وذًمؽ أن سمالل، وهق طمديٌ حمتوج إمم كظر)): وىمول اسمـ اًمؼطون اًمػود

أيب طموشمؿ ىمد ىمول سمـ ومنن أسمو حمؿد
(8)

ومؽون هذا قمـده ريٌو ذم ؾمامقمف ، يػيسمؾغـل قمـ طمذ: ده يؼقلضمإكف و: 

واًمؽممذي ىمد صحح روايتف ، ًمقس ذم رء مـفو ذيمر ؾمامع، يـوىمد روى قمـ طمذيػي أطموديٌ معـع، مـف

((أكف ؾمؿع مـف -واهلل أقمؾؿ-ومؿعتؼده ، قمـف
(9)

. 

ؾػقنذيمره اسمـ ظَم  قؿ اًمعٌز اًمؽقذمؾمؾ سمـ طمـٌقىو
(10)

واسمـ طمٌون ذم مجؾي اًمثؼوت 
(11)

وطمًـ ًمف ، 

وروى ًمف أسمق قمكم اًمطقد ذم صحقحف، اًمؽممذي
(12)

أن اًمؽممذي ىمد وصمؼف سمتصحقح )): وىمول اسمـ اًمؼطون. 

                                 
 ( 4/635( اعمغـل )2)

 (. 97:( ح )3/415ل )( ذم ؾمــف، أسمقاب اجلـوئز، سموب مو ضموء ذم يمراهقي اًمـع3)

 (. 2587( ح )3/565( ذم اًمًــ، أسمقاب اجلـوئز، سموب مو ضموء ذم اًمـفل قمـ اًمـعل )4)

 (. 34566( ت )49/553( ذم اعمًـد )5)

 (. 2198( ت )6/487( هتذيى اًمؽامل ذم أؾمامء اًمرضمول )6)

 (. 5/475( كتوئٍ إومؽور )7)

 (. 5/85( اًمًــ اًمؽؼمى )8)

 (. 2659( ت )3/4:7أيب طموشمؿ ذم اجلرح واًمتعديؾ )( اكظر يمالم اسمـ 9)

 (. 6/347( سمقون اًمقهؿ واإلهيوم ذم يمتوب إطمؽوم ):)

 (. . 4/478( إيمامل هتذيى اًمؽامل )21)

 (. 2954( ت )5/76( اًمثؼوت )22)

 (. 4/478( إيمامل هتذيى اًمؽامل )23)
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((طمديثف
(1)

((صوًمح احلديٌ)): وىمول اًمذهٌل، 
(2)

((مؼٌقل))وىمول اسمـ طمجر ، 
(3)

. 

وطمٌقى اًمعٌز صوًمح ، مـ طمذيػي  اًمعٌز يـحقك سمـ سماللواحلديٌ طمًـ إن صمًٌ ؾمامع 

ذم اًمػتحوىمد طمًـف اسمـ طمجر ، احلديٌ يمام ىمول اًمذهٌل
(4)

وإًمٌوين -((مؼٌقل))مع ىمقًمف ومقف - 
(5)

. 

 مسعقد زمـ اهلل فمبدمـفؿ ; يعؾؿ ايمـوس زمجـوئزهؿ ٓ واؽمتحى مجوفمي مـ أهؾ ايمعؾؿ أن): ومقيمف ،

(وازمـ فمؿر، أزمق هريرة ;وممـ رطمص دم هذا
(6)

. 

 . مسعقدزمـ  اهلل فمبدأشمر  -546

اًمؽممذّي أظمرضمف  
(7)

اسمـ أيب ؿمقيو، 
(8)

واًمٌزار، 
(9)

واًمطؼماين، 
(10)

واًمدارىمطـل، 
(11)

يمؾفؿ مـ ـمريؼ ؾمػقون  

 .((ايمـعل مـ أمر اجلوهؾقي)): ىمول اهلل  قمٌدقمـ ، قمـ قمؾؼؿي، قمـ إسمراهقؿ، قمـ أيب محزة، اًمثقري

 .((إكف مـ أمر اجلوهؾقي: وىمول، هنك قمـ اًمـعل)): وقمـد اًمٌزار

 .((وًمقس هق سموًمؼقي قمـد أهؾ احلديٌ، مقؿقن إقمقر: أسمق طمـؿزة هقو)): ومداره قمغم أيب محزة ىمول اًمؽممذي

((يتوسمع قمؾقف ٓ يثف اًمتل يروهيو ظموصي قمـ إسمراهقؿ ممووأطمود)): وىمول اسمـ قمدي
(12)

. 

                                 
 (. 6/347( سمقون اًمقهؿ واإلهيوم ذم يمتوب إطمؽوم )2)

 (. 2/419( اًمؽوؿمػ )3)

ٌف صوطمٌو اًمتحرير ومؼوٓ: )سمؾ صدوق، ومؼد روى قمـف مجع مـ وشمعؼّ  ،(21:5( ت ):32(  شمؼريى اًمتفذيى )ص: 4)

 ًّ . حترير شمؼريى اًمتفذيى ((صوًمح احلديٌ))ـ اًمؽممذي طمديثف، وىمول اًمذهٌل: اًمثؼوت، ووصمؼف اسمـ طمٌون، وطم

 (. 21:5( ر ىمؿ )2/358)

 (. 5/475ور )( وكتوئٍ إومؽ4/228( ومتح اًمٌوري )5)

 (. :/2( أطمؽوم اجلـوئز )6)

 (. 4/635( اعمغـل )7)

 (.  96:( ح )3/414( ذم اًمًــ، يمتوب اجلـوئز، سموب مو ضموء ذم يمراهقي اًمـعل )8)

 (. 22429( ح )8/314( )9)

 (. 2686( ح )31-:6/2( ):)

 (. 4172( ح )4/363(، اعمعجؿ إوؾمط )89::( ح )21/96(  اعمعجؿ اًمؽٌػم )21)

 (. 6/276اًمعؾؾ ) (22)

 (. 7/3518( اًمؽومؾ )23)
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((وعقػ)): وىمول اسمـ طمجر
(1)

. 

ووعػف اسمـ اًمؼطون ذم سمقون اًمقهؿ واإلهيوم، وموٕصمر وعقػ
(2)

. 

، ؿؾْ ؾَم  سمـ ومؽ  طمدصمـو طَم : ىمول، محقد اًمرازي سمـ حمؿدأظمرضمف اًمؽممذي قمـ  وىمد روي مرومققمو إمم اًمـٌل 

إيويمؿ : ىمول قمـ اًمـٌل ، اهلل قمٌدقمـ ، قمـ قمؾؼؿي، قمـ إسمراهقؿ، قمـ أيب محزة، قمـًٌيقمـ ، اعمغػمة سمـ وهورون

 .ومنن اًمـعل مـ قمؿؾ اجلوهؾقي، واًمـعل

ػوهق وعق اًمرازي محقد سمـ حمـؿدومقف 
(3)

ىمول اًمؽممذي سمعد أن ظمرج اعمقىمقف قمغم ، ومل يصح رومعف إمم اًمـٌل ، 

ي قمـ أيب محزة)): اسمـ مًعقد اًمصحقح مـ ىمقل )): وىمول اًمدارىمطـل. ((هذا أصح مـ طمدٌي قمـًٌ

 .))(4) اهلل قمٌد

 طمديٌ اسمـ مًعقد )): ىمول اسمـ اًمؼطون، وهق وعقػ اإلؾمـود، واًمراضمح أكف مقىمقف قمغم اسمـ مًعقد

((ًمـفل قمـ اًمـعل ًمقس سمصحقحذم ا
(5)

. 

 أشمر أيب هريرة  -547

أظمرضمف اسـم أيب ؿمقٌي
(6)

يمون ُيْمذُِن سموجلـوزة ، أن أسمو هريرة، قمروةسـم  اهلل قمٌدقمـ ، ةقمروسـم  قمـ هشوم، قمـ قمٌدة 

ًْ ، وملضموبُدقِمَل  اهلل قمٌد: وَمقَُؿر  سموعمًجد ومقؼقل ًْ وَملضََموسَم  .مـفؿ اًمؼؾقؾ معفو ٓإ يؼقمومال، أَو أََمُي اهلل ُدقِمَق

 .وإصمر صحقح. ورضمول إؾمـوده صمؼوت رضمول اًمشقخلم

 .أشمر ازمـ فمؿر  -548

 :مل أضمد مو يدل قمؾقف إٓ إصمر اًمتوزم

قا سمصـع أن سمريدون ىمقػ》: ومول، طمديٍ زمـ إيمقف راهمعُ  أكف ظمو ُكِعلَ روي فمـ ازمـ فمؿر ): ومقيمف  -549

                                 
 (. 8168( ت )1::( شمؼريى اًمتفذيى ( )ص: 2)

(3( )41/417 .) 

 (. 6945( ت ):94( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 4)

 (. 6/277( اًمعؾؾ )5)

 (. 6/347(  سمقون اًمقهؿ واإلهيوم )6)

 (. 22442( )8/317( اعمصـػ )7)
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《مو رأيتؿ ؿَ عْ كِ : ومول. وت ضمقل اظمديـي يمقشفدوا صمـوزسمفريوموإلم ، كحبسف ضمتك كرؽمؾ إلم ومبوء: ومول ؟ زمف
(1)

. 

اسمـ سمطول ذم ذح اًمٌخوريإصمر هبذا اًمؾػظ ذيمره 
(2)

اًمؼم ذم اًمتؿفقد قمٌدواسمـ  
(3)

ومل أىمػ ، سمدون إؾمـود 

 .قمغم ؾمـده

يمام ذم اعمطوًمى اًمعوًمقي–راهقيف ذم مًـده  سمـ وأظمرضمف إؾمحوق
(4)

فئذم ضمز صَمْرصَمول اًمتقؿل   واسمـ -
(5) 

واًمٌقفؼل
قمـ  -ك اسمـ راومع يعـ -احلؿقد  قمٌد سمـ مرزوق اًمقاؿمحك طمدصمـو حيقك سمـ قمؿرويمؾفؿ مـ ـمريؼ  (6)

مو شمرى أخيرج سمجـوزشمف : ظمديٍ موت سمعد اًمعٍم وملشمك اسمـ قمؿر وملظمؼم سمؿقشمف ومؼقؾ ًمف سمـ أن راومع: (7) ضمدشمف

 .خيرج سمف طمتك يمذن سمف مـ طمقًمـو مـ اًمؼرى وملصٌحقا وملظمرضمقا سمجـوزشمف ٓ إن مثؾ راومع: ومؼول؟ اًمًوقمي

((صدوق))ومفق  اًمقاؿمحل مرزوق سمـ قمـؿروو
(8)

. 

صمؼي: ىمول اسمـ معلم، سمـ ظمديٍ سمـ راومع احلؿقد قمٌدسمـ  حيقكو
(9). 

 .وإصمر هبذا اإلؾمـود طمًـ

(أٓ آذكتؿقين: دم ايمذي دهمـ يمقال ومول ايمـبل ): ومقيمف -:54
(10)

. 

أظمرضمف اًمٌخوري
(11)

ومًؾؿ 
(12)

رضمال أؾمقد أو امرأة ؾمقداء يمون  أن  : أيب راومع قمـ أيب هريرة مـ ـمريؼ 

                                 
 (. 636-4/635( اعمغـل )2)

 (. 4/356ٌخورى ٓسمـ سمطول )( ذح صحقح اًم3)

 (. 7/438( اًمتؿفقد )4)

( ح 6/261(، واكظر: إحتوف اخلػمة اعمفرة )2:24( ح )2:8/:( اعمطوًمى اًمعوًمقي سمزوائد اعمًوكقد اًمثامكقي )5)

(5532 .) 

 (. 276( ح )83( ضمزء اسمـ صمرصمول )ص: 6)

 (. 5/85( اًمًــ اًمؽؼمى )7)

 (. 23264( ت )9/542، ذيمرهو اًمٌووردّي ذم اًمّصحوسمي. اكظر: اإلصوسمي )ظمديٍ سمـ احلؿقد، امرأة راومع ( أم قمٌد8)

 (.  6222(ح )856( شمؼريى اًمتفذيى )ص: 9)

 (. . 279/:( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ ):)

 (. 4/636( اعمغـل )21)

يمتوب و(، 569ح ) (::/ 2) اًمتؼوط اخلرق واًمؼذى واًمعقدانيمـس اعمًجد و( يمتوب أسمقاب اعمًوضمد، سموب 22)

 (. 2448ح ) (:9/  3اجلـوئز، سموب اًمصالة قمغم اًمؼؼم سمعد مو يدومـ )

 (. 67:( ذم صحقحف، يمتوب اجلـوئز، سموب اًمصالة قمغم اًمؼؼم )/( رىمؿ )23)
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. أومال يمـتؿ آذكتؿقين سمف دًمقين قمغم ىمؼمه أو ىمول ىمؼمهوقمـف ومؼوًمقا موت ىمول  يؼؿ اعمًجد ومامت ومًلل اًمـٌل 

 .ووملشمك ىمؼمهو ومصغم قمؾقف

 .اعمًجد أو ؿموسموشَمُؼؿ  أن امرأة ؾمقداء يموكً : وقمـد مًؾؿ. واًمؾػظ ًمؾٌخوري 

أم حمجـ يمام ضموء ذم طمديٌ سمريدة قمـد اًمٌقفؼل سمنؾمـود طمًـ: واعمرأة اًمًقداء هل
(1)

. 

 موت ايمذي ايمققم دم، ايمـجويش يمؾـوس كعك  اهلل رؽمقلأن ، وومد صح فمـ أيب هريرة: ومقيمف -[م]

متػؼ فمؾقف. وىمػم أرزمع سمؽبغمات، همصػ ِبؿ، وطمرج ِبؿ إلم اظمصعم، همقف
(2)

. 

همؼقمقا همصؾقا فمؾقف، أطموىمؿ ايمـجويش ومد موت إنّ : ودم يمػظ: ومقيمف
(3)

. 

خترجيفاًمؾػظ إول أظمرضمف اًمشقخون يمام ؾمٌؼ 
(4)

. 

أمحدومؼد أظمرضمف اًمؾػظ اًمذي وأمو 
(5)

  طمصلم سمـ قمـ قمؿران، قمـ اسمـ ؾمػميـ، يقكسمـ ـمريؼ  

 .ومذيمره:. . . ىمول  اهلل رؾمقلن أ

وأظمرضمف مًؾؿ
(6)

:  اهلل رؾمقلىمول : ىمول، طمصلم سمـ قمـ قمؿران، قمـ أيب اعمفؾى، أيب ىمالسميمـ ـمريؼ  

 .إن أظمويمؿ: ًمفوذم روايي  ،يعـل اًمـجور ومؼقمقا ومصؾقا قمؾقف، أظمو ًمؽؿ ىمد موت إن  

(يؿقت همقؽؿ أضمد إٓ آذكتؿقين زمف ٓ :أكف ومول: وروي فمـ ايمـبل ): ومقيمف -552
(7)

. 

أظمرضمف اًمـًوئل
(8)

واسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ، 
(9)

وقمـف اسمـ موضمف– 
(10)

واسمـ أيب قموصؿ، 
(11)

واإلموم  -

                                 
 (. 2/664( ىموًمف اسمـ طمجر ذم ومتح اًمٌوري )2)

 (. 4/636( اعمغـل )3)

 (. 4/636( اعمغـل )4)

 . -258-اكظر احلديٌ رىمؿ:  (5)

 (. 52::2( ح )44/276د )( مًـد أمح6)

(، وىمد شمػرد مًؾؿ قمـ اًمٌخوري هبذا  64:( ح )3/768( ذم صحقحف، يمتوب اجلـوئز، سموب ذم اًمتؽٌػم قمغم اجلـوزة )7)

 (. 21997( رىمؿ )9/314اإلؾمـود حتػي إذاف سمؿعرومي إـمراف )

 (. 4/636( اعمغـل )8)

 (. 3133( ح )5/95( ؾمــ اًمـًوئل )9)

 (. :2243(، )4/386ؿمقٌي  )( مصـػ اسمـ أيب :)

 (. 2639( ح )3/597( يمتوب اجلـوئز، سموب مو ضموء ذم اًمصالة قمغم اًمؼؼم، )21)

 (2:81( ح )5/38( أطمود واعمثوين )22)
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أمحد
(1)

يعغم ذم مًـده وأسمق، 
(2)

واًمطحووي 
(3)

واسمـ طمٌون 
(4)

واًمطؼماين ذم اًمؽٌػم، 
(5)

واحلويمؿ ذم ، 

اعمًتدرك
(6)

واًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى، 
(7)

ويمون -صموسمً  سمـ قمـ يزيد، صموسمً سمـ زيد سمـ ظمورضميمـ ـمريؼ  

. كيومال: ومًلل قمـف ومؼوًمقا، ومؾام ورد اًمٌؼقع ومنذا هق سمؼؼم ضمديد، ظمرضمـو مع اًمـٌل : ىمول -أيمؼم مـ زيد

 ،ومال شمػعؾقا: ىمول، ومؽرهـو أن كمذيؽ، يمـً ىموئال صوئام: ىموًمقا، أٓ آذكتؿقين هبو: ومعرومفو وىمول: ىمول

صمؿ أشمك  ومنن صاليت قمؾقف ًمف رمحي، مـؽؿ مقً مو يمـً سملم أفمفريمؿ إٓ آذكتؿقين سمف أقمرومـ مو موت ٓ

 .ومؽؼم قمؾقف أرسمعو، ومصػـو ظمؾػف، اًمؼؼم

 .وؾمؽً قمـف احلويمؿ واًمذهٌل

اًمؼم ذم آؾمتقعوب قمٌدىمول اسمـ ، صموسمً سمـ شُمُؽؾِّؿ ذم ؾمامع ظمورضمي قمـ قمؿف يزيدو
(8)

 سمـ وذيمر مقؾمك 

وروى )): صمؿ ىمول ومامت سموًمطريؼ راضمعو، صموسمً[ رمل يقم اًمقاممي سمًفؿ سمـ يزيد: ف ]أيأكّ : قمـ اسمـ ؿمفوب، قمؼٌي

وؾمطوىمول اًمٌخوري ذم اًمتوريخ إ. ((أطمًٌف ؾمؿع مـف وٓ ;زيد سمـ قمـف ظمورضمي
(9)

ومنن صح ىمقل )): 

وىمول اسمـ طمجر . ((ومنن ظمورضمي مل يدرك يزيد، صموسمً ىمتؾ أيوم اًمقاممي ذم قمفد أيب سمؽر سمـ قمؼٌي أن يزيد سمـ مقؾمك

ذم اإلصوسمي
(10)

 .((وإذا موت سموًمقاممي ومروايي ظمورضمي قمـف مرؾمؾي)): 

                                 
 (. 2:563( ح )43/312( )2)

 (.  48:( ح )3/347( )3)

 (. 87( ح )2/87( ذح مشؽؾ أصمور )4)

 (. 4198( ح )8/467( صحقح اسمـ طمٌون )5)

 (. 738( ح ):33/34عمعجؿ اًمؽٌػم ًمؾطؼماين )( ا6)

 (. 4/793( اعمًتدرك قمغم اًمصحقحلم ًمؾحويمؿ )7)

 (. :5/8( اًمًــ اًمؽؼمى ًمؾٌقفؼل )8)

 (. 3872( ت )5/2683( )9)

 (. 255( ت )2/53( ):)

(21( )21/452 .) 
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وىمد روى اًمٌخوري ذم صحقحف
(1)

 .قغي اجلزمصموسمً معؾؼو سمص سمـ قمـ قمؿف يزيد، زيد سمـ قمـ ظمورضمي 

وطمًـ إؾمـوده اًمشقخ إًمٌوين ، صموسمً وموحلديٌ صحقح سمـ وإن صمًٌ ؾمامع ظمورضمي قمـ قمؿف يزيد

اإلرواء ذم
(2)

. 

همقصقم فمؾقف شمالشمي صػقف مـ ، مو مـ مسؾؿ يؿقت: أكف ومول وصموء فمـ ايمـبل ): ومقيمف -[م]

(إٓ أوصمى، اظمسؾؿكم
(3)

. 

وهق طمديٌ طمًـ، شمؼدم خترجيف
(4)

. 

فمـ أيب اظمؾقح، وروى اإلموم أمحد زمنؽمـوده): ومقيمف -552
(5)

: همؼول، همويمتػً،  فمعم صمـوزةف صعّم أكّ ، 

قطؾِ ؽَم  زمـ اهلل فمبدأٓ وإكف ضمدشمـل  ، ويمتحسـ ؾمػوفمتؽؿ، اؽمتقوا
(6)

وهل ، فمـ إضمدى أمفوت اظمممـكم، 

مقؿقكي
(7)

مسؾؿ يصقم فمؾقف أمي مـ ايمـوس مو مـ : ومول  اهلل رؽمقلأن ، وىمون أطموهو مـ ايمرضوفمي، 

(أرزمعقن: همؼول؟ همسليمً أزمو اظمؾقح فمـ إمي. ؾمػعقا همقف إٓ
(8)

. 

                                 
 (. 6:/3( يمتوب اجلـوئز، سموب اجلريد قمغم اًمؼؼم )2)

 (. 847( ح )4/294( )3)

 (. 4/636ـل )( اعمغ4)

 . -256-( اكظر احلديٌ رىمؿ5)

، ((صمؼي))اؾمؿف قمومر وىمقؾ زيد وىمقؾ زيود  اهلذزم كوضمقي سمـ طمـقػ سمـ قمؿػم سمـ قمومر أو قمؿػم سمـ أؾمومي سمـ ( أسمق اعمؾقح6)

(، :7/42هـ وىمقؾ سمعد ذًمؽ، وروى ًمف أصحوب اًمؽتى اًمًتي. اجلرح واًمتعديؾ  )219 هـ وىمقؾ9:موت ؾمـي 

 (. 94:1( ت )2321شمؼريى اًمتفذيى )ص: 

( سمروايتف قمـ مقؿقكي، 6/87، ذيمره اسمـ أيب طموشمؿ ذم اجلرح  )اًمرووقمي مـ مقؿقكي مدين، أظمق ؾمؾقط سمـ اهلل ( قمٌد7)

اًمتؼريى   ((مؼٌقل))وىمول ذم اًمتؼريى  ((مل يرو قمـف همػم أيب اعمؾقح))أؾمومي، وىمول اسمـ طمجر:  سمـ وسمروايي أيب اعمؾقح

 (. 4/262263( هتذيى اًمتفذيى )4478( ت )623)ص: 

مقؿقكي وشمزوضمفو سمنف ؾمـي  ىمقؾ: ويمون اؾمؿفو: سمرة ومًامهو اًمـٌل   ( مقؿقكي سمـً احلورث اهلالًمقي زوج اًمـٌل8)

(، شمؼريى اًمتفذيى )ص: 9/433ؾمٌع، وموشمً هبو، ودومـً ؾمـي إطمدى ومخًلم قمغم اًمصحقح. اكظر: اإلصوسمي )

 (. 9799( ت )2484

 (. 4/636( اعمغـل )9)
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أظمرضمف أمحد
(1)

ومـ ـمريؼف اخلطقى ذم اًمػصؾ -يمام قمزاه اعمصـػ-
(2)

. 

واسمـ أيب ؿمقٌي 
(3)

ومـ ـمريؼف اًمطؼماين -
(4)

-; 

واًمٌخوري ذم اًمتوريخ اًمؽٌػم
(5)

واًمطؼماين 
(6)

واخلطقى ذم اًمػصؾ ًمؾقصؾ، 
(7)

 ;مـ ـمريؼ مًدد 

اًمتوريخ اًمؽٌػم واًمٌخوري
(8)

 ;اًمرمحـ قمٌدأيب  قمـ اعمٌورك، اعمديـل سمـ قمـ قمكم -أيضو– 

واًمٌقفؼل ذم ؿمعى اإليامن
(9)

 ;أيب سمؽر اعمؼدمل سمـ مـ ـمريؼ حمؿد 

ؾمعقد  سمـ وحمؿد اعمؼدمل( قمـ حيقك، اًمرمحـ قمٌدواعمٌورك أيب ، ومًدد، واسمـ أيب ؿمقٌي، مخًتفؿ )أمحد

قومؽؿ ومؼول أىمقؿقا صػ، ىمول صؾ قً ظمؾػ أيب اعمؾقح قمغم ضمـوزة، ومروخ سمـ قمـ أيب سمّؽور احلؽؿ، اًمؼطون

 قمـ سمعض أزواج اًمـٌل ، ؾَمؾقؾ سمـ اهلل قمٌدطمدصمـل : وًمق اظمؽمت رضمال اظمؽمشُمف صمؿ ىمول، وًمَتحًـ ؿمػوقمتؽؿ

 .ومذيمره:. . . ىمول  اهلل رؾمقل مقؿقكي ويمون أظموهو مـ اًمرووقمي أنّ 

 .((ؾمؾقط سمـ اهلل قمٌد)): واًمطؼماين ذم اعمقوع اًمثوين، وقمـد اًمٌخوري

((اهلل اسمـ ؾمؾقط قمٌدًمقس سموسمـ ؾمؾقؾ إكام هق )): وكؼؾ اخلطقى قمـ اسمـ معلم أكف ىمول
(10)

. 

وأظمرضمف اًمـًوئل
(11)

 ;ؾمقاء أيب اخلطوب سمـ قمـ حمؿد، إسمراهقؿ سمـ قمـ إؾمحوق 

                                 
 (. 35923( ح )55/4:4( ذم اعمًـد )2)

 (. 2/475قصؾ اعمدرج ذم اًمـؼؾ )( اًمػصؾ ًمؾ3)

(، اظمتؾػً كًخ مصـػ اسمـ أيب ؿمقٌي اعمطٌققمي ذم إؾمـود هذا احلديٌ، ومػل ـمٌعي 22855( ح )8/419( اعمصـػ )4)

( ح 4/24( وذم ـمٌعي يمامل يقؾمػ احلقت )اًمًؾقؾ، قمـ سمعض أزواج اًمـٌل سمـ اهلل حمؿد قمقامي )قمٌد

 ض أزواج اًمـٌل( زاد ذم اإلؾمـود )ؾمؾقطو(. ؾمؾقط، قمـ ؾمؾقط، قمـ سمع سمـ اهلل ( )قمٌد22735)

 (. 35/31( اعمعجؿ اًمؽٌػم )5)

(6( )6/224 .) 

 (. 2171( ح )34/548( اعمعجؿ اًمؽٌػم ًمؾطؼماين )7)

 (. 2/474( اًمػصؾ ًمؾقصؾ اعمدرج ذم اًمـؼؾ )8)

 ؾمؾقط.  سمـ اهلل ( ذم شمرمجي قمٌد6/224( )9)

 (. 9924( ح ):22/559-55( ):)

 (. 2/476عمدرج ذم اًمـؼؾ )( اًمػصؾ ًمؾقصؾ ا21)

 (. 4::2( ح )5/87( ذم ؾمــف، يمتوب اجلـوئز، سموب ومضؾ مـ صغم قمؾقف موئي )22)
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وأمحد
(1)

ومروخ  سمـ اًمقاطمد( قمـ أيب سمؽور احلؽؿ قمٌدو، يمالمهو )أسمق اخلطوب; احلداد سمـ اًمقاطمد قمٌدقمـ  

 .((ؾُمؾقط سمـ اهلل قمٌد)): سمف كحقه وىموٓ

. ((ؾمؾقؾ سمـ اهلل قمٌدقمٌقد اهلل أو )): إٓ أكف ىمول، قمقزار قمـ أيب اعمؾقح سمف سمـ اهلل قمٌدومرواه ، ق سمؽوروشمقسمع أسم

أظمرضمف اسمـ أيب طموشمؿ ذم اًمعؾؾ
(2)

 .قمقزار سمف سمـ اهلل قمٌدقمـ ، ؾمعقد اًمؼطون سمـ معؾؼو قمـ حيقك 

 .صمؼي مـ رضمول اًمصحقحلم، اسمـ أؾمومي اهلذزم اًمٌٍمي: أسمـق اعمؾقح هقو، صحقح، اإلؾمـود إمم أيب اعمؾقح

 :وومد اطمتؾػ فمعم أيب اظمؾقح مـ فمدة أوصمف

قمـ ، قمـف )أيب اعمؾقح(، اًمعقزار سمـ اهلل قمٌدو -ذم روايي اجلامقمي-ومروخ  سمـ ومرواه أسمق سمؽور احلؽؿ

 .ؼؾمٌيمام  قمـ سمعض أزواج اًمـٌل ، ؾمؾقط سمـ اهلل قمٌد

ومطس–ومروخ  سـم ورواه أسمق سمؽور احلؽؿ ـ أيب اعمؾقح -ذم روايي ٕا ـ ؾمؾقط، قم ـ قمؿر ، قم ـ اسم  .مرومققمو قم

 .مرومققمو قمـ مقؿقكي ، قمـف )أيب اعمؾقح( قمـ ؾمؾقط أظمل مقؿقكي، اعمطقى سمـ ورواه اًمؼوؾمؿ

 .مرومققمو قمـ اسمـ قمؿر ، قمـ أيب اعمؾقح، ؾمقيد سمـ واًمػضؾ، أيب اعمؾقح سمـ ورواه مٌنم

 .قمـ اًمـٌل ، أؾمومي( قمـ أسمقف سمـ قمـف )أيب اعمؾقح، هالل سمـ واه صوًمحور

 :*روايي إهمطس فمـ أيب زمؽور

أظمرضمفو اًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ
(3)

: ىمول، ؾمؾؿي سمـ اهلل قمٌدطمدصمـو : ىمول، إؾمحوق اسمـ راهقيفمـ ـمريؼ  

: ىمول،  اهلل رؾمقلـ قم، قمـ اسمـ قمؿر، طمدصمـل ؾمؾقط: ىمول; قمـ أيب اعمؾقح، ومروخ سمـ طمدصمـل أسمق سمؽور احلؽؿ

 .ومقشػعقن إٓ ؿمػعقا ومقف، مو مـ مقً يصكم قمؾقف إمي

((شمريمقه)): ىمول اًمذهٌل اًمٌٍمي إومطس ؾمؾؿي سمـ اهلل قمٌدو
(4)

. 

 .وروايي إومطس ٓرء، واًمراضمح قمـ أيب سمؽور هق روايي اجلامقمي

                                 
 (. 37949( ح )55/528( ذم مًـده )2)

 (. 2156( س )4/626( قمؾؾ احلديٌ  )3)

 (. 3947( س )23/518( )4)

 (. 32:2( ت )328( ديقان اًمضعػوء )ص: 5)
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أظمرضمفو اًمٌخوري ذم اًمتوريخ اًمؽٌػم اظمطقى زمـ ايمؼوؽمؿ وروايي *
(1)

واًمطؼماين ذم اًمؽٌػم 
(2)

واًمٌقفؼل ذم ، 

اًمشعى
(3)

ػصؾ ًمؾقصؾواخلطقى ذم اًم 
(4)

 سمـ صمـو اًمؼوؾمؿ: ىمول، اًمرمحـ قمٌد اعمٌورك أيبيمؾفؿ مـ ـمريؼ  

ي أهنو ذيمرت قمـ قمـ مقؿقك -ويمون أظمو مقؿقكي أم اعمممـلم-ىمول طمدصمـل ؾمؾقط ، أن أسمو اعمؾقح اهلذزم، اعمطقى

واًمعصٌي قمنمة إمم ، وإمي أرسمعقن إمم موئي ّػعقا ذم أظمقفؿؿممـ صغم قمؾقف أمي مـ اًمـوس : ىمول اًمـٌل 

 .واًمـػر صمالصمي إمم قمنمة، أرسمعلم

 .واًمؾػظ ًمؾٌقفؼل

ذيمره اًمٌخوري، اعمٌورك سمـ اًمرمحـ قمٌد واًمد اًمعقشك اهلل قمٌد ـسم مٌـورك: اًمرمحـ هق قمٌد قواعمٌورك أسم
(5)

 

واسمـ أيب طموشمؿ
(6)

سمديؾ  سمـ اًمرمحـ قمٌدو، ومروخ سمـ وروايتف قمـ احلؽؿ، اعمديـل قمـف سمـ وقمكم، سمروايي اسمـف 

 .ضمرطمو وشمعديالومل يقردا ومقف ، اًمعؼقكم

وصمؼف اًمدارىمطـل اًمٌٍمي اًمعجكم مطقى سمـ اًمـؼوؾمؿو
(7)

خيطئ قمؿـ يروي قمغم ىمؾي )): وىمول اسمـ طمٌون، 

((روايتف وموؾمتحؼ اًمؽمك يمام يمثر ذًمؽ مـف
(8)

((ومقف ًملم)): وىمول اسمـ طمجر. 
(9)

. 

((وهق وعقػ، مطقى سمـ وومقف اًمؼوؾمؿ، اًمطؼماين ذم اًمؽٌػم رواه)): ف اهلقثؿل ومؼولوسمف أقمؾّ 
(10)

. 

واًمعصٌي قمنمة إمم أرسمعلم واًمـػر صمالصمي إمم ، إمي إرسمعقن إمم اعموئي: وأدرج ذم اعمتـ مو ًمقس مـف وهق

                                 
 (. 6/224( اًمتوريخ اًمؽٌػم ًمؾٌخوري )2)

اهلل سمـ( سملم اعمعؼقومتلم، وًمعؾف وىمع ذم إصؾ  ( وومقف ووع )قمٌد:4( ح ):35/2( اعمعجؿ اًمؽٌػم ًمؾطؼماين )3)

اهلل سمـ( ًمتصقيى اًمـص، واًمصقاب )قمـ ؾمؾقط( يمام ذم روايي اًمٌخوري،  )ؾمؾقط( وملووف اعمحؼؼ )قمٌد

 واًمٌقفؼل. 

 (. 9925( ح ):22/55( )4)

 (. 2/473ًمـؼؾ )( اًمػصؾ ًمؾقصؾ اعمدرج ذم ا5)

 (. 8/537( اًمتوريخ اًمؽٌػم ًمؾٌخوري )6)

 (. 9/452( اجلرح واًمتعديؾ )7)

 (. 888( س )6/254( قمؾؾ اًمدارىمطـل )8)

 . (324/ 3)( اعمجروطملم: 9)

 (. 65:7( ت )8:6( شمؼريى اًمتفذيى )ص: :)

 (. 4/47( جمؿع اًمزوائد ومـٌع اًمػقائد )21)
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يمام سملم ذًمؽ اخلطقى. قمنمة
(1)

. 

 ;ؽمقيد زمـ وايمػضؾ، أيب اظمؾقح زمـ *روايتو مبمم 

روى اًمطؼماين
(2)

ؼف أسمق كعقؿ ذم احلؾقيومـ ـمري– 
(3)

 سمـ صمـو ظمؾػ، قمكم اعمعؿري سمـ احلًـمـ ـمريؼ  -

 ;أيب اعمؾقح سمـ قمـ مٌنم، صمـو ؿمعٌي، ؾمعقد سمـ صمـو حيقك، ؾمومل

-شمعؾقؼو–وروى اًمٌخوري أيضو ذم اًمتوريخ اًمؽٌػم 
(4)

واسمـ أيب طموشمؿ ذم اًمعؾؾ 
(5)

واًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ 
(6)

 

 ;ؾمقيد سمـ قمـ اًمػضؾ، محران سمـ مـ ـمريؼ حمؿد

ٌل ، قمـ اسـم قمؿر، قمـ أسمقف، أؾمومي سـم ؾمقيد( قمـ أيب اعمؾقح سـم واًمػضؾ، يمالمهو )مٌنم : ىمول، قمـ اًـم

ـ  مو ٓ همػر ًمف، يصكم قمؾقف أمي قمٌدم ٓ همػر ًمف: وًمػظ اًمطؼماين إ ـ رضمؾ يصكم قمؾقف موئي إ  .مو م

ري ذم اًمتوريخ اًمؽٌػموروى اًمٌخو
(7)

واًمضقوء ذم اعمختورة، ؾمعقد واسمـ أيب قمدي سمـ حيقكمعؾؼو قمـ  
(8)

 

 .سمف; أيب اعمؾقح سمـ قمـ مٌنم; قمـ ؿمعٌي، ؾمعقد سمـ معؾؼو قمـ حيقك

مقىمقومي وزاد ذم اعمتقن  رومع أطموديٌ وهل)): ىمول اسمـ قمدي، اعمعؿري قمكم سمـ احلـًـإؾمـود اًمطؼماين ومقف 

((أؿمقوء ًمقس ومقفو
(9)

((فٓ سملس سمف وحيتٍ سمحديث)): ايب اعمؾقح اهلذزم ىمول اًمدراىمطـل سمـ ومٌنم. 
(10)

. 

((مؼٌقل)): اًمؽقذم ؾمقيد سمـ اًمػـضؾ: وذم إؾمـود اًمدارىمطـل
(11)

 .وىمد شمقسمع، 

                                 
 (. 2/474( اًمػصؾ ًمؾقصؾ اعمدرج ذم اًمـؼؾ )2)

 (. 614( ح )2/2:1( اعمعجؿ اًمؽٌػم )3)

 (. 9/4:2( طمؾقي إوًمقوء )4)

(5( )6/225 .) 

 (. 2156( س )4/625( قمؾؾ احلديٌ )6)

 (. 3947( س )23/519( )7)

(8( )6/225 .) 

 (. 2528( ح )5/313( إطموديٌ اعمختورة )9)

 (. 4/2:4( اًمؽومؾ ذم وعػوء اًمرضمول ):)

 (. 597( ت )76ؾدارىمطـل )ص: ( ؾممآت اًمؼمىموين ًم21)

 (. 6515( ت )894( شمؼريى اًمتفذيى  )ص: 22)
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 :هالل زمـ *روايي صويمح

اًمطؼماينأظمرضمفو 
(1)

ومـ ـمريؼف اًمضقوء ذم اعمختورة– 
(2)

 سمـ صمـو إسمراهقؿ، قمؿر اًمقيمقعل سمـ إسمراهقؿقمـ  -

طمدصمـل ، أؾمومي اهلذزم سمـ قمـ أيب اعمؾقح، هالل سمـ صمـو صوًمح، أيب إؾمقد سمـ صمـو ؾمقادة، احلجوج اًمًومل

: أو ىمول - هلل ؿمفودهتؿإذا ؿمفدت أمي مـ إمؿ وهؿ أرسمعقن ومصوقمدا أضموز ا: ىمول قمـ كٌل اهلل ،  أيب

 .صدق ؿمفودهتؿ

 .((ومـ اسمـ قمؿر، تؿؾ أن يؽقن أسمق اعمؾقح ؾمؿعف مـ أسمقفحي)): ىمول اًمضقوء

((صمؼي ملمقن)): ىمول اًمدارىمطـل اًمقيمقعل إؾمحوق أسمق قمؿر سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿؿمقخ اًمطؼماين هق 
(3)

. 

ومؼد ذيمره اًمٌخوري هالل سمـ صـوًمحوسمؼقي رضموًمف إمم أيب اعمؾقح صمؼوت همػم 
(4)

واسمـ أيب طموشمؿ ذم اجلرح 
(5)

 

((ؿمقخ)): وىمول أسمق طموشمؿ، د قمـفأيب إؾمق سمـ ؾمقادةسمروايي 
(6)

وذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت. 
(7)

. 

، ؿمفدت أمي مـ إمؿهـو و، قمؾقف أمي يصكموومقف خموًمػي ًمؾػظ احلديٌ ومؼد ضموء قمـد أظمريـ 

 .حيتؿؾ شمػرده ٓ هالل سمـ وصوًمح

 :ايمؼمصمقح زمكم ايمروايوت

 .ومال قمؼمة هبام، وعقػتون، اعمطقى سمـ واًمؼوؾمؿ، ؾمؾؿي إومطس سمـ اهلل قمٌدروايتو 

 .ىموسمؾي ًمؾتحًلم، ؾمقيد سمـ واًمػضؾ، وأمو روايي مٌنم 

 :وىمد اظمتؾػ كؼود احلديٌ ذم اًمؽمضمقح سملم اًمروايوت

قمـ ، ىمول قمكم ]يعـل اسمـ اعمديـل[ أطمًى مرضمقع هذا احلديٌ يمؾفؿ إمم طمديٌ أيب ىمالسمي)): ومؼول اًمٌخوري

                                 
 (. 613( ح )2/2:1( اعمعجؿ اًمؽٌػم ًمؾطؼماين )2)

 (. 2528( ح )5/313( إطموديٌ اعمختورة )3)

 (. 56( رىمؿ )212( ؾممآت احلويمؿ ًمؾدارىمطـل )ص: 4)

 (. . 5/3:3( اًمتوريخ اًمؽٌػم  )5)

 (. 5/529أيب طموشمؿ )( اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ 6)

ومؾقس سمتعريػ سمٌمء مـ طموًمف، إٓ أكف مؼؾ ًمقس مـ أهؾ اًمعؾؿ،  ((ؿمقخ))ىمقل أيب طموشمؿ  ))( ىمول اسمـ اًمؼطون اًمػود: 7)

 (. 5/738وإكام وىمعً ًمف روايي أظمذت قمـف. سمقون اًمقهؿ واإلهيوم ذم يمتوب إطمؽوم )

(8( )7/576 .) 
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((قمـ قموئشي، يزيد سمـ اهلل قمٌد
(1)

. 

مو رواه مًؾؿ: يعـل
(2)

، قمـ قموئشي، روقع قموئشي يزيد سمـ اهلل قمٌدقمـ ، قمـ أيب ىمالسمي ،أيقبمـ ـمريؼ  

عقا ومقف، يمؾفؿ يشػعقن ًمف،  قمؾقف أمي مـ اعمًؾؿلم يٌؾغقن موئيً شمصكّم مو مـ مقّ : ىمول قمـ اًمـٌل   .إٓ ؿمػِّ

ؾمعقد اًمؼطون أؿمٌف سمـ روايي حيقك: وؾمئؾ أسمق طموشمؿ اًمرازي قمـ هذا احلديٌ ومؼول
(3)

: روايي: يعـل. 

قمـ سمعض ، ؾمؾقؾ سمـ -أو قمٌداهلل  -قمـ قمٌقداهلل ، قمـ أيب اعمؾقح، اًمعقزار سمـ قمـ قمٌقداهلل، ؾمعقد سمـ حيقك

 . أزواج اًمـٌل

ـ أيب، )أمحد-وهذه اًمروايي شمقاومؼ مع روايي اجلامقمي  ي واسم ٌورك أيب ، ومًدد، ؿمٌق  -وحمؿد اعمؼدمل، اًمرمحـ قمٌدواعم

ٌقد اهلل قمٌد: ٓإ أكف ؿمؽ ذم اؾمؿ اًمراوي مقؿقكي، ؾمعقد سـم قمـ حيقك  سـم اهلل قمٌد: وىمد رضمح اسـم معلم سملكف. اهلل أو قم

ٌقفؼل ؾمٌؼؾمؾقط يمام   .-ؾمٌؼ يمام–وهق مؼٌقل ، ؾمؾقط سـم اهلل قمٌدٕن ومقف ، وهذه اًمراويي ىموسمؾي ًمؾتحًلم. قمـد اًم

وشمػًػم إمي ومو سمعده ًمقس )): ىمول اخلطقى وًمقس مـ يمالم اًمـٌل ، وشمػًػم إمي سملرسمعلم ومفق مدرج

((وإكام هق يمالم أيب اعمؾقح مـ يمالم اًمـٌل 
(4)

. 

وىمد ضموء سمؾػظ أرسمعلم قمـد مًؾؿ
(5)

مو مـ رضمؾ مًؾؿ : ىمول قمـ اًمـٌل  مـ طمديٌ اسمـ قمٌوس  

وضموء ذم طمديٌ سمؾػظ . إٓ ؿمػعفؿ اهلل ومقف، ينميمقن سموهلل ؿمقئو ٓ ،قن رضمالومقؼقم قمغم ضمـوزشمف أرسمع، يؿقت

يمام قمـد مًؾؿ: موئي
(6)

مو مـ مًؾؿ يصكم قمؾقف أمي مـ اًمـوس : ىمول قمـ اًمـٌل  مـ طمديٌ قموئشي  

 .ؿمػعقا ومقف ٓإ

 .واهلل أفمؾؿ. واخلالصي أن احلديٌ صحقح زمشقاهده

 

                                 
 (. 22/561( ؿمعى اإليامن )2)

 (. 58:( ح )3/765يمتوب اجلـوئز، سموب مـ صغم قمؾقف موئي ؿمػعقا ومقف ) ( ذم صحقحف،3)

 (. 2156( س )4/626( قمؾؾ احلديٌ  )4)

 (. 2/474( اًمػصؾ ًمؾقصؾ اعمدرج ذم اًمـؼؾ )5)

 (. 59:( ح )3/766( ذم صحقحف، يمتوب اجلـوئز، سموب مـ صغم قمؾقف أرسمعقن ؿمػعقا ومقف )6)

 (. 58:( ح )3/765غم قمؾقف موئي ؿمػعقا ومقف )( ذم صحقحف، يمتوب اجلـوئز، سموب مـ ص7)
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اهميؼمض فمؾيقفؿ قيًومًي  اهلل أفمؾؿفيؿ أن  : همؼيول، زمعٌ معوًذا إلم ايميقؿـ  ايمـبل أنّ ): ومقيمف -444

(فمؾقف متػٌؼ . همؼُمَدُّ دم همؼرائفؿ، سُمْمطمُذ مـ أنمـقوئفؿ
(1)

. 

Aظمرضم٤مه
(2)

عمٕم٤مE   Nهلل ىم٤مل Oؾمقل: ىم٤مل، قمـ Eسمـ قم٤ٌمQ ، ُمقمم Eسمـ قم٤ٌمA ،Qيب ُمٕمٌد ُمـ ـمريؼ 

وم٤مMقمٝمؿ Cمم Aن يِمٝمدوA Eن ٓ Cًمف ، وم٢مEN ضمئتٝمؿ، ٤م Aهؾ يمت٤مFؽ ؾمت٠ميت ىمقُمً Cٟم  : سمـ ضمٌؾ طملم سمٕمثف Cمم Eًمٞمٛمـ

ىمد ومرT قمٚمٞمٝمؿ مخس  Eهلل نّ وم٠مظمؼمهؿ A، هؿ Aـم٤مقمقE ًمؽ سمذًمؽ وم٢منْ ، O Eؾمقل EهللوAن حمٛمدً ، E ٓCهلل

شم١مظمذ  ىمد ومرT قمٚمٞمٝمؿ <دىم٦مً  Eهلل وم٠مظمؼمهؿ Aن  ، هؿ Aـم٤مقمقE ًمؽ سمذًمؽ وم٢منْ ، <ٚمقHE ذم يمؾ يقم وًمٞمٚم٦م

 ّMهمٜمٞم٤مئٝمؿ ومؽمA ئٝمؿ ُمـEًمؽ سمذًمؽ وم٢منْ ، قمغم وم٘مر Eـم٤مقمقA هلؿ٢ميّ وم، هؿEُمقA ئؿEشمّ  ٤مك ويمرEعمٔمٚمقموE GقمقM ؼ ،

طمج٤مE Fهلل ف ًمٞمس سمٞمٜمف وسملموم٢مٟمّ 

 .كما قال المصنفيف فقرائهم: ولفظ مسلم: يواللفظ للبخار

وىمػر ميـ ، وىمون أزمق زمؽر  ظمو سمقدم ايمـبل: ومول، زمنؽمـوده فمـ أيب هريرة روى ايمبخوريُّ ): ومقيمف -444

أمرت أن أوموسميؾ ايمـ يوس ضمتيك »  اهلل وومً ومول رؽمقل، قػ سمؼوسمؾ ايمـوسىم》: همؼول فمؿر، ىمػر مـ ايمعرب

واهلل : همؼيول ؟ وضمسيوزمف فميعم اهلل، ف إٓ زمحؼيفػَسيف وكهمؿـ وموهلو همؼً فمصؿ مـل مويَمي، يؼقيمقا ٓ إيمف إٓ اهلل

ق زمكم ايمصالة و ـ  مـ همر  واهلل يميق مـعيقع فمـووميو، ضمؼ اظمول ايمّزىموةهمنن  ؛ ايمّزىموةٕوموسمؾ
(3)

ىميوكقا يمدوايو إلم  

وميً ذح قيًر أيب زمؽير  اهلل هميقاهلل ميو هيق إٓ أن رأييً: ومول فمؿر. يمؼوسمؾتفؿ فمعم مـعفو  اهلل رؽمقل

مـعقع فمؼوٓ يمق》: وومول، ورواه أزمق داود، 《همعرهمً أكف احلؼ، يمؾؼتول
(4)

》)(5)
. 

                                 
 (. 4/5( Eعمٖمٜمل )1)

(2( Gًمّزيم٤مE Fوضمق Fسم٤م ،Gًمّزيم٤مE Fي، يمت٤مOًمٌخ٤مE )2/104( K )1395 ذم Mٕهمٜمٞم٤م? وشمرE ًمّمدىم٦م ُمـE ظمذA Fوسم٤م ،)

( Eطمٞم٨م يم٤مٟمق ?Eًمٗم٘مرE2/128( K )1496يPعمٖم٤مE Fيمت٤م ،) ًمٞمٛمـ ىمٌؾ طمج٦مE ممC Nيب ُمقؾمك، وُمٕم٤مA سمٕم٨م Fسم٤م ،

( WEMًمقE5/162( K )4347( إلؾمالمE ئعEشملم وذMًمِمٝم٤مE ممC ?ًمدقم٤مE Fإليامن، سم٤مE Fوُمًٚمؿ يمت٤م )1/50 K )

(19/29 ،30 ،31 .) 

ٜم٦م ومجٕمٝم٤م قمٜمقق: همري٥م Eحلدي٨م ٓسمـ Eٕٟمثك ُمـ AوE Mٓعمٕمز A ENCشم٧م قمٚمٞمٝم٤م ؾم -سمٗمتح Eعمٝمٛمٚم٦م وEًمٜمقن-: ( Eًمَٕمٜم٤َمق3)

 ( ُم٤مGM )قمٜمؼ(. E2/131جلقPي )

 ( ُم٤مGM )قم٘مؾ(. E :3/280حلٌؾ Eًمذي يٕم٘مؾ سمف Eًمٌٕمػم Eًمذي يم٤من ي١مظمذ ذم Eًمّمدىم٦م Eًمٜمٝم٤مي٦م )( Eًمٕم٘م٤مل4)

 (. 4/5-6( Eعمٖمٜمل )5)
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Aظمرضمف Eًمٌخ٤مOي
(1)

 :قمـ ؿمٕمٞم٥م، قمـ Aيب Eًمٞمامن 

وقمـ
(2)

 :قمـ قم٘مٞمؾ، قمـ Eًمٚمٞم٨م، سمٙمػمحيٞمك سمـ  

MوEM سمقAو
(3)

 :ؿمٕمٞم٥م سمـ Aيب محزG وُمٕمٛمر وEًمزسمٞمديُمٕمٚم٘م٤م قمـ  

سمـ قمت٦ٌم  Eهلل قمٌدسمـ  Eهلل طمدصمٜم٤م قمٌٞمد، قمـ EًمزهريوEًمزسمٞمدي( ، وُمٕمٛمر، وقم٘مٞمؾ، OAسمٕمتٝمؿ )ؿمٕمٞم٥م

Mن  ، سمـ ُمًٕمقA  Gسم٤م هريرA ،ؾمقل: ىم٤ملO هلل عم٤م شمقذمE   سمق سمٙمرA ويم٤من ،FًمٕمرE ويمٗمر ُمـ يمٗمر ُمـ . .

 .《وEهلل ًمق ُمٜمٕمقين قمٜم٤مىم٤م》: وىم٤مًمقE، ومذيمروه. 

ِمٞمخ٤منAظمرضمف Eًمو
(4)

طمدصمٜم٤م ، قمـ Eًمزهري: قمـ قم٘مٞمؾ، ٚمٞم٨مEًمطمدصمٜم٤م ، ومتقبي زمـ ؽمعقًقمـ  

ن ويم٤م E هلل عم٤م شمقذم Oؾمقل: ىم٤مل، Aسم٤م هريرA  Gن  ، سمـ قمت٦ٌم سمـ ُمًٕمقE Mهلل قمٌدسمـ  Eهلل قمٌٞمد

 .《وEهلل ًمق ُمٜمٕمقين قم٘م٤مٓ 》: ومذيمره وىم٤مل. . . . ويمٗمر ُمـ يمٗمر ُمـ Eًمٕمر ،F سمٙمر Aسمق

 .((وهق A<ح《قمٜم٤مىم٤م》: قمـ Eًمٚمٞم٨م اهلل فمبًو، زمـ زمؽغمىم٤مل E)): صمؿ ىم٤مل Eًمٌخ٤مOي

وAظمرضمف Eًمٌخ٤مOي ذم يمت٤مF  《قم٘م٤مٓ》وىمع ذم OوEي٦م ىمتٞم٦ٌم قمـ Eًمٚمٞم٨م قمٜمد ُمًٚمؿ )): وىم٤مل Eسمـ طمجر

يمذE 《ًمق ُمٜمٕمقين》: ٙمٜمك هبذه Eًمٚمٗمٔم٦م وم٘م٤ملEٓقمتّم٤مم قمـ ىمتٞم٦ٌم وم
(5)

وEظمتٚمػ ذم هذه Eًمٚمٗمٔم٦م وم٘م٤مل ىمقم هل ، 

يٕمٜمل ؿمٞمخف ومٞمف -سمـ سمٙمػم Eىم٤مل زم ): وCمم Nًمؽ Aؿم٤مE Oًمٌخ٤مOي سم٘مقًمف ذم Eٓقمتّم٤مم قم٘م٥م CيرMEه، وهؿ

: ووىمع ذم OوEي٦م Nيمره٤م Aسمق قمٌٞمدG (وهق A<ح《قمٜم٤مىم٤م》قمـ Eًمٚمٞم٨م  -سمـ <٤مًمحE: ليٕمٜم– Eهلل قمٌدو -هٜم٤م

ُمٜمٕمقين ضمدي٤م NAوUًمق 》
(6)

EًمروEي٦م حمٗمقفم٦م وهل٤م ُمٕمٜمك : وىم٤مل ىمقم. . . 《قمٜم٤مىم٤م》وهق ي١ميد Aن EًمروEي٦م 《

                                 
(1( Gًمّزيم٤مE Fوضمق Fسم٤م ،Gًمّزيم٤مE Fذم <حٞمحف، يمت٤م )2/105( K )1399 ًمّمدىم٦مE ًمٕمٜم٤مق ذمE ظمذA :Fوسم٤م ،)

( K1456 .) 

(2( GMًمرE ممC Eئض، وُم٤م ٟمًٌقEًمٗمرE سمك ىمٌقلA ىمتؾ ُمـ Fعمرشمديـ، سم٤مE ؾمتت٤مسم٦مE Fي، يمت٤مOًمٌخ٤مE )9/15( K )6924 .) 

(3( Gًمّزيم٤مE Fًمًٜمـ، يمت٤مE ذم )3/6( K )1556 .) 

(، وُمًٚمؿ، يمت٤مE Fإليامن، سم٤م9/93( K )7284 F) E هلل ( Eًمٌخ٤مOي، يمت٤مE Fٓقمتّم٤مم، سم٤مE FٓىمتدE? سمًٜمـ Oؾمقل4)

ٓC ًمفC ٓ :Eطمتك ي٘مقًمق Qًمٜم٤مE ُٕمر سم٘مت٤ملE هللE ؾمقلO هلل حمٛمدE (1/51( K )20 .) 

-7284هٙمذE ىم٤مل Eسمـ طمجر، وEًمّمحٞمح Aٟمف ضم٤م? قمٜمده ُمٍمطم٤م ذم OوEي٦م ىمتٞم٦ٌم قمـ،Eًمٚمٞم٨م. Eٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ )( 5)

7285 .) 

(6 ) UوNٕEٕؾمٗمؾE ٕقمغم وي٘مٍمE ًمذي يٓمقل طمٜمٙمفE وهمػمهؿ. وىمٞمؾ هق Qًمٜم٤مE ًمذىمـ ُمـE ًمٜم٤مىمصE : . ًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥مE

 ُم٤مN( :GMوU(.  (E2 /172حلدي٨م وEٕصمر )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 《قم٘م٤مٓ》وُمرG 《٤مقمٜم٤مىمً 》ف ىم٤مهل٤م ُمرشملم ُمرG هق حمٛمقل قمغم Aٟم  : وم٘م٤مل: ُمتجف وضمرى Eًمٜمقوي قمغم ـمري٘متف

يٓمٚمؼ قمغم <دىم٦م قم٤مم ي٘م٤مل Aظمذ ُمٜمف  وىمٞمؾ Eًمٕم٘م٤مل، حت٤مE MعمخرJ وEًم٘مّم٦موهق سمٕمٞمد ُمع Eطمجر(  )Eسمـ: ىمٚم٧م

قمغم طم٘مٞم٘متف وAن EعمرME سمف Eحلٌؾ Eًمذي  Nه٥م Eٕيمثر Cمم محؾ Eًمٕم٘م٤مل. . . . قم٘م٤مل هذE Eًمٕم٤مم يٕمٜمل <دىمتف

 وEًمدًمٞمؾ قمغم Aن  : ىم٤مل، رME سم٤مًمٕم٘م٤مل ُم٤م يٕم٘مؾ سمف EًمٌٕمػموEًمّمحٞمح Aن Eعم: ىم٤مل Eًمٜمقوي. . . يٕم٘مؾ سمف Eًمٌٕمػم

وم٤معمرME سم٤مًمٕم٘م٤مل ، ومٕمغم هذE: ىم٤مل 《ضمدي٤م》: وذم Eٕظمرى 《قمٜم٤مىم٤م》: EعمرME سمف Eعم٤ٌمًمٖم٦م ىمقًمف ذم EًمروEي٦م Eٕظمرى

((وهذE هق Eًمّمحٞمح Eًمذي ٓ يٜمٌٖمل همػمه: ىمدO ىمٞمٛمتف ىم٤مل EًمثقOي
(1)

 

ً  ، فمـ أزمقف، زمـ ضمؽقؿ روى هبزُ ): ومقيمف -444 دم ىميؾ ؽموئؿييي : ف ىمون يؼقلأكّ   فمـ ايمـبل، هفمـ صم

اإلزمؾ
(2)

دم ىمؾ أرزمعكم زمـً يمبقن، 
(3)

ُق فمـ ضمسوهبو،  ميـ أفمطوهيو ُميْمَارا، ٓ سُمَػر 
(4)

وميـ ، هيوهمؾيف أصمرُ  

 .حيؾ ٔل حمؿً مـفو رء ٓ، فمزمي مـ فمزموت رزمـو، فمويمِ  رَ طْ وؾَم ؛ هوُذ  خطِم همنّع ؛ أزموهو

هيق فمـيًي قيويم  )): همؼول، وؽمئؾ فمـ إؽمـوده ((؟ مو أدري مو وصمفف)): هذا احلًيٌ ٕمحً همؼول رَ ىمِ وذُ 

(((ؽمــفؿ))دم ، وئلوايمـس، وإشمرم، رواه أزمق داود. ((اإلؽمـود
(5)

. 

MوEM سمقA ظمرضمفA
(6)

وEًمٜمًا٤مئل، 
(7)

EًمارEPق قمٌادو، 
(8)

وُماـ ـمري٘ماف EًمٓماؼمEين-، 
(9)

وEًمٌٞمٝم٘مال 
(10)

- 

                                 
 (. 348-12/347( ومتح Eًم٤ٌمOي )1)

 (. E2/209حلدي٨م )شمًقم Eًْمٙمأل ؾمقُم٤م EM ENِCوُم٧م قمغم Oقمٞمف. Eًمٗم٤مئؼ ذم همري٥م  ( Eًم٤ًمئٛم٦م2)

: وهل Eًمتل Aشمك قمٚمٞمٝم٤م طمقٓن، وMظمٚم٧م ذم Eًمث٤مًم٨م: ومّم٤مA HOُمٝم٤م ًمٌقٟم٤م سمقوع Eحلٛمؾ. همري٥م Eحلدي٨م ( سمٜم٧م ًماٌقن3)

 (. 2/313ٓسمـ EجلقPي، سم٤مE Fًمالم ُمع Eًم٤ٌم? )

 (. 1/521( ىم٤م<دE ًمألضمر سم٢مقمٓم٤مئٝم٤م. ؾمٌؾ Eًمًالم )4)

 (. 4/7( Eعمٖمٜمل )5)

 (. 1575( K )3/26) ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ذم Pيم٤مE Gًم٤ًمئٛم٦م (6)

(7( Gًمّزيم٤مE قم٘مقسم٦م ُم٤مٟمع :Fسم٤م ،Gًمّزيم٤مE Fًمًٜمـ، يمت٤مE ذم )5/15( K )2444( ًمٙمؼمىE ًمًٜمـEو ،)3/11( K )2236 .) 

 (. 4/18( K )6824( Eعمّمٜمػ )8)

 (. 19/410( K )984( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم )9)

 (. 4/105( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )10)
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وAمحد
(1)

وُمـ ـمري٘مف Eسمـ EجلقPي ذم Eًمتح٘مٞمؼ-
(2)

وEسمـ Pٟمجقيف، -
(3)

وEًمادOEُمل 
(4)

Eجلا٤مOوM وEسماـ، 
(5)

 ،

وEًمروي٤مين ذم ُمًٜمده
(6)

وEسماـ ظمزيٛماف، 
(7)

وEًمٓمحا٤موي، 
(8)

 ،EًمٓماؼمEينو
(9)

وEحلا٤ميمؿ، 
(10)

وEسماـ طمازم ذم ، 

Eعمحغم
(11)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(12)

وEخلٓمٞم٥م ذم شم٤مOخيف 
(13)

ـِ طمٙمٞمؿ سمـ ُمٕم٤موي٦م Eًم٘مِمػمى  قمـ ، يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ هبِز سم

 .ومذيمر ٟمحقه:. . . ي٘مقل،  ؾمٛمٕم٧م Eًمٜمٌل: ىم٤مل قمـ ضمده، Aسمٞمف

 .ًمٞمس ٔل حمٛمدو وُمـ ُمٜمٕمٝم٤موقمٜمده ، Aؿمٌف سمٚمٗمظ Aيب EMوMوEًمٚمٗمظ Eًمذي ؾم٤مىمف Eعمّمٜمػ 

 .قمزيٛم٦م ُمـ قمزُم٤مH: وقمٜمد Eًمٌٞمٝم٘مل. ُم٤مًمفسمدل  وؿمٓمر Cسمٚمف وقمٜمد سمٕمْمٝمؿ

، هذE طمدي٨م <حٞمح Eإلؾمٜم٤مM قمغم ُم٤م ىمدُمٜم٤م Nيمره ذم شمّمحٞمح هذه Eًمّمحٞمٗم٦م)): وىم٤مل Eحل٤ميمؿ

 .ووEوم٘مف Eًمذهٌل قمٚمٞمف ((خيرضم٤مه ومل

َدىَم٦ُم َوؿَمْٓمُر Cسمؾ ُيْث٧ٌُِم Aهؾ Eًمٕمٚمؿ سم٤محلدي٨م Aَْن شُم١ْمظَم  وٓ)): Aٟمف ىم٤مل، ًمِم٤مومٕملٟم٘مؾ Eًمٌٞمٝم٘مل قمـ Eو َذ Eًمّم 

((Eًمٖم٤ملِّ ًمّمَدىمتف وًمق صم٧ٌم ىمٚمٜم٤م سمف
(14)

. 

                                 
 (. 20016( K )33/220( ذم Eعمًٜمد )1)

 (. E2/57( K )1031ًمتح٘مٞمؼ ذم ُم٤ًمئؾ Eخلالف ) (2)

 (. 2/833( K )1443( EُٕمقEل )3)

 (. 1719( K )2/1043( ؾمٜمـ EًمدOEُمل )4)

 (. 341( K )93( )<ا5)

 (. 913( K )2/109( ُمًٜمده )6)

 (. 2266( K )4/18( <حٞمح Eسمـ ظمزيٛم٦م )7)

(8( Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين Kذ )2/9( K )2978( )3/297( K )5409 .) 

 (. E19/411( K )986 ،987 ،988عمٕمجؿ Eًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼمEين ) (9)

 (. 1/397( EعمًتدOك )10)

(11( Oعمحغم سم٤مٔصم٤مE )4/161 .) 

 (. 4/116( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )12)

(13( MEيخ سمٖمدOشم٤م )11/112( H )3050 .) 

 . (4/105( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )14)
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 Cٟم٤م @ظمذوه وؿمٓمر Cسمٚمف قمزُم٦م ُمـ قمزُم٤مO Hسمٜم٤مطمدي٨م  قٓوًم)): هذE Eحلدي٨م وم٘م٤مل Eسـم طم٤ٌمن وAٟمٙمر قمٚمٞمف

Hًمث٘م٤مE ظمٚمٜم٤مه ذمMٕ))
(1)

. 

ـ طمزم ٓ يّمح)): ىم٤مل Eسم ـ طمٙمٞمؿ همػم ُمِمٝمقE OًمٕمدEًم٦م ٕنّ . هذE ظمؼم  ((طمٙمٞمؿ يمذًمؽووEًمده ، هبز سم
(2)

. 

 وم٢مهنام Eهلل وُمًٚمؿ Oمحٝمام Eًمٌخ٤مOييمت٤مE Fًمًٜمـ وم٠مُم٤م ذم  هذE طمدي٨م ىمد Aظمرضمف Aسمق EMوM)): وىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل

ذم  خيرضم٤م طمديثف مل يٙمـ ًمف EO ٓCو وEطمد مل Aن Eًمّمح٤مسمك AوEًمت٤مسمٕمك ENCذم  خيرضم٤مه ضمري٤م قمغم قم٤مMهتام مل

ذم  وEي٦م صم٘م٦م قمٜمف همػم Eسمٜمف ومٚمؿ خيرضم٤م طمديثفيث٧ٌم قمٜمدمه٤م O مل Eًمّمحٞمحلم وُمٕم٤موي٦م سمـ طمٞمدE Gًم٘مِمػمى

((Eًمّمحٞمح
(3)

. 

((قمغم هبزٍ  رَ ٙمِ ٟمْ هذE Eحلدي٨م مم٤م Aُ )): وىم٤مل Eًمذهٌل
(4)

. 

((وEجلٛمٝمقO قمغم شمقصمٞم٘مف، همػم هبز ٓ Aقمٚمؿ ًمف قمٚم٦مً )): وىم٤مل Eسمـ Eعمٚم٘مـ 
(5)

. 

 :مختلف فيه وبهز بن حكيم
وEًمؽمُمذي، وEًمٜم٤ًمئل، EعمديٜملوEسمـ ، وصم٘مف Eسمـ ُمٕملم

(6)
وًمٙمٜمف ًمٞمس ، <٤مًمح)): وىم٤مل Aسمق OPقم٦م. 

Oسم٤معمِمٝمق))
(7)

 .MوEM سمقA ((هق قمٜمدي طمج٦م)): وىم٤مل
(8)

، OAضمق Aٟمف ٓ سم٠مQ سمف ذم OوEي٤مشمف)): وىم٤مل Eسمـ قمدي. 

سم٠مQ ومال : ف ENC طمدI قمٜمف صم٘م٦موOAضمق Aٟمّ ، ومل OA ًمف طمديث٤م ُمٜمٙمرA OA ،EطمدE ختٚمػ ذم EًمروEي٦م ُمـ Eًمث٘م٤مH ومل

((سمحديثف
(9)

 

، ومل حيدI ؿمٕم٦ٌم قمٜمف، ًمٞمس سمحج٦م، قمٜمد Eًمِم٤مومٕمل)): ىم٤مل Eسمـ طمجر، ٗمف سمٕمض Aهؾ Eًمٕمٚمؿووٕمّ 

                                 
 (. 1/194( H )142( Eعمجروطملم )1)

 (. 4/162( Eعمحغم )2)

 (. 4/105( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )3)

 (. 319( ُم٠ًمًم٦م: )1/357( شمٜم٘مٞمح Eًمتح٘مٞمؼ )4)

 (. 1/296( ظمال<٦م EًمٌدE Oعمٜمػم )5)

(، هتذي٥م Eًمٙمامل ذم 2/430(، EجلرK وEًمتٕمديؾ )199( H )82(، شم٤مOيخ EًمدOEُمل <ا2/64( شم٤مOيخ EًمدوOي )6)

 (. 3/36(. Cيمامل هتذي٥م Eًمٙمامل )E4/261ًمرضم٤مل ) Aؾمام?

 (،. 2/430( EجلرK وEًمتٕمديؾ )7)

 (. 6/360( ؾمػم Aقمالم Eًمٜمٌال? )8)

 (. 2/67( Eًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي )9)
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((ًمف ُمـ Aٟم٧م وُمـ Aسمقك وىم٤مل
(1)

وم٠مُم٤م Aمحد سمـ طمٜمٌؾ وCؾمح٤مق سمـ : يم٤من خيٓمك? يمثػمE)): وىم٤مل Eسمـ طم٤ٌمن. 

Cٟم٤م @ظمذوه : طمدي٨م قٓوًم، وشمريمف مج٤مقم٦م ُمـ Aئٛمتٜم٤م، ومٝمام حيتج٤من سمف ويروي٤من قمٜمف Eهلل CسمرEهٞمؿ Oمحٝمام

((قمز وضمؾ ومٞمف Eهلل Mٕظمٚمٜم٤مه ذم Eًمث٘م٤مH وهق ممـ Aؾمتخػم وؿمٓمر Cسمٚمف قمزُم٦م ُمـ قمزُم٤مO Hسمٜم٤م
(2)

. 

WًمٓمالE سمـE وىم٤مل
(3)

((جمٝمقل)): 
(4)

ووEًمده ، هبز سمـ طمٙمٞمؿ همػم ُمِمٝمقE OًمٕمدEًم٦م)): وىم٤مل Eسمـ طمزم، 

((طمٙمٞمؿ يمذًمؽ
(5)

((٘مف ظمٚمؼ ُمـ Eٕئٛم٦موم٘مد وصم، وهق ظمٓم٠م ُمٜمٝمام)): ومتٕم٘مٌٝمام Eسمـ طمجر، 
(6)

. 

((وطمديثف طمًـ، <دوق ومٞمف ًملم)) فسم٠مٟمّ  وOضمح Eًمذهٌل 
(7)

((<دوق))ف Eسمـ طمجر Cمم Aٟم  وظمٚمص ، 
(8)

. 

وقمٚمٞمف وم٤محلدي٨م طمًـ
(9)

طمدي٨م طمًـ سمؾ )): Eهل٤مMي قمٌدىم٤مل Eسمـ ، ((<٤مًمح Eإلؾمٜم٤مM)): وىم٤مل Aمحد، 

((<حٞمح
(10)

وطمًٜمف Eًمِمٞمخ Eًٕم٤ٌمين، 
(11)

. 

(ايمّزىموةاظمول ضمؼ ؽمقى  يمقس دم:  ومقل ايمـبل): ومقل اظمصـػ -444
(12)

. 

Aظمرضمف Eسمـ ُم٤مضمف
(13)

قمـ وم٤مـمٛم٦م ، قمـ Eًمِمٕمٌل، قمـ Aيب محزG، قمـ ذيؽ، حيٞمك سمـ @Mمُمـ ـمريؼ  

 .Eًمّزيم٤مGؾمقى  Eعم٤مل طمّؼ  ًمٞمس ذم: ي٘مقل - شمٕمٜمل Eًمٜمٌل -Aهن٤م ؾمٛمٕمتف ، سمٜم٧م ىمٞمس

                                 
 (. 925( H )1/372( هتذي٥م Eًمتٝمذي٥م )1)

 (. 1/194( Eعمجروطملم ٓسمـ طم٤ٌمن )2)

(3 )E ًم٘مرـمٌلE هللE سمق قمٌدA Jحمٛمد سمـ ومر :WًمٓمالE سمـEٕٟمدًمسE حلدي٨م، وًمد ؾمٜم٦م عم٤مًمٙمل ُمٗمتلE هآ 404، وؾمٜمده٤م ذم

   . (797/ 10شم٤مOيخ Eإلؾمالم )ها. 497وشمقذم ؾمٜم٦م 

 (. 14/72( EًمٌدE Oعمٜمػم )4)

 (. 4/162( Eعمحغم )5)

 (. 3/1322( Eًمتٚمخٞمص Eحلٌػم )6)

 (. H1007 ) (E1/116عمٖمٜمل ذم Eًمْمٕمٗم٤م? ) (7)

(8 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )178( H )772 .) 

 ، وهE HMحلدي٨م يم٤مُمال ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمّزيم٤مG. -461 -وEٟمٔمر Aيْم٤م Eحلدي٨م Oىمؿ: ( 9)

 (. 4/141( شمٜم٘مٞمح Eًمتح٘مٞمؼ )10)

 (. 3/263( K )791( OCوE ?Eًمٖمٚمٞمؾ )11)

 (. 4/7( Eعمٖمٜمل ٓسمـ ىمدEُم٦م )12)

 (. 1789( K )3/9( ذم ؾمٜمٜمف، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ُم٤م MAي Pيم٤مشمف ًمٞمس سمٙمٜمز )13)
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ومل يٕمزه ، ((فؾمٜمـ Eسمـ ُم٤مضم))هٙمذE وضمدH هذE Eحلدي٨م هبذE Eًمٚمٗمظ ذم قمدG ٟمًخ ُمـ )): ىم٤مل Eًمزيٚمٕمل

وهق  Eًمّزيم٤مGؾمقى  ٤مذم Eعم٤مل طم٘م   Cن  Cًمٞمف هبذE Eإلؾمٜم٤مM  ىام قمزوCٟمّ ، فٓسمـ ُم٤مضم ((AـمرEومف))Eسمـ قم٤ًميمر ذم 

ومٝمذE EوٓمرFE ذم Eعمتـ وEظمتالف ذم Eًمٜمًخ ، ((ُمٕمجؿ EًمٓمؼمEين))ويمذًمؽ ذم ، يمذًمؽ قمٜمد Eًمؽمُمذي

، وقمزEه ٓسمـ ُم٤مضمف، Eًمّزيم٤مGصمؿ وضمدE Hًمِمٞمخ شمٗمل Eًمديـ ذم Eإلُم٤مم Nيمره هبذE Eًمٚمٗمظ ذم يمت٤مF ، ومٚمٞمٜمٔمر

وهق Mًمٞمؾ ، ومٚمٞمس سمٙمٜمز: ى Pيم٤مشمفُم٤م MA: وىمد Aظمرضمف Eسمـ ُم٤مضمف حت٧م شمرمج٦م، وىم٤مل هٙمذE وىمع ذم OوEي٤مشمٜم٤م

((قمغم Aن ًمٗمظ Eحلدي٨م يمذًمؽ
(1)

. 

ٞمٝم٘مل ((ومٚم٧ًم Aطمٗمظ ومٞمف Cؾمٜم٤مE EMًمّزيم٤مEGعم٤مل طمؼ ؾمقى ذم  Eًمتٕم٤مًمٞمؼ ًمٞمسذم  وEًمذى يرويف A<ح٤مسمٜم٤م)): وىم٤مل Eًم
(2)

. 

وىمد Oوى Eًمؽمُمذي
(3)

 .((Eًمّزيم٤مCGن ذم Eعم٤مل حل٘م٤م ؾمقى )): وهمػمه هبذE Eإلؾمٜم٤مM سمٕمٞمٜمف ود هذE Eعمٕمٜمك سمٚمٗمظ 

، وOوى سمٞم٤من، يْمٕمػ وAسمق محزG ُمٞمٛمقن EٕقمقO، هذE طمدي٨م Cؾمٜم٤مMه ًمٞمس سمذEك )): وىم٤مل Eًمؽمُمذي

 .((وهذA E<ح، قمـ Eًمِمٕمٌل هذE Eحلدي٨م ىمقًمف، وCؾمامقمٞمؾ سمـ ؾم٤ممل

((ٙمرطمدي٨م ُمٜم)): ىم٤مل Eًمٜمقويو
(4)

. 

، وٕمٗمف Eًمؽمُمذي، وٕمٞمػ سم٠ميب محزG ُمٞمٛمقن EٕقمقO وم٤محلدي٨م يمٞمٗمام يم٤من: وسم٤مجلٛمٚم٦م)): وىم٤مل Eًمزيٚمٕمل

((وُمـ شم٤مسمٕمف Aوٕمػ ُمٜمف، وهق وٕمٞمػ، شمٗمرM سمف Aسمق محزE GٕقمقO، وىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل ٓ يث٧ٌم Cؾمٜم٤مMه
(5)

. 

Aيب محزE GٕقمقOوم٤مخلال<٦م Aن Eحلدي٨م وٕمٞمػ ًمْمٕمػ 
(6)

 .وٓوٓمرFE ُمتٜمف يمام ىم٤مل Eًمزيٚمٕمل، 

ٞمٝم٘مل وىمد AوE MOًم
(7)

ـ طمجر-  ـ وEسم ـ Eعمٚم٘م  :(Eًمّزيم٤مEGعم٤مل طمؼ ؾمقى  ًمٞمس ذمAطم٤مMي٨م ذم ُمٕمٜمك ) -وشمٌٕمف Eسم

Aظمرضمف Eًمِمٞمخ٤من ُم٤م مـفو -
(8)

، A ن AقمرEسمٞم٤م Aشمك Eًمٜمٌل: قمـ Aيب هريرG ، ٦مAيب OPقمُمـ ـمريؼ  

، وشم٘مٞمؿ EًمّمالE Gعمٙمتقسم٦م، ٓ شمنمك سمف ؿمٞمئ٤م Eهلل ٕمٌدشم: ىم٤مل، Mًمٜمل قمغم قمٛمؾ ENC قمٛمٚمتف Mظمٚم٧م Eجلٜم٦م: وم٘م٤مل

                                 
 (. 1/107( ختري٩م Aطم٤مMي٨م Eًمٙمِم٤مف )1)

 (. 4/84( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )2)

(3( Gًمّزيم٤مE عم٤مل طم٘م٤م ؾمقىE ن ذمA ?ُم٤م ضم٤م Fسم٤م ،Gًمّزيم٤مE Fًمًٜمـ، يمت٤مE ذم )2/41( K )660 .) 

 (. 2/1078( ظمال<٦م Eٕطمٙم٤مم )4)

 (. 2/107( ختري٩م Aطم٤مMي٨م Eًمٙمِم٤مف )5)

(6 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )وٕمٞمػ( OٕقمقE هق ُمٞمٛمقن )990( H )7057 .) 

 (. 4/84( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )7)

(8( Gًمّزيم٤مE Fوضمق Fسم٤م ،Gًمّزيم٤مE Fي يمت٤مOًمٌخ٤مE )2/105( H )1397 إليامنE سمٞم٤من Fإليامن، سم٤مE Fوُمًٚمؿ، يمت٤م ،)

 (. 14( K )1/44ظمؾ سمف Eجلٜم٦م، وAن ُمـ متًؽ سمام Aُمر سمف Mظمؾ Eجلٜم٦م )Eًمذي يد
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ىم٤مل ، ومٚمام ومم، وEًمذي ٟمٗمز سمٞمده ٓ PAيد قمغم هذE: ىم٤مل وشمّمقم Oُمْم٤من، Eعمٗمروو٦م Eًمّزيم٤مGوشم١مMي 

 .ومٚمٞمٜمٔمر Cمم هذE، يٜمٔمر Cمم Oضمؾ ُمـ Aهؾ Eجلٜم٦م ه Aنْ ُمـ ه  : E ًمٜمٌل

Aظمرضمف Eًمؽمُمذيُم٤م  مـفوو -
(1)

وEسـم ُم٤مضمف، 
(2)

ُمقEل،  Eٕ ٟمجقيف ذمP سمـEو
(3)

وEسمـ ظمزيٛم٦م، 
(4)

 ،

طم٤ٌمن وEسمـ
(5)

وEحل٤ميمؿ 
(6)

Eًمٌٞمٝم٘مل ذم Eًمِمٕم٥مو، 
(7)

سمـ Eًمرمحـ  قمٌدقمـ ، A JEOMيب Eًمًٛمحيمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ  

Gطمجػم ،Gيب هريرA ؾمقل، قمـO نA هللE  ُم٤مًمؽ: ىم٤مل Gيم٤مP ي٧مMA ENC ،وم٘مد ىمْمٞم٧م ُم٤م قمٚمٞمؽ. 

((همري٥مطمًـ )): وىم٤مل Eًمؽمُمذي 
(8)

 ،E ىمرهAحل٤ميمؿ وE ًمذهٌل قمٚمٞمفو<ححف. 

((Cؾمٜم٤مMه وٕمٞمػ)): وىم٤مل Eسمـ طمجر
(9)

 .ومل يٌلم ؾم٥ٌم Eًمْمٕمػ، 

ومم ُمٗمتقطم٦م وEعمٞمؿ ؾم٤ميمٜم٦م- Eسـم ؾمٛمٕم٤من Aسمق Eًمًٛمح -سمتث٘مٞمؾ EًمرE? و@ظمره ضمٞمؿ-JEOM و Eٕ ىمٞمؾ  -سمٛمٝمٛمٚمتلم

ـ وJEOM ًم٘م٥م قمٌد: Eؾمٛمف ـ Aيب Eهلٞمثؿ وٕمػ)) ٘م٤مESًمًٝمٛمل ُمقٓهؿ Eعمٍمي Eًم، Eًمرمح ((<دوق ذم طمديثف قم
(10)

. 

((صم٘م٦م ُمـ Oضم٤مل ُمًٚمؿ )) Eعمٍمي Eًم٘م٤ميض -سمٛمٝمٛمٚم٦م وضمٞمؿ ُمّمٖمر-Eًمرمحـ سمـ طمجػمG  قمٌدو
(11)

. 

ق EMوMيمام ىم٤مل Aسم–ُمًت٘مٞمؿ Eحلدي٨م Cٓ قمـ Aيب Eهلٞمثؿ  ٤مً ٕن EOMضم، وهق طمدي٨م ىم٤مسمؾ ًمٚمتحًلم
(12)

- ،

ًّ ، وهذه EًمروEي٦م ًمٞم٧ًم قمٜمف ، وEحل٤ميمؿ، و<ححف Eسمـ ظمزيٛم٦م وEسمـ طم٤ٌمن، ؾمٌؼ يمام، ٜمف Eًمؽمُمذيوىمد طم

                                 
 (. 618( H )2/6( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ُم٤م ضم٤م? MA ENCي٧م Eًمّزيم٤مG وم٘مد ىمْمٞم٧م ُم٤م قمٚمٞمؽ )1)

 (. 1788( K )3/8( ذم Eًمًٜمـ، AسمقE FEًمّزيم٤مG، سم٤مF ُم٤م MAي Pيم٤مشمف ًمٞمس سمٙمٜمز )2)

 (. 2/794( K )1383( EُٕمقEل )3)

 (. 2471( K )4/110( ذم <حٞمحف )4)

 (.  3216( K )8/11<حٞمح Eسمـ طم٤ٌمن ) (5)

 (. 1/389( EعمًتدOك )6)

 (. 3202( K )5/139( ؿمٕم٥م Eإليامن )7)

خ٦م 618( K )3/4يمام ذم ـمٌٕم٦م Eًمِمٞمخ Aمحد ؿم٤ميمر )( 8) ـ همري٥م(.  (م)(، وذم ـمٌٕم٦م سمِم٤مO: )همري٥م( وىم٤مل ذم Eحل٤مؿمٞم٦م ذم ًٟم  )طمً

 (. . 3/1320( Eًمتٚمخٞمص Eحلٌػم )9)

(10 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )310( K )1824 .) 

(11 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )575( H )3838 .) 

(12( MوEM ٔضمري ٕيبE HٓEؾم١م)2/166 .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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وEًمِمٞمخ Eًٕم٤ٌمين
(1)

. 

Aظمرضمف Eسمـ ظمزيٛم٦م ُم٤م مـفوو -
(2)

 ،Dعم٘مرE سمـEو
(3)

وEحل٤ميمؿ 
(4)

وEًمٌٞمٝم٘مل 
(5)

سمـ  هللا قمٌدُمـ ـمريؼ  

MA ENCي٧م Pيم٤مG : ىم٤مل  قمـ Eًمٜمٌل، Eهلل قمٌدقمـ ضم٤مسمر سمـ ، قمـ Aيب Eًمزسمػم، سمـ ضمري٩مAEظمؼمين ، وه٥م

 .ُم٤مًمؽ وم٘مد NAه٧ٌم قمٜمؽ ذه

 .ووEوم٘مف Eًمذهٌل، ((هذE طمدي٨م <حٞمح قمغم ذU ُمًٚمؿ)): وىم٤مل Eحل٤ميمؿ

 .ومه٤م ُمدًم٤ًمن وAيب Eًمزسمػم، Eسمـ ضمري٩موومٞمف قمٜمٕمٜم٦م 

وAظمرضمف Eًمٌٞمٝم٘مل
(6)

: ي٘مقل، Aظمؼمين Aسمق Eًمزسمػم Aٟمف ؾمٛمع ضم٤مسمرE ،Eسمـ ضمري٩مقمـ ، قم٤م<ؿ ُمـ ـمريؼ Aيب 

 .ومجٕمٚمف ُمقىمقوًم٤م قمغم ضم٤مسمر . MA ENCي٧م Pيم٤مG يمٜمزك وم٘مد Nه٥م ذه

 Kسمـ ضمري٩موسE ،ي٦مEًمروE ذم هذه Wًمزسمػم سم٤مًمًامE سمقAو. 

Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم قمـ Aيب Eًمزسمػم Aظمرضمف، قمـ هِم٤مم، شم٤مسمٕمف Eًمٓمٞم٤مًمز، وىمد شمقسمع Aسمق قم٤م<ؿ قمغم وىمٗمف
(7)

 

 .سمف ُمقىمقوم٤م قمغم ضم٤مسمر قمـ Aيب Eًمزسمػم، هِم٤مم EًمدؾمتقEئلقمـ ، EMوE Mًمٓمٞم٤مًمز قمـ Aيب

Eٕقمغم قمـ  قمٌدويمذًمؽ OوEه يقٟمس سمـ ، OوEه Eسمـ وه٥م هبذE Eإلؾمٜم٤مM ُمرومققم٤ميمذE : وىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل

صمؿ Nيمر OوEي٦م Aيب قم٤م<ؿ . . . EًمزسمػمAيب  قمـ Eسمـ وه٥م ُمـ ىمقل، Mوْ رُ ثْ وOوEه قمٞمًك سمـ ُمَ ، Eسمـ وه٥م

((هذA E<ح: وىم٤مل، Eعمقىمقوم٦م
(8)

. 

((وOضمح Aسمق OPقم٦م وEًمٌٞمٝم٘مل وهمػممه٤م وىمٗمف يمام قمٜمد EًمٌزOE)): وىم٤مل Eسمـ طمجر 
(9)

. 

                                 
 (. 752( K )1/460(<حٞمح Eًمؽمهمٞم٥م وEًمؽمهٞم٥م )1)

 (. 2258( K )4/13( ذم <حٞمحف )2)

(3 :S( Dعم٘مرE سمـE ُمٕمجؿ )43( K )39 .) 

  (.1/389( EعمًتدOك )4)

 (. 4/84(Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى Eًمٜم٘مل )5)

 (. E4/141ًمًٜمـ Eًمٙمؼمى ) (6)

 (. 9923( K )3/114( ُمّمٜمػ Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم )7)

 (. 4/16( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )8)

 (. 3/272( ومتح Eًم٤ٌمOي )9)
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 .وإؽمـوده قحق ، وايمراصم  أكف مقومقف فمعم صموزمر

Aسمق EMوM ذم EعمرEؾمٞمؾAظمرضمف  ُم٤م مـفوو -
(1)

وُمـ ـمري٘مف Eًمٌٞمٝم٘مل– 
(2)

قمـ قمذEومر ، هِمٞمؿُمـ ـمريؼ  -

وُمـ MEP ، وم٘مد MAى Eحلؼ Eًمذي قمٚمٞمف: ُمـ MAى Pيم٤مG ُم٤مًمف: E هلل ىم٤مل Oؾمقل: قمـ Eحلًـ ىم٤مل، Eًمٌٍمي

 .ومٝمق Aومْمؾ

Oُمًتق سمٍمي -سمْمؿ Aوًمف وسمٙمن Eًمٗم٤م?-وقُمذEومِر 
(3)

. 

وًمف Cؾمٜم٤مM @ظمر قمٜمد Eسـم Aيب ؿمٞم٦ٌم
(4)

 E يب قمروسم٦مُمـ ـمريؼA هلل قمـ قمٌٞمد، سـمE يؼPO حلًـ، سمـE ٟمف ؾمٛمعA ،ىم٤مل :

ـ MEP ومٝمق ظمػم ًمف، ى Eحلؼ Eًمذي قمٚمٞمفMAّ ، ى Pيم٤مG ُم٤مًمفMAّ ُمـ : E هلل ىم٤مل ٟمٌل  .وُم

ىمٚمٞمؾ )): ىم٤مل Eسمـ ُم٤ميمقٓ: Eسمـ Aيب ضمروE Gهلل قمٌٞمد: وي٘م٤مل، سمـ POيؼ Eٕمحر Eهلل قمٌٞمدوومٞمف 

((Eحلدي٨م
(5)

. 

 .شمٕمديال وٓضمرطم٤م  ومل Aضمد ومٞمف

 .وEهلل Aقمٚمؿ. وُمرؾمؾ Eحلًـ سم٤مإلؾمٜم٤مMيـ يٙمقن طمًٜم٤م

يمؼيوسمؾتفؿ   اهلل يميق مـعيقع فمؼيوٓ ىميوكقا يمدوكيف إلم رؽميقل》: ومول أزميق زمؽير ايمصيًيؼ  -[م]

《فمؾقف
(6)

. 

شم٘مدموىمد ، Aظمرضمف Eًمِمٞمخ٤من
(7)

. 

(《زمؿسؾؿ ايمّزىموةمو سمورك 》: زمـ مسعقد اهلل فمبًومول ): ومقيمف -444
(8)

. 

                                 
(1 :S( ؾمٞمؾEعمرE )141( K )130 .) 

 (. 4/16( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )2)

(3 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )672( H )4547 .) 

 . 9934( K )383-6/382ٜمػ )Eعمّم (4)

 (. 4/50( Eإليمامل )5)

 (. 4/8( Eعمٖمٜمل )6)

 . -E : 443ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 7)

 (. 4/9( Eعمٖمٜمل )8)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 749 ايمّزىموةىمتوب 

Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم Aظمرضمف
(1)

ذم Eًمًٜم٦م سمـ Aمحد Eهلل قمٌدو، 
(2)

وAسمق سمٙمر Eخلالل ذم Eًمًٜم٦م، 
(3)

وEسمـ سمٓم٦م ذم ، 

Eإلسم٤مٟم٦م
(4)

وEًمالًمٙم٤مئل ذم ذA K<قل Eقمت٘م٤مA Mهؾ Eًمًٜم٦م 
(5)

، سمـ ـمريػ Eحل٤مOصمل ُمٓمرفيمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ  

: وًمٗمظ Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم 《سمٛمًٚمؿ Eًمّزيم٤مGُم٤م شم٤مOك 》: Eهلل قمٌد ىم٤مل: ىم٤مل، قمـ Aيب EٕطمقS، قمـ Aيب Cؾمح٤مق

 .《Eًمّزيم٤مGُم٤مٟمع  ُم٤م》

ُمِمٝمقO سم٤مًمتدًمٞمس وNيمره Eسمـ طمجر ذم Eعمرشم٦ٌم Eًمث٤مًمث٦م ، Eًمًٌٞمٕمل Eهلل قمٌدقمٛمرو سمـ  Aسمق Cؾمح٤مقوومٞمف 

ُمـ Eعمدًمًلم
(6)

ًمؽ Nيمره ذم Eعمرشم٦ٌم Eًمث٤مًمث٦م ُمـ Eعمدًمًلم EعمخرJ هلؿ ذم Eًمّمحٞمحلمويمذ، 
(7)

. 

 .وم٤مٕصمر وٕمٞمػ ًمٕمٜمٕمٜم٦م Aيب Cؾمح٤مق Eًمًٌٞمٕمل

وفمضتفؿ احلرب، ظمو وموسمؾفؿ أزمو زمؽر أن   يَ وِ رُ ): قيمفوم  -444
(8)

 أومبؾفيو ٓ》: وميول. كمدهييو: وميويمقا، 

《 ايمـور دم وومتالىمؿ اجلـي دم ومتالكو أن   سمشفًوا ضمتك
(9)

. 

 .مل Aضمده هبذE Eًمًٞم٤مق

وOوEه Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم ذم Eعمّمٜمػ
(10)

وُمـ ـمري٘مف Eًمٌٞمٝم٘مل– 
(11)

وEسمـ قم٤ًميمر، 
(12)

ُمـ ـمريؼ  – 

                                 
(1( )6/474( K )9921 .) 

(2( )1/373( K )812 .) 

(3) (5/19( K )1500 .) 

(4( )2/681( K )891 .) 

(5) (4/927( K )1575  .) 

 (. 146( شمٕمريػ Aهؾ Eًمت٘مديس )<ا 6)

 (. 2/642( Eًمٜمٙم٧م )7)

(8) ( QًمٕمروE Jٟمٔمر: شم٤مE .Tقمٚمٞمف، وهل قمْمق EؿمتدE ENC ،FحلرE 18/434قمْمتف .)قمْمض( :GMُم٤م ) 

 . (. E4/9عمٖمٜمل ) (9)

 (. 17/432( K )33399( Eعمّمٜمػ )10)

 (. 8/183( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )11)

 (. 41/145( شم٤مOيخ Mُمِمؼ )12)
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ـ قمالصم٦مقمٚم٘مٛم٦م سمOEشمد : ىم٤مل، Eًمًٚمقزم قم٤م<ؿ سمـ وٛمرGقمـ ، قمـ Aيب Cؾمح٤مق، سمـ Aيب EPئدP Gيمري٤م
(1)

قمـ ، 

ٓ ٟم٘مٌؾ ُمٜمؽ Cٓ سمًٚمؿ 》: وم٘م٤مل Aسمق سمٙمر، وم٠مسمك Aن جيٜمح ًمٚمًٚمؿ: ىم٤مل، وم٘م٤مشمٚمف Eعمًٚمٛمقن M يٜمف سمٕمد Eًمٜمٌل

ذم  وAن ىمتاليمؿ، Eجلٜم٦مذم  شمِمٝمدون قمغم ىمتالٟم٤م Aهنؿ)): ىم٤مل= ُم٤م ؾمٚمؿ خمزي٦م: وم٘م٤مل ، خمزي٦م Aو طمرF جمٚمٞم٦م

Oًمٜم٤مE ، َوندُ وشم
(2)

 .《ىمتاليمؿ وم٤مظمت٤مOوE ؾمٚمام خمزي٦م ْي دِ ٟمَ  وٓىمتالٟم٤م  

، Pيمري٤م سمـ Aيب EPئدA GظمرE Jًمِمٞمخ٤من ُمـ OوEي٦موًمٙمـ ، سم٠مظمرG ظمتٚمطA Eسمق Cؾمح٤مق Eًمًٌٞمٕملوومٞمف 

قمٜمف
(3)

 .وم٤مإلؾمٜم٤مM ومٞمف وٕمػ. وىمد قمٜمٕمـ، وهق ُمدًمس، 

Aظمرضمف ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقO، وOوي سمٚمٗمظ @ظمر
(4)

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم، 
(5)

وُمـ ـمري٘مف Eًمٌٞمٝم٘مل -
(6)

وAسمق ، -

قمٌٞمد ذم EُٕمقEل
(7)

ذم ومْم٤مئؾ Eًمّمح٤مسم٦م سمـ Aمحد Eهلل قمٌدو 
(8)

وAسمق سمٙمر Eخلالل ذم Eًمًٜم٦م، 
(9)

وEسمـ  

 ذم ضم٤مُمع سمٞم٤من EًمٕمٚمؿEًمؼم قمٌد
(10)

ضم٤م? : ىم٤مل، قمـ ـم٤مOق سمـ ؿمٝم٤مF، ىمٞمس سمـ ُمًٚمؿُمـ ـمريؼ  ؿٝممجٞمٕم 

، وCُم٤م ؾِمْٚمٌؿ خُمِْزَي٦مٌ ، ٤م طمرF جُمْٚمَِٞم٦مٌ Cُمّ ، هؿومخػم  ، وومد Aهؾ EًمرGM ُمـ Aَؾَمٍد وهمٓمٗم٤من ي٠ًمًمقن Aسم٤م سمٙمر Eًمّمٚمَح 

                                 
، وOEشمّد E هلل ، ُمـ Eعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ ُمـ A<ح٤مO Fؾمقل( قمٚم٘مٛم٦م سمـ قمالصم٦م سمـ قمقف سمـ EٕطمقE Sًمٕم٤مُمري Eًمٙماليب1)

 هب٤م.  ، وحلؼ سم٘مٞمٍم، صمؿ Eٟمٍمف قمٜمف وقم٤مC Mمم Eإلؾمالم وEؾمتٕمٛمٚمف قمٛمر قمغم طمقEOن، ومامE Hهلل سمٕمد Oؾمقل

 (. 7/264( H )4700( Eإل<٤مسم٦م 41/141يٜمٔمر شم٤مOيخ Mُمِمؼ )

Aي حتٛمٚمقن Cًمٞمٜم٤م Mي٤مهتؿ. Eٟمٔمر: ومتح Eًم٤ٌمOي ٓسمـ طمجر  -سمٗمتح Eعمثٜم٤مG وختٗمٞمػ EًمدEل Eعمْمٛمقُم٦م-: ( شمدون2)

(13/210 .) 

 (. 71( EًمٙمقEيم٥م EًمٜمػمHE )<ا3)

 (. 2934( K )2/385( ذم ؾمٜمٜمف )4)

 (. 33399( K )17/432ّمٜمػ )( Eعم5)

 (. 8/335( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )6)

 (E2/460( K )742ُٕمقEل ٓسمـ Pٟمجقيف ) (7)

 (. 1698( K )2/893( ومْم٤مئؾ Eًمّمح٤مسم٦م )8)

(9( )2/355( K )475 .) 

 (. 2/960( ضم٤مُمع سمٞم٤من Eًمٕمٚمؿ وومْمٚمف )10)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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Eجمٚمٞم٦م: ىم٤مًمق Fُم٤م طمرA
(1)

وشمِمٝمدون ، ُٟمقMِي ىمتاليمؿ وٓ، وَن ىمتالٟم٤مشَمدُ ;: ىم٤مل= ومام ؾِمْٚمٌؿ خُمِْزَي٦مٌ ، وم٘مد قمرومٜم٤مه٤م 

Oًمٜم٤مE هنؿ ذمA ظمذشمؿ ُمٜم٤م، قمغم ىمتاليمؿA ًمٞمٜم٤م ُمـC وَن ُّMظمذٟم٤م ُمٜمٙمؿ وٓ، َوشَمُرA ًمٞمٙمؿ ُم٤مC Mُمٜمٙمؿ ، ٟمر Wَُوَٟمٜمِْز

 َWEًْمُٙمَرEحْلَْٚمَ٘م٦َم َوE
(2)

يُمقَن شَمت ٌُِٕمقَن NAٟم٤مE Fإلسمؾ طمت،  وEعم١مُمٜملم AْOًَي٤م  Eهلل ٞمَٗم٦َم Oَؾُمقلِ ظَمٚمِ  Eهلل ك ُيِرَي َوشُمؽْمَ

٤م ُم٤م ىمد ىُمْٚم٧َم وَمَٙماَم ىُمْٚم٧َم 》: وم٘م٤مل قمٛمر، >َيْٕمِذOُوَٟمُٙمْؿ قَمَٚمْٞمفِ  َٓ ، AضمقOهؿ قمغم Eهلل، ًمٙمـ ىمتالٟم٤م ىمتٚمقE ذم Eهلل، Aُم 

 .《 Mَِي٦َم هَلُؿْ 

 AO ى Eًمٜمٌل وـم٤مOق سمـ ؿمٝم٤مF، قمغم ذE Uًمٌخ٤مOي سمـ Aمحد Eهلل قمٌدوCؾمٜم٤مM ، وEٕصمر <حٞمح 

يًٛمع ُمٜمف ومل
(3)

. 

وA<ٚمف قمٜمد Eًمٌخ٤مOي
(4)

: ىم٤مل، قمـ Aيب سمٙمر ، ـم٤مOق سمـ ؿمٝم٤مFقمـ ، ىمٞمس سمـ ُمًٚمؿ ُمـ ـمريؼ 

《Eظَم٦مَ ًمقومد سُمَز
(5)

ٌَُٕمقَن NAٟم٤مE Fإلسمؾ:  ـَ AُمرE َيْٕمِذOُوَٟمُٙمْؿ سمف  ظَمٚمِٞمَٗم٦َم ٟمٌٞمف Eهلل طمتك ُيِرَي ، شَمْت  .《َوEعُمَٝم٤مضِمِري

 .《ٟم١مMهي٤م》: ىم٤مًمقE ٕيب سمٙمر Eًمّزيم٤مAGّن ُم٤مٟمٕمل  ومل Aضمد ُم٤م يدل قمغم

(فمؿر ونمغمه مـ ايمصحوزمي امتـعقا مـ ايمؼتول دم زمًء إمر ن  إ): ومقيمف -444
(6)

. 

ويمٗمر ُمـ يمٗمر ُماـ ، ويم٤من Aسمق سمٙمر  شمقذم Eًمٜمٌل عم٤م: ىم٤مل، قمـ Aيب هريرE  Gًمٌخ٤مOيُّ  EهOويدل قمٚمٞمف ُم٤م 

                                 
 -سمٗمتح Eجلٞمؿ وختٗمٞمػ Eًمالم ُمع Eعمد -ُمـ Eجلال? -ٓم ُمٙمًقGO صمؿ حتت٤مٟمٞم٦مسمْمؿ Eعمٞمؿ وؾمٙمقن Eجلٞمؿ سمٕمده٤م - ( Eعمجٚمٞم٦م1)

 وُمٕمٜم٤مه٤م EخلروJ قمـ مجٞمع Eعم٤مل. 

 ُم٠مظمقGN ُمـ Eخلزي وُمٕمٜم٤مه٤م Eًم٘مرOE قمغم Eًمذل وEًمّمٖم٤مO.  -سمخ٤م? ُمٕمجٛم٦م وEPي سمقPن Eًمتل ىمٌٚمٝم٤م- وEعمخزي٦م 

 (. E13/210ٟمٔمر: ومتح Eًم٤ٌمOي ٓسمـ طمجر )

(2WEيمار )( حلدي٨مEًم٘مر@ن وE عمٖمٞم٨م ذم همريٌلE WعمجٛمقE .خلٞمْؾE ؾْمٌؿ جِلَِٛمٞمِعE :3/32 .)Wيمر( :GMُم٤م ) 

 (. E3/414إل<٤مسم٦م ذم متٞمٞمز Eًمّمح٤مسم٦م ) (3)

 (. 7221( K )9/81( ذم <حٞمحف، يمت٤مE Fٕطمٙم٤مم، سم٤مE Fٓؾمتحالف )4)

ُمقوع يم٤مٟم٧م سمف وىمٕم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم ظمالوم٦م Aيب -سمْمؿ EعمقطمدG وختٗمٞمػ EًمزEي وسمٕمد Eًٕمػ ظم٤م? ُمٕمجٛم٦م- :( سمزEظم٦م5)

ُم٤م? ًمٓمٞمك?، وىمٞمؾ: ًمٌٜمل Aؾمد، وىمٞمؾ: Oُمٚم٦م ُمـ وE ?EOًمٜم٤ٌّمK ىمٌؾ ـمريؼ Eًمٙمقوم٦م. ويقم سمزEظم٦م: ، ىمٞمؾ: سمٙمر Eًمّمديؼ 

ذم طمر  Fذم ظمالوم٦م Aيب سمٙمر   يقم خل٤مًمد سمـ Eًمقًمٞمد قمغم ـمٚمٞمح٦م Eٕؾمدي: وذم سمزEظم٦م ىمتؾ قمّٙم٤مؿم٦م سمـ حمّمـ

Eعمٕم٤ممل EٕصمػمG ذم Eًمًٜم٦م وEًمًػمG ، (13/209( ُم٤مGM: )سمزL(. ومتح Eًم٤ٌمOي ٓسمـ طمجر )E1/124ًمرE .GMّٟمٔمر: Eًمٜمٝم٤مي٦م )

 :S(47 .) 

 (. 4/9( Eعمٖمٜمل )6)
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FًمٕمرE ،وم٘م٤مل قمٛمر :《Qًمٜم٤مE ؾمقل، يمٞمػ شم٘م٤مشمؾO هلل وىمد ىم٤ملE  «HُمرA  Eطمتاك ي٘مقًماق Qًمٜم ا٤مE ىم٤مشمؾA نA

ًَ ومٛمـ ىم٤مهل٤م وم٘مد قمّمؿ ُمٜمل ُم٤مًمَ ، Cًمف E ٓCهلل ٓ ـ  : وم٘ما٤مل = وطم٤ًمسمف قمغم Eهلل، ف Cٓ سمح٘مفف وٟمٗم وEهلل ٕىما٤مشمٚم

ق سملم EًمّمالG و  E هلل يم٤مٟمقE ي١مMوهن٤م Cمم Oؾمقل وEهلل ًمق ُمٜمٕمقين قمٜم٤مىم٤م، طمؼ Eعم٤مل ّزيم٤مEGًموم٢من  : Eًمّزيم٤مGُمـ ومر 

، K <اادA Oيب سمٙماار ًمٚم٘متاا٤ملىمااد ذ Eهلل AOياا٧م ومااقEهلل ُماا٤م هااق A ٓCن: ىماا٤مل قمٛماار. ًم٘ماا٤مشمٚمتٝمؿ قمااغم ُمٜمٕمٝماا٤م

 .《Eحلؼ Aٟمف ومٕمروم٧م

وىمد ؾمٌؼ
(1). 
، سمعيولم مـفيو اهلل شميؿ ريرصمفؿ، أن  ومقميو ميـ أّمتيف ييًطمؾقن ايمـّيور  أطمػم ايمـبيل): ومقيمف -444

(ويًطمؾفؿ اجلـي
(2)

. 

 :طمديث٤من ضم٤م? سمٛمٕمٜم٤مهو، Nيمره Eعمّمٜمػ سم٤معمٕمٜمك

ول ًمٌخ٤مOيُم٤م OوEه E: ٕا
(3)

ـ ـمريؼ ىمت٤مGM ىم٤مل  خيرJ ىَمْقٌم ُمـ Eًمٜم٤مO : ىَم٤مَل   قمـ Eًمٜمٌّل ، طمدصمٜم٤م Aٟمس سـم ُم٤مًمؽ: ُم

ُٝمْؿ ُمٜمٝم٤م  ً ؾَمْٗمعٌ  سمٕمد ُم٤م َُم
(4)

 ،E هُؾ ، جلٜم٦مومٞمدظمٚمقنA ٞمِٝمْؿ ٛمِّ ًَ  .Eجلََٝمٜم ِٛمٞمِّلمَ : Eجلٜم٦م وَمُٞم

ُم٤م OوEه Eًمِمٞمخ٤من: ايمثوع
(5)

 E ًمٜمٌل Aن  : قمـ Aيب ؾمٕمٞمد EخلدOي ، Eعم٤مPين حيٞمك سمـ قمامGO ُمـ ـمريؼ 

ُمـ يم٤من ذم ىمٚمٌف ُمث٘م٤مل طم٦ٌم ُمـ ظَمْرMٍَل ُمـ : ي٘مقل Eهلل، ٤مE ِOًمٜم  ٤مOِ وAهؾ Eًمٜم ، ٦مَ Eجلٜم Eجلٜم٦مِ  M ENCظمؾ Aهُؾ : ىم٤مل

EُْمُتِحُِمقE وَمَٞمْخُرضُمقَن ىَمدْ ، Cيامن وم٠مظمرضمقه
(6)

٧ٌُُم ، وَمُٞمْٚمَ٘مقَن ذم هنر Eحلٞم٤مG، َٛماًم اوقم٤مMوE طُم   ٌُُتقَن يمام شَمٜم وَمَٞمٜمْ

                                 
  .-E 443ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ ( 1)

 (. E4/9عمٖمٜمل )( 2)

(3( Oًمٜم٤مEجلٜم٦م وE ٗم٦م> Fًمرىم٤مق، سم٤مE Fي ذم <حٞمحف، يمت٤مOًمٌخ٤مE )8/115( K )6559 .) 

( 2/374( Aي قمالُم٦م شمٖمػم AًمقEهنؿ. ي٘م٤مل ؾمٗمٕم٧م Eًمٌم? ENC ضمٕمٚم٧م قمٚمٞمف قمالُم٦م، يريد AصمرE ُمـ Eًمٜم٤مE .Oٟمٔمر: Eًمٜمٝم٤مي٦م )4)

 ُم٤مGM: )ؾمٗمع(. 

٤مC Fصم٤ٌمE Hًمِمٗم٤مقم٦م وCظمرE JEعمقطمديـ ُمـ (، وُمًٚمؿ، يمت٤مE Fإليامن، سم8/115( K )6560( Eًمٌخ٤مOي ذم <حٞمحف )5)

( Oًمٜم٤مE1/172( K )304 .) 

(6EُْمُتِحُِمقE )( حلدي٨م ًمٚم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالمE ُمثٚمف. همري٥م Oًمٜم٤مE وىمد حمِمتٝمؿ EطمؽمىمقE :1/73 .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ٌ ٦مُ  Eحِل
(1)

ٞمْؾِ    ً ذم مَحِٞمِؾ Eًم
(2)

ٞمِْؾ : Aو ىم٤مل -   ً ِلُّ  وىم٤مل  -مَحِٞم ٦ِم Eًم ًُ قػروأمل سمر: E ًمٜمٌ  َو سَمـُْب  .َتِقَييً اَء ُمؾْ ا َأا 

زميـ اظمثـيك إكصيوري اهلل فمبيًحمؿً زميـ ضمًشمـو : ومول، ((قحقحف))رواه ايمبخوري دم ): ومقيمف -444
(3)

 ،

ضمًشمـل أيب: ومول
(4)

زمـ أكس اهلل فمبًشماممي زمـ ـو ضمًشم: ومول، 
(5)

ىمتيى ، أزمو زمؽير ايمصيًيؼ أن  ، أكسو ضمًشمف أن  ، 

إلم ايمبحريـ ففصّم ظمو و، يمف هذا ايمؽتوب
(6)

هيذه همريضيي ايمصيًومي ايمتيل هميرض . ايميرمحـ ايميرضمقؿ اهلل زمسؿ》: 

، همؿـ ؽُمئِؾفو فمعم وصمففو مـ اظمسؾؿكم همؾقعطفيو  هبو رؽمقيمف اهلل وايمتل أمر، فمعم اظمسؾؿكم  هللا رؽمقل

همينذا زمؾغيً مخسيو ، همام دواو مـ اإلزمؾ دم ىمؾ مخيس ؾميوة وفممميـأرزمع  دم: همال ُيْعط؛ ومـ ؽمئؾ همقومفو

همػقفو زمـً خموض، الشمكموفممميـ إلم مخس وشم
(7)

همػقفيو ، همنذا زمؾغً ؽمتو وشمالشمكم إلم مخس وأرزمعيكم، أكثك 

                                 
٤مH: وم٠مُم٤م EحلEحِلٌا٦م( 1) ٘مؾ وEًمٜم ٓ همػم. همري٥م Eحلدي٨م ًمٚمخٓم٤ميب : ُمٙمًقE GOحل٤م?: سمزوE Oًم   .3/253ٜمٓم٦م وٟمحقه٤م ومٝمق Eحل٥َّم 

ْٞمؾ ُِمـ ـملٍِم Aو هُمَث٤م?  سمف جَيِل?ُ  : وهق ُم٤ممحٞمؾ Eًمًٞماؾ (2)  ً ، وم٢مE ENشم َٗمَ٘م٧م ومِٞمِف طِمٌ ٦م وEؾْمَتَ٘مّرH ومٕمٞمؾ سمٛمٕمٜمك Eعمٗمٕمقل وهمػمهEًم

 َ ْٞمؾ وَم٢مهِن   ً ٤مُِمٝمؿ Cًَِمٞمِْٝمْؿ سَمْٕمَد CطْمرEق Eًمٜم ٤مO هَل٤َم ذم يقم وًمٞمٚم٦م٤م شَمٜم٧ٌُْم قَمغَم ؿَمّط جَمَْرى Eًم ًَ قم٦م قَمْقA MسْمَدEهِنؿ وAضْم ٌِّف هِب٤َم ُهْ . ومُِم

 ( ُم٤مGM )محؾ(. E1/442ًمٜمٝم٤مي٦م )

Eٟمٔمر: شم٘مري٥م Eًمتٝمذي٥م )S:  ((صم٘م٦م)) سمـ Aٟمس سمـ ُم٤مًمؽ Eٕٟمّم٤مOي Eًمٌٍمي Eهلل سمـ Eعمثٜمك سمـ قمٌد Eهلل ( حمٛمد سمـ قمٌد3)

865( H )6046 .) 

Eٟمٔمر: شم٘مري٥م  ((<دوق يمثػم Eًمٖمٚمط)) سمـ Aٟمس سمـ ُم٤مًمؽ Eٕٟمّم٤مOي Aسمق Eعمثٜمك Eًمٌٍمي Eهلل سمـ Eعمثٜمك سمـ قمٌد Eهلل قمٌد (4)

 :S( ًمتٝمذي٥مE540( H )3571 .) 

ٍمي ىم٤موٞمٝم٤م Eهلل صمامُم٦م سـم قمٌد( 5) ٟمّم٤مOي Eًٌم Eٕ ٟمس سمـ ُم٤مًمؽA ٟمٔمر:  ((<دوق)) سـمEًمEت٘مري٥م  :S(189( H )853 .) 

: يم٤من Eؾماًم ًمًقEطمؾ ٟمجد سملم ىمٓمر وEًمٙمقي٧م، ويم٤مٟم٧م هجر ىمّمٌتف، وهل Eهلٗمقف Eًمٞمقم، وشمًٛمك Eحل٤ًم، ( Eًمٌاحريـ6)

 Eضمف هذEشمق Gيمٌػم Gمم ضمزيرC ًمٌحريـE ؾمؿE ٟمت٘مؾEًمٕمثامين، وE ًمٕمٝمدE ٕطم٤ًم? طمتك هن٤مي٦مE ؾمؿE إلىمٚمٞمؿE Eـمٚمؼ قمغم هذA صمؿ

وهل Cُم٤مE GOًمٌحريـ Eًمٞمقم وقمٜمد ُم٤م شمٙمقٟم٧م Eعمٛمٚمٙم٦م Eًمٕمرسمٞم٦م ))AوEل  ((EجلزيرG يم٤مٟم٧م شمًٛمكEًم٤ًمطمؾ ُمـ Eًمنمق، هذه 

وًمٞمس Eعم٘مّمقM هب٤م  ((EًمًٕمقMي٦م Aـمٚمؼ قمغم هذE Eإلىمٚمٞمؿ Eؾمؿ Eعمٜمٓم٘م٦م Eًمنمىمٞم٦م، وضُمٕمٚم٧م ُمديٜم٦م Eًمّدُم٤مم ىم٤مقمدهت٤م. . . 

 Eًمٌحريـ Eعمٕمرووم٦م Eٔن ضمٖمرEومٞم٤ًم. 

( Eعمٕم٤ممل 40(، ُمٕمجؿ Eعمٕم٤ممل EجلٖمرEومٞم٦م )S: 1/411ٌٚمدEن )(، ُمٕمجؿ EًمE1/228ٟمٔمر: ُمٕمجؿ ُم٤م Eؾمتٕمجؿ )

 :S( FE  (. E293ٕصمػمG عمحٛمد ُذ 

(7Tسمٜم٧م خما٤م ) ٟمٔمر: همري٥مE Tعمخ٤مE ُمـ HOُمٝم٤م ومّم٤مA ًمث٤مين ومحٚم٧مE ظمٚم٧م ذمMشمك قمٚمٞمٝم٤م طمقل وA ًمتلE وهل :

 (. 2/347ٓسمـ EجلقPي )
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ؿمروومي اجلؿؾ ضمؼيهمػقفو ، همنذا زمؾغً ؽمتو وأرزمعكم إلم ؽمتكم، زمـً يمبقن أكثك
(1)

ً واضميًة وؽميتكم ،  همنذا زمؾغ

همػقفو صمذفمي، إلم مخس وؽمبعكم
(2)

زمؾغيً إضميًى  همنذا، زمـتو يمبقناهمػقفو ، همنذا زمؾغً ؽمتو وؽمبعكم إلم سمسعكم، 

ً ، همنذا زادت فمعم فممميـ وموئي، ؾؿهمػقفو ضمؼتون ؿمروومتو اجل، وسمسعكم إلم فممميـ وموئي همػل ىمؾ أرزمعكم زمـ

ٓ أن يشيوء رهبيوؾقس همقهم، يؽـ معف إٓ أرزمع مـ اإلزمؾ مل ومـ، ودم ىمؾ مخسكم ضمؼي، يمبقن همينذا ، فو قيًومي إ

ـ اإلزمؾ ً مخسو م  .《همػقفو ؾموة، زمؾغ

إلم أن سمبؾيغ مخسيو ، همػقفيو زمـيً خميوض، خمسا  وشران نوإذا زمؾغً : وزاد، ((ـفؽمـ)) دم، رواه أزمق داود

(همػقفو ازمـ يمبقن ذىمر، يؽـ همقفو ازمـي خموض مل همنن، وشمالشمكم
(3)

. 

Aظمرضمف Eًمٌخ٤مOي
(4)

، ذم OAسمع وقمنميـ ُمـ Eإلسمؾ : سم٤مإلؾمٜم٤مM وEًمٚمٗمظ Eًمذي Nيمره Eعمّمٜمػ A ٓCٟمف ىم٤مل 

 .وEًم٤ٌمىمل ؾمقE .?Eًمٗمحؾسمدل  ٛمؾـمروىمت٤م Eجل: ىم٤ملو ُمـ Eًمٖمٜمؿومام Mوهن٤م 

GMي٤مPمل وم٢من: و Tسمٜم٦م خم٤مE يمر، يٙمـ ومٞمٝم٤مN قن Aظمرضمٝم٤م Aسمق EMوM ومٗمٞمٝم٤م Eسـم ًٌم
 -يمام ىم٤مل Eعمّمٜمػ– (5)

وEحل٤ميمؿ
(6)

ٟمس ٤م Pقمؿ Aنّ يمت٤مسمً  سـم Aٟمس Eهلل قمٌدصمامُم٦م سـم AظمذH ُمـ : ىم٤مل، مح٤مM سـم ؾمٚمٛم٦م ُمـ ـمريؼ  فٕ  ، Aسم٤م سمٙمر يمٌت

ف ًمف E هلل وقمٚمٞمف ظم٤مشمؿ Oؾمقل ومٗمٞمٝم٤م ، وم٢مEN سمٚمٖم٧م مخ٤ًم وقمنميـ: وومٞمف، ومذيمر Eحلدي٨م. . .، طملم سمٕمثف ُمّمدىم٤م ويمٌت

                                 
وEًمتخٗمٞمػ هل Eسمٜم٦م صمالI ؾمٜملم وMظمٚم٧م ذم  -سم٤مًمٙمن–وEجلٛمع طِم٘م٤مق  -سمٙمن Eعمٝمٛمٚم٦م وشمِمديد Eًم٘م٤مف-: ( طما٘م٦م1)

EًمرEسمٕم٦م ىمٞمؾ ٕهن٤م Eؾمتح٘م٧م Aن شمريم٥م وحيٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م وىمٞمؾ ٕن Aُمف Eؾمتح٘م٧م Eحلٛمؾ ُمـ Eًمٕم٤مم Eعم٘مٌؾ وEًمذيمر طمؼ وىمٞمؾ 

 ( ُم٤مGM: )K ق ق(1/210<ح٤مE Kٔصم٤مO ) ٕهن٤م Eؾمتح٘م٧م Aن ييهب٤م Eًمٗمحؾ. Eٟمٔمر: ُمِم٤مOق EٕٟمقOE قمغم

: Aي ُمٓمروىم٦م وهل ومٕمقًم٦م سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقًم٦م يمحٚمقسم٦م سمٛمٕمٜمك حمٚمقسم٦م وEعمرA MEهن٤م سمٚمٖم٧م Aن يٓمرىمٝم٤م ـَماروىم٦م Eجلٛمؾ

 :S( ًمَٗمرق ًمٚمًجًت٤مينE .ًمٗمحؾE ي يٓمرىمٝم٤مA ،سمٕم٦مEًمرE ظمٚم٧م ذمMؾمٜملم و Iشم٧م قمٚمٞمٝم٤م صمالA ًمتلE ًمٗمحؾ وهلE244 )

 (. 3/320سم٤مE Fًمٜمٙم٤مK. ومتح Eًم٤ٌمOي )

َذA :Wي شَمًُ٘مط ؾِمٜمُّٝم٤م.  -سمٗمتح Eجلٞمؿ وEعمٕمجٛم٦م-: ( ضَماذقم٦م2) وهل Eًمتل Aشم٧م قمٚمٞمٝم٤م OAسمع وMظمٚم٧م ذم Eخل٤مُم٦ًم، ، ٕهن٤م دَمْ

 (. 3/320( ومتح Eًم٤ٌمOي )E1/309عمجٛمقE Wعمٖمٞم٨م ذم همريٌل Eًم٘مر@ن وEحلدي٨م )

 (. 4/10-11( Eعمٖمٜمل )3)

 (. 1454( K )2/118( يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مP Fيم٤مE Gًمٖمٜمؿ )4)

 (. 1567( K )3/16) ( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ذم Pيم٤مE Gًم٤ًمئٛم٦م5)

 (. 1/389( EعمًتدOك )6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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Tسمٜم٦م خم٤مE ،ن شمٌٚمغ مخ٤ًم وصمالصملمA ممC ،مل وم٢من  Tـ ومٞمٝم٤م سمٜم٧م خم٤م ـ ًمٌقن Nيمريٙم  .وم٤مسم

هٙمذC Eٟمام شمٗمرM سم٢مظمرEضمف Eًمٌخ٤مOي ، هذE طمدي٨م <حٞمح قمغم ذU ُمًٚمؿ ومل خيرضم٤مه)): وىم٤مل Eحل٤ميمؿ

 .((يA<ح وAؿمٗمك وAشمؿ ُمـ طمدي٨م Eٕٟمّم٤مO مح٤مM سمـ ؾمٚمٛم٦موطمدي٨م ، Eهلل قمٌدصمامُم٦م سمـ ُمـ وضمف @ظمر قمـ 

Aيْم٤موؾمٞم٠ميت  وهق يمذًمؽ قمغم ذU ُمًٚمؿ
(1)

. 

يعـل ميو ضمؽيل . مو روي فمـف دم مخس وفممميـ يص  فمـ فمقم  وٓ: ومول ازمـ اظمـذر): ومقيمف -444

(فمـف دم مخس وفممميـ مخس ؾمقوه
(2)

. 

Eعمّمٜمػ خمتٍمE يمرهN ،ن  قمٚمٞم  : وًمٗمٔمفA ٤م ىم٤مل : ٌGإلسمؾ ؿَم٤مE وذم، قمنم ؿم٤مشم٤من وذم، ذم مخس ُمـ 

 Iُصمال Gسمع ؿمٞم٤مه وذم، ؿِمَٞم٤مهٍ  مخس قمنمOA سْمٜم٦َُم ، مخس وقمنميـ مخس ؿِمَٞم٤مهٍ  وذم، قمنميـE ومٗمٞمٝم٤م HMEP ENوم٢م

 .. . . HM ومٗمٞمٝم٤م Eسمٜم٦م ًمٌقن Cمم مخس وOAسمٕملموم٢مEP EN، خَم٤َمC Tٍمم مخٍس وصمالصملم

يٕمٜمل  -وًمٞمس قمٚمٞمؽ ر? ، ومٗمٞمٝم٤م مخ٦ًُم EOMهؿ، وطم٤مَل قمٚمٞمٝم٤م Eحلقُل ، ENC يم٤مٟم٧م ًمؽ ُمئت٤م OMهؿِ  : وذم ًمٗمظ

ومٗمٞمٝم٤م ، وطم٤مَل قمٚمٞمٝم٤م Eحلقُل ، وم٢مEN يم٤من ًَمَؽ قمنمون Mيٜم٤مEOً ، طمت ك يٙمقَن ًمؽ قمنمون Mيٜم٤مEOً  - ذم Eًمذه٥م

 ِOيٜم٤مM ٟمِّْمُػ ،MEP ًمؽ، ومامN Fِقمكمٌّ ي٘مقل: ىم٤مل - ومٌح٤ًمA يOMA ًمؽ: ومالN Fِمم  ومٌح٤ًمC ومٕمفO وA

ـُ وه٥م يزيد ذم )): A ٓCن ضمريرEً ىم٤مل ُم٤مِل Pيم٤مG طمتك حيقَل قمٚمٞمف Eحلقُل  ًمٞمس ذمو -= E ًمٜمٌل Eسم

 .((ُم٤مِل Pيم٤مG طمتك حيقَل قمٚمٞمف Eحلَقُل  ًمٞمس ذم  قمـ Eًمٜمٌل، Eحلدي٨م

EًمرEPق قمٌدAظمرضمف 
(3)

وُمـ ـمري٘مف Eسمـ طمزم ذم Eعمحغم -، 
(4)

 :قمـ ُمٕمٛمر -

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(5)

 SٕطمقE يبA قمـ: 

وAسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل
(6)

 Rيب سمٙمر سمـ قمٞم٤مA قمـ: 

                                 
 . -E   453ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 1)

 (. E4/11عمٖمٜمل )( 2)

 (. 4/5( K )6794( Eعمّمٜمػ )3)

(4( )4/104 .) 

 (. 6/396( K )9983( Eعمّمٜمػ )5)

(6( )2/10( K )922 .) 



 756 ايمّزىموةىمتوب 

وEًمٓمح٤موي ذم Aطمٙم٤مم Eًم٘مر@ن
(1)

Eًمٌٞمٝم٘ملو 
(2)

 :ُمـ ـمريؼ ؿمٕم٦ٌم 

قEلوEسمـ Pٟمجقيف ذم Eُٕم
(3)

ل ذم ذE Kًمرؾم٤مًم٦مٌٕمٚمثوAسمق حمٛمد Eًم، : ُمـ ـمريؼ ويمٞمع 
(4)

وEًمٌٞمٝم٘مل 
(5)

 

وAسمق ٟمٕمٞمؿ( قمـ EًمثقOي، )ويمٞمع ٤ميمالمه: ُمـ ـمريؼ Aيب ٟمٕمٞمؿ
(6)

. 

وEًمٌٞمٝم٘مل
(7)

 :Eًمرمحـ سمـ ُمٝمدي قمٌدسم٢مؾمٜم٤مMه قمـ Eًمِم٤مومٕمل ومٞمام سمٚمٖمف قمـ  

قمـ Aيب ( ُمٝمديوEسمـ ، EًمثقOي، وؿمٕم٦ٌم، وAسمق سمٙمر سمـ قمٞم٤مR، وAسمق EٕطمقS، )ُمٕمٛمر ؾمتتٝمؿ

، سمٕمْمٝمؿ ُمٓمقOٓوEه و، وEًمٚمٗمظ ًمٚمٌٞمٝم٘مل. ومذيمره:. . . ىم٤مل، قمـ قمكم، قم٤م<ؿ سمـ وٛمرGقمـ ، Cؾمح٤مق

Eوسمٕمْمٝمؿ خمتٍم. 

وىمد AظمرE Jًمِمٞمخ٤من ُمـ OوEي٦م ، Eظمتٚمط وAسمق Cؾمح٤مق، Oضم٤مًمف صم٘م٤مH، قم٤م<ؿ سمـ وٛمرEGإلؾمٜم٤مC Mمم و

SٕطمقE يبA ،يOًمثقEؾمح٤مق، وؿمٕم٦ٌم وC يبA قمـ. 

وAيب ، Eٕقمٛمش: يمٗمٞمتٙمؿ شمدًمٞمس صمالصم٦م): وىمد ىم٤مل ؿمٕم٦ٌم، وًمٙمٜمف هٜم٤م ُمـ OوEي٦م ؿمٕم٦ٌم قمٜمف، وهق ُمدًمس Aيْم٤م

(وىمت٤مC ،GMؾمح٤مق
(8)

. 

Hٕصم٤ٌمE ًمًت٦مE ?ٓه ه١مEوO Eؾمح٤مق، هٙمذC يبA ٤م قمٚمٞمفقمـ قمكم ُمقىمقوم، قمـ قم٤م<ؿ، قمـ: 

، قم٤م<ؿ سمـ وٛمرGقمـ ، Aيب Cؾمح٤مققمـ ، ومروي٤مه، Pهػم سمـ ُمٕم٤موي٦مو، وظم٤مًمٗمٝمؿ ضمرير سمـ طم٤مPم

OٕقمقE IOحل٤مEًمٜمٌل، قمـ قمكمّ ، وE قمـ  ،هػم ، ومجزم ضمرير سمرومٕمفP MMي٦م قمٜمفوشمرEوO وضمزم ذم، ذم 

                                 
(1( )1/296( K )597 .) 

(2( )4/93 .) 

(3( )2/808( K )1399( ٟمٗمًف سمرىمؿ Mحلدي٨م سم٤مإلؾمٜم٤مE يمرN صمؿ )إلسمؾ قمـ مخس 1401E HMEP ENC( وومٞمف: )و

 ٤مT( يمام ذم OوEي٦م Aٟمس قمٜمد Eًمٌخ٤مOي. وقمنميـ، ومٗمٞمٝم٤م Eسمٜم٦م خم

 (. 1/439( ذE Kًمرؾم٤مًم٦م )4)

 (. 4/92( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )5)

(، وىمد 4/75( وىمد Oوي قمـ EًمثقOي، قمـ Aيب Cؾمح٤مق، قمـ قم٤م<ؿ، قمـ قمكم ُمرومققم٤م يمام قمٜمد EًمدOEىمٓمٜمل ذم Eًمٕمٚمؾ )6)

 :K( ًمًٜمـE ذم MوEM سمقA ي وؿمٕم٦ٌم مل1574ضمزمOًمثقE نA وهمػمه )  .يرومٕمقه 

(7) ( Oٔصم٤مEًمًٜمـ وE 6/33ُمٕمروم٦م .) 

 (. K204 ) (152/ 1ُمٕمروم٦م Eًمًٜمـ وEٔصم٤مO )OوEه Eًمٌٞمٝم٘مل ذم  ( 8)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .Eٕظمرى قمٜمف EًمروEي٦م

٤م Aسمق EMوMوم٠مظمرضمٝم Aُم٤م OوEي٦م ضمرير سمـ طم٤مPم
(1)

Eًمْمٞم٤م? وُمـ ـمري٘مف– 
(2)

ؾمٚمٞمامن سمـ EMوM قمـ  -

 قم٤م<ؿ سمـ وٛمرGقمـ ، قمـ Aيب Cؾمح٤مق، وؾمٛمك @ظمر، Aظمؼمين ضمرير سمـ طم٤مPم، Aظمؼمٟم٤م Eسمـ وه٥م، Eعمٝمري

غم سمؾ Aطم٤مل قم، ومل يًؼ ًمٗمٔمف يم٤مُمال. سمٌٕمض Aول Eحلدي٨م،  قمـ Eًمٜمٌل، وEحل٤مE IOٕقمقO قمـ قمكم 

 .Pهػم سمـ ُمٕم٤موي٦مطمدي٨م 

وم٠مظمرضمٝم٤م Aسمق EMوP Mهػم سمـ ُمٕم٤موي٦موAُم٤م OوEي٦م 
(3)

وُمـ ـمري٘مف Eًمٌٞمٝم٘مل – 
(4)

وEسمـ طمزم، 
(5)

دصمٜم٤م طمىم٤مل  – 

قمقO، وٛمرGقم٤م<ؿ سمـ قمـ ، طمدصمٜم٤م Aسمق Cؾمح٤مق، طمدصمٜم٤م Pهػم، سمـ حمٛمد Eًمٜمٗمٞمكم هللا قمٌد Eٕ IOحل٤مE ـ ، وقمـ قم

ومذيمر <دىمتٝم٤م يمام  ؾ وذم Eإلسم: وومٞمف، سمٓمقًمف Eحلدي٨م ومذيمر:. . . Aٟمف ىم٤مل  أضمسبف فمـ ايمـبل: ىم٤مل Pهػم  قمكم

ـ مخ٦ًم ُمـ Eًمٖمٜمؿ: ىم٤مل، Nيمر Eًمزهري ومٗمٞمٝم٤م Eسمٜم٦م خم٤مT، وم٢مHMEP EN وEطمدG، وذم مخس وقمنمي
(6)

. 

EًمدOEىمٓمٜملوAظمرضمف 
(7)

وEًمٌٞمٝم٘مل 
(8)

، صمٜم٤م Aسمق Cؾمح٤مق، صمٜم٤م Pهػم، ُمـ ـمريؼ Aيب سمدO ؿمج٤مW سمـ Eًمقًمٞمد 

IOحل٤مE و، قمـGًمٜمٌل، قمـ قمكم، قم٤م<ؿ سمـ وٛمرE قمـ  سمف. 

ٞمٝم٘مل ـ Eًمقًمٞمد)): ىم٤مل Eًم ـ همػم ؿمؽ، Oومٕمف Aسمق سمدO ؿمج٤مW سم ـ Pهػم ُم ـ Pهػم سم٤مًمِمؽ، وOوEه Eًمٜمٗمٞمكم، قم  .((قم

((<دوق وWO ًمف Aوه٤مم)) Aسمق سمدE Oًمٙمقذم وؿمج٤مW سمـ Eًمقًمٞمد سمـ ىمٞمس Eًمًٙمقين
(9)

. 

((صم٘م٦م طم٤مومظ))، سمـ حمٛمد Eًمٜمٗمٞمكم هللا قمٌدو
(10)

 ،Oيب سمدA ي٦مEوO يتف قمغمEوO ومٞم٘مدم. 

                                 
 (. 1573( K )3/24) ( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ذم Pيم٤مE Gًم٤ًمئٛم٦م1)

(2( GOعمخت٤مE ي٨مMٕطم٤م )2/153( K )528 .) 

 P (3/24( K )1573 .)يم٤مE Gًم٤ًمئٛم٦م( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ذم 3)

 (. 4/93-94( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )4)

(5) ( Oعمحغم سم٤مٔصم٤مE4/178 .) 

ُمرومققم٤م، وًمٞم٧ًم   ( وىمد Oوى مجع ُمـ EًمروGE هذE Eحلدي٨م ُمـ ـمريؼ Aيب Cؾمح٤مق، قمـ قم٤م<ؿ، قمـ قمكم قمـ Eًمٜمٌل6)

 ومٞمٝم٤م هذه Eًمٚمٗمٓم٦م، وم٠مقمرو٧م قمـ Nيمر Aؾمٜم٤مٟمٞمده٤م. 

 (1940( K )2/493( ذم Eًمًٜمـ )7)

 (. 4/116( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )8)

(9 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )432( H )2750 .) 

(10)  :S( ًمتٝمذي٥مE 543شم٘مري٥م( H )3594 .) 
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A ٓCٟمف ؾمٛمع ُمـ Aيب Cؾمح٤مق سمٕمد ُم٤م Eظمتٚمط ((صم٘م٦م صم٧ٌم)) وPهػم سمـ ُمٕم٤موي٦م Eًمٙمقذم 
(1)

 

 :أومقال أهؾ ايمعؾؿ دم ايمؼمصمق  زمكم ايمروايتكم

Aُم٤م طمدي٨م قمكم وم٢من Eسمـ وه٥م قمـ ضمرير سمـ )): وم٘م٤مل: Oضمح Eسمـ طمزم ذم Aطمد ىمقًمٞمف OوEي٦م Eًمقىمػ

ويمثػم ُمـ ، وEحل٤مIO يمذFE، وسملم Eحل٤مE IOٕقمقO وٛمرGقم٤م<ؿ سمـ طم٤مPم قمـ Aيب Cؾمح٤مق ىمرن ومٞمف سملم 

Eقمٚمٞمٝمؿ ُمثؾ هذ Pجيق LًمِمٞمقE ،ؾمٜمده وقم٤م<ؿA IOحل٤مE نA ظمؾ ، ومجٛمٕمٝمام ضمرير، يًٜمده مل وهقMAو

، وُمٕمٛمر، وؾمٗمٞم٤من، ؿمٕم٦ٌم: وىمد OوEه قمـ Aيب Cؾمح٤مق قمـ قم٤م<ؿ قمـ قمكم. طمدي٨م Aطمدمه٤م ذم Eٔظمر

Pهػم سمـ : وقم٤م<ؿ، وىمد Oوى طمدي٨م Eحل٤مIO. وهٙمذE يمؾ صم٘م٦م OوEه قمـ قم٤م<ؿ،  قمكموم٠موىمٗمقه قمغم

يًٜمده Cٓ قمـ Eحل٤مIO  مل ًمٙمـ: وًمق Aن ضمريرA Eؾمٜمده قمـ قم٤م<ؿ وطمده ٕظمذٟم٤م سمف. . . ومِمؽ ومٞمف ُمٕم٤موي٦م

Eها((Cؾمٜم٤مMه صمؿ عم٤م ؿمؽ Pهػم ومٞمف سمٓمؾ، ومل يّمح ًمٜم٤م Cؾمٜم٤مMه ُمـ ـمريؼ قم٤م<ؿ، ُمٕمف
(2)

. 

Eضمع قمـ ىمقًمف هذO ي٦م ضمرير، صمؿEوO م ُمًٜمد <حٞمح )): وم٘م٤مل: و<ححPن طمدي٨م ضمرير سمـ طم٤مA يٜم٤مAومر

رE ظمٚمط Cؾمٜم٤مE Mحل٤مA IOو ضمري، Aو Aسم٤م Cؾمح٤مق، قم٤م<ؿ سمـ وٛمرEGٓقمتالل ومٞمف سم٠من  وAن  ، ٓ جيقP ظمالومف

إلOؾم٤مل  وٓ، وُم٤م قمٚمٞمٜم٤م ُمـ ُمِم٤مOيم٦م Eحل٤مIO ًمٕم٤م<ؿ، ًمذي ٓ جيقPهق Eًمٔمـ Eًم٤ٌمـمؾ E: -سم٢مOؾم٤مل قم٤م<ؿ

((وم٤مٕظمذ سمام Aؾمٜمده Pٓم: ًمِمؽ Pهػم ومٞمف ر? وضمرير صم٘م٦م وٓ: ُمـ OAؾمٚمف
(3)

. 

((قمغم قمكمي  EًمّمقFE ُمقىمقٌف ))وOضمح EًمدOEىمٓمٜمل OوEي٦م Eًمقىمػ وم٘م٤مل 
(4)

. 

وؾمٗمٞم٤من طمدي٨م ، وى ؿمٕم٦ٌموO. . . وهذه EًمروEي٦م وٕمٞمٗم٦م ٓ شم٘م٤موم Eحلدي٨م Eًمّمحٞمح)): وىم٤مل Eًمٌٖمقي

Gهؾ . ومل يرومٕم٤مه، ووىمٗم٤مه قمغم قمكمي ، قمـ قمكم، قم٤م<ؿ سمـ وٛمرA وذم طمدي٨م قم٤م<ؿ ُم٤م هق ُمؽموك سم٤مشمٗم٤مق

ومل ي٘مؾ سمف ، وذم ؾم٧م وقمنميـ سمٜم٧م خم٤مT، ذم مخس وقمنميـ ُمـ Eإلسمؾ مخس ؿمٞم٤مه: وهق Aٟمف ىم٤مل، Eًمٕمٚمؿ

((Aطمد ُمـ Aهؾ Eًمٕمٚمؿ
(5)

. 

Aصم٧ٌم وAطمٗمظ ُمـ مجٞمع  ومه٤م، وىمٗمف ؿمٕم٦ٌم وEًمثقOي قمـ Aيب Cؾمح٤مقوىمد ، ٕن Eًمذيـ وىمٗمقه Aيمثر: ٔم٤مهرهق Eًمو

                                 
 (. 72( H )42(، EًمٙمقEيم٥م EًمٜمػمHE )<ا2/86( ُمٞمزEن EٓقمتدEل )1)

(2( Oعمحغم سم٤مٔصم٤مE )4/179 .) 

(3( Oعمحغم سم٤مٔصم٤مE )4/184 .) 

 (. 74-4/73ؾ EًمدOEىمٓمٜمل )( قمٚم4)

 (. 6/10( ذE Kًمًٜم٦م )5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ـ Oوى قمـ Aيب Cؾمح٤مق ُم
(1)

ـ Oوى قمـ Aيب Cؾمح٤مق سمٕمد ُم٤م Eظمتٚمط، وOوى Pهػم Eًمرومع سم٤مًمِمؽ،  وهق مم
(2)

. 

 .وAطم٤مًمقE Eًمٖمٚمط قمغم قم٤م<ؿ، وىمد Aٟمٙمر Eٔئٛم٦م هذه EًمروEي٦م

يم٤من : وي٘مقل، Aّٟمف يم٤من يٜمٙمر Aْن يٙمقن هذE ُمـ يمالم قمكمي ، ؾمٗمٞم٤من سمـ ؾمٕمٞمدقمـ طمٙمل )): ٘م٤مل Aسمق قمٌٞمدوم

((Aوم٘مف ُمـ Aن ي٘مقل Nًمؽ
(3)

. 

((ومٛمتٗمؼ قمغم وٕمٗمف ووه٤مئف قم٤م<ؿ سمـ وٛمرGطمدي٨م )): ىم٤مل Eًمٜمقويو
(4)

. 

: وىم٤مًمقE، قم٤م<ؿ سمـ وٛمرGسم٤مًمٖمٚمط قمغم  ٤مA Vطم٤مًمقE ذم طمدي٨م قمكم ويمثػم ُمـ Eحلٗم)): وىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل

 :ىمد Oوي ذم هذE Eحلدي٨م صمالصم٦م Aطمٙم٤مم سمخالف ُم٤م OوEه ؾم٤مئر Eًمٜم٤مQ ُمٜمٝم٤م

 ، وىمد ظمقًمػ ومٞمف، ُم٤م Nيمر ذم Eإلسمؾ HMEP ENC قمغم قمنميـ وُم٤مئ٦م Oضمٕم٧م Eًمٗمريْم٦م Cمم Aوهل٤م 

وA ENCظمذوE ؾمٜم٤م ، ّمدق A ENCظمذ ؾمٜم٤م ومقق ؾمـ MO قمٚمٞمٝمؿ قمنمEOM Gهؿ Aو ؿم٤مشملمُم٤م Nيمر ذم Eعم: وُمٜمٝم٤م 

 ، وهذE سمخالف OوEي٦م Eًمٜم٤مQ ذم EًمٕمنمMO ،GوE قمٚمٞمف قمنمEOM Gهؿ Aو ؿم٤مشملم، Mون ؾمـ

((وهذE سمخالف OوEي٦م Eًمٜم٤مQ، ومٗمٞمٝم٤م مخس ؿمٞم٤مه، ُم٤م Nيمر ذم Eإلسمؾ ENC يم٤مٟم٧م مخ٤ًم وقمنميـ: وُمٜمٝم٤م
(5)

. 

Eًمروي٤مE Hعمِمٝمق  GOقمـ قمكم ، وEحل٤مE IOٕقمقO، قمغم شمرك Eًم٘مقل سمف عمخ٤مًمٗم٦م قم٤م<ؿىمد AمجٕمقE )): وىم٤مل Aيْم٤م

((قمٜمٝمام ذم Eًمّمدىم٤مH هللا وقمٛمر Oيض، وقمـ Aيب سمٙمر،  قمـ Eًمٜمٌل
(6)

. 

EًمرEضمح Aٟمف ُمـ ىمقل  وذم Eإلسمؾ ENC يم٤مٟم٧م مخ٤ًم وقمنميـ ومٗمٞمٝم٤م مخس ؿمٞم٤مه: OوEي٦م Aن  : واخلالقي

وم٠مُم٤م ، ٤مومقمه٤م ومٞمٝم قم٤م<ؿ وEحل٤مE IOٕقمقO ٤مشمٗمرM هب، -قمـ Eسمـ EعمٜمذOيمام ىم٤مل Eعمّمٜمػ -يّمح قمٜمف ومل ، قمكم

IOحل٤مE ًمِمٕمٌل ذم هلجتفE وطمٙم٤مي٤مشمف، ومٙمذسمف ،Mًمٜم٘م٤مE Oُمره مجٝمقA ووهـ
(7)

. 

                                 
 (. 2/709( ذK قمٚمؾ Eًمؽمُمذي )1)

 (. 2/710( ذK قمٚمؾ Eًمؽمُمذي )2)

 (. 2/11( K )922( EُٕمقEل )3)

(4( FعمٝمذE Kذ WعمجٛمقE )5/400 .) 

(5( Oٔصم٤مEًمًٜمـ وE ُمٕمروم٦م )6/33 .) 

 (. 4/94( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )6)

 (. 1/437( ُمٞمزEن EٓقمتدEل )7)
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وAمحد، وEسمـ Eعمديٜمل، ُمٜمٝمؿ Eسمـ ُمٕملم وAُم٤م قم٤م<ؿ وم٘مد وصم٘مف مجع ُمـ Aهؾ Eًمٕمٚمؿ
(1)

وومّمؾ Aُمره Eسمـ  

ومٚمام ومحش Nًمؽ  ـ فمقم ومقيمف ىمثغمافميرهمع ٗمظ وم٤مطمش Eخلٓم٠م يم٤من MOي? Eحل)): وم٘م٤مل، طم٤ٌمن ذم Eعمجروطملم

IOحل٤مE طمًـ طم٤مٓ ُمـA ٟمفA ًمؽمك قمغمE ؾمتحؼE يتفEوO ذم))
(2)

. 

((<دوق)): وظمٚمص Eسمـ طمجر Eًم٘مقل ومٞمف
(3)

. وًمٙمـ Oومٕمف ؿم٤مN عمخ٤مًمٗم٦م مج٤مقم٦م Eًمث٘م٤مH ًمف وهق Eًمٔم٤مهر، 

 .وEهلل Aقمٚمؿ

 .(4)) هللا ايمتل همرض رؽمقل: ومقل ايمصًيؼ ): وومقل اظمصـػ -[م]

وىمد ؾمٌؼ، Eًمٓمقيؾ ذم Eًمّمدىم٤م Hضمز? ُمـ طمدي٨م Aٟمس 
(5)

. 

ومـ ؽمئؾ همقومفو همال يعط(: ومقل اظمصـػ )ومقيمف -[م]
(6)

. 

وىمد ؾمٌؼ، Eًمٓمقيؾ ذم Eًمّمدىم٤م Hضمز? ُمـ طمدي٨م Aٟمس 
(7)

. 

همؾيقس فمؾقيف همقفيو ، يؽـ معف إٓ أرزمع مـ اإلزميؾ مل ومـ: دم هذا احلًيٌ  وومول ايمـبل: ومقيمف -[م]

يشوء رهبو قًومي إٓ أن
(8)

. 

وىمد ؾمٌؼ Eًمٓمقيؾ ذم Eًمّمدىم٤م Hضمز? ُمـ طمدي٨م Aٟمس 
(9)

. 

                                 
(1 S( سمـ ُمٕملمE ُمل قمـOEًمدE ي٦مEوO )150( ًمتٕمديؾEو KجلرE ،)6/345 ا>( ٕمحد MوEM يبA HٓEؾم١م ،)287 .) 

 (. 2/126(Eعمجروطملم ٓسمـ طم٤ٌمن )2)

(3 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )472) ( H3063 .) 

 (. 4/11( Eعمٖمٜمل )4)

 . -E :- 450ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 5)

 (. 4/11( Eعمٖمٜمل )6)

 . -E :- 450ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ(7)

 (. 4/11( Eعمٖمٜمل )8)

 . -E :- 450ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ(9)
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دٍ وْ ذَ  ام دون مخسِ يمقس همق: وومول): وومقيمف -444
(1)

متػؼ فمؾقف(قًومي 
(2)

. 

 :ُم٤مًمؽ وAٟمس سمـ ، طمدي٨م Aيب ؾمٕمٞمد EخلدOي وMO ُمـ

وم٠مظمرضمف Eًمِمٞمخ٤من  ضمًيٌ أيب ؽمعقً اخلًريAُم٤م 
(3)

Aٟمف : حيٞمك سمـ قمامGO سمـ Aيب Eحلًـُمـ ـمريؼ  

وًمٞمس ومٞمام Mون مخس NوM ، ًمٞمس ومٞمام Mون مخس AوEق <دىم٦م:  ىم٤مل Eًمٜمٌل: ي٘مقل، ؾمٛمع Aسم٤م ؾمٕمٞمد 

 .<دىم٦م وًمٞمس ومٞمام Mون مخس Aوؾمؼ، <دىم٦م

خ٤مOي وAظمرضمف Eًٌم
(4)

ـ ـمريؼ   ـ Aيب <ٕمّمٕم٦م Eعم٤مPين قمٌدُم ـ سم ـ Aيب ؾمٕمٞمد EخلدOي ، Eًمرمح  .سمف ُمثٚمف قم

وم٠مظمرضمف ُمًٚمؿ  ضمًيٌ صموزمروAُم٤م 
(5)

قمـ ، Eهلل قمٌدقمـ ضم٤مسمر سمـ ُمـ ـمريؼ Aيب Eًمزسمػم  

 .ومذيمر ٟمحقه:. . . ف ىم٤ملAٟمّ   هللا Oؾمقل

دم اإلزمؾ ايمـقاض  وضمؽل فمـ مويمؽ أنّ : ومقيمف -[م]
(6)

: عؿقم ومقيميف فمؾقيف ايمسيالميم؛ ايمّزىموةواظمعؾقهمي  

(ةوؾم دم ىمؾ مخسٍ 
(7)

. 

Eًمٓمقيؾ ذم Eًمّمدىم٤م Hضمز? ُمـ طمدي٨م Aٟمس 
(8)

OAسمع وقمنميـ ومام Mوهن٤م ُمـ Eإلسمؾ ذم  ذم: سمٚمٗمظ: 

 .ؿم٤مGٌ  يمؾ مخسٍ 

                                 
(1MًماذوE ) -EًمقE عمٕمجٛم٦م وؾمٙمقنE و سمٕمده٤م ُمٝمٛمٚم٦مسمٗمتح-  IًمثالE مم شمًع، وىمٞمؾ: ُم٤م سملمC ٓصمٜملمE إلسمؾ ُم٤م سملمE ُمـ MًمذوE

( Oٔصم٤مE Kقمغم <ح٤م OEٕٟمقE قOٟمٔمر: ُمِم٤مE .ًمٕمنمE ممC1/271( يOًم٤ٌمE وومتح )MوN( :GMُم٤م )3/323 .) 

 (. 4/11( Eعمٖمٜمل ٓسمـ ىمدEُم٦م ـمٌٕم٦م Eًمؽميمل )2)

( K 2/116(، وسم٤مP Fيم٤مE GًمقOق)1405( K )2/107سمٙمٜمز )( Eًمٌخ٤مOي، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF: ُم٤م MAي Pيم٤مشمف ومٚمٞمس 3)

 (979/1،3،5( K )2/673(، وُمًٚمؿ )1459( K )2/119(، وسم٤مF: ًمٞمس ومٞمام Mون مخس NوM <دىم٦م )1447)

 (. 1459( K )2/119( ذم <حٞمحف، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF: ًمٞمس ومٞمام Mون مخس NوM <دىم٦م )4)

 (. 980 /6( K )2/675( ذم <حٞمحف )5)

 (2/383: مجع َٟم٤مِوح وهق Eًمٌٕمػم Eًمذي ُيًت٘مك قمٚمٞمف. Eٟمٔمر: Eًمٗم٤مئؼ ذم همري٥م Eحلدي٨م )ح( EًمٜمقEو6)

 (. 4/12( Eعمٖمٜمل )7)

 . -E :- 450ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ (8)
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ي يرون همقفو ، ايمعقامؾ زىموة يمقس دم: ومول أمحً): ومقيمف -[م] ًـي هؿ، ايمّزىموةوأهؾ اظم ، دم هذا أقؾ ويمقس فمًـ

ـبل ـو ومقل ايم ًُ يمبقنٍ :  ويم ـ ضَم  دم ىُمؾ  ؽموئؿٍي دم ىمؾ  أرزمعكَم زـم  هَبِْز زم
ٌِ ًي (قؿٍ ؽدِم ضم

(1)
. 

ؾمٌؼ طمدي٨م هبز سمـ طمٙمٞمؿ طمدي٨م طمًـ يمام
(2)

. 

هملؽميومفو، زميؾهمنذا مؾؽ مخسو مـ اإل): ومقيمف كؼال فمـ اخلرومل -[م]
(3)

ودم ، همػقفيو ؾميوة، ايمسيـيأكثر   

وشموزميً ، وهيذا ىمؾيف عؿيع فمؾقيف ((ودم ايمعمميـ أرزمع ؾمقوه، ودم اخلؿس فمممة شمالث ؾمقوه، ايمعمم ؾموسمون

(ايمسـي أكث  هملؽمومفو: إٓ ومقيمف، زمام رويـوه ونمغمه  هللا زمسـي رؽمقل
(4)

. 

ومام  وعشرين OAسمع ذم: Cًمخ طمدي٨م Aٟمس( . . . )ُمـ ُمٚمؽ مخ٤ًم ُمـ Eإلسمؾ ومٗمٞمٝم٤م ؿم٤مG: يدل قمغم ُم٤م ىم٤مًمف

 .(5)سبقوقد  ؿم٤مM  ٌGوهن٤م ُمـ Eإلسمؾ ذم يمؾ مخسٍ 

(أؿمؾؼ يمػظ ايمشوة  ن ايمـبلٕ؛ [ايمّزىموة]يعـل إطمراج ايمذىمر دم وحيتؿؾ أن جيزئف ): ومقيمف -[م]
(6)

. 

ذم يمؾ ، ذم OAسمع وقمنميـ ُمـ Eإلسمؾ ومام Mوهن٤م ُمـ Eًمٖمٜمؿ  قمـ Eًمٜمٌل يمام ضم٤م? ذم طمدي٨م Aٟمس 

 .ؿم٤مGٌ  مخس

ؾمٌؼيمام  ؾموةوذم <دىم٦م Eًمٖمٜمؿ ذم ؾم٤مئٛمتٝم٤م ENC يم٤مٟم٧م OAسمٕملم Cمم قمنميـ وُم٤مئ٦م : وىم٤مل ذم <دىم٦م Eًمٖمٜمؿ
(7)

. 

وومو ل أزمق زمؽر، يؽـ يمف نمـؿ يمزمف ذاء ؾموة مل )إن: ومقيمف - -[م]
(8)

ومقوؽميو فميعم ، راهؿررج فمممة د: 

همقجى ايمعؿؾ زمـصف(، كص  فمعم ايمشوة  أن ايمـبلويمـو ، ؾموة اجلػمان
(9)

. 

                                 
 . (E4/12عمٖمٜمل )( 1)

 . -444 -ؿ: Eٟمٔمر Eحلدي٨م Oىم( 2)

٤مِئَٛم٦م ( 3)  ً ٤مئؿ وEًم٤ًمِئٛم٦م ؾَمقEِئُؿ. ًم٤ًمن EًمٕمرEَ  :( Fًم  ً َٓ شُمْٕمَٚمُػ ذِم Eَٕ<ؾ، ومَجُْع Eًم  (12/311يُمؾُّ Cسِمؾ شُمْرؾَمُؾ شَمْرقَمك َو

 ُم٤مGM: )ؾمقم(. 

 (. 4/13( Eعمٖمٜمل )4)

 . -E :- 450ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ (5)

 . (E4/13عمٖمٜمل )( 6)

 . -E :- 450ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ (7)

د وهق Eعم٘مدم ُمـ A<ح٤مF ، يم٤من وOقم٤م <٤محل٤م ظمّمٞمّم٤م سمخدُم٦م AمحAسمق سمٙمر هق: Aمحد سمـ حمٛمد سمـ Eحلج٤مE JعمروPي( 8)

 . (175/ 13ؾمػم Aقمالم Eًمٜمٌال? )، (56/ 1ـمٌ٘م٤مE Hحلٜم٤مسمٚم٦م )ها. E275إلُم٤مم Aمحد ًمٗمْمٚمف ووOقمف، شمقذم ؾمٜم٦م 

 (. 4/14( Eعمٖمٜمل )9)
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 .Eٟمٔمر ُم٤م يدل قمٚمٞمف Eحلدي٨م Eًم٤ًمسمؼ 

)واخلػم ايمذي رويـوه متـوول يمف(: ومقيمف - -[م]
(1)

. 

يٕمٜمل طمدي٨م Aٟمس ذم Eًمّمدىم٤مH شم٘مدم
(2)

. 

ـُ يمبقن، يؽـ دم إزمؾف ازمـي خموض مل إن): ومقيمف -444 يمؼقيميف  جيزئف مع وصمقد ازمـيِي خميوض وٓ، أصمزأه ازم

(دم احلًيٌ ايمذي رويـوه َذىَمرٌ  هموزمـ يمبقنوٍض ـَُي خَم ازم يؽـ همقفو مل هَمننْ : فمؾقف ايمسالم
(3)

. 

وAيب ؾمٕمٞمد ، وAٟمس، وMO ُمـ طمدي٨م Aيب سمٙمر Eًمّمديؼ، ُمـ طمدي٨م Eًمّمدىم٤مE HًمٓمقيؾهذE ضمز? 

 .وEسمـ قمٛمر ، وقمٛمرو سمـ طمزم، EخلدOي

٤م  Aسمق EMوM ٠مظمرضمفوم  ضمًيٌ أيب زمؽر ايمصًيؼAُم 
(4)

لوEًمٜم٤ًمئ، 
(5)

وAمحد، 
(6)

وEعمروPي، 
(7)

 ،

يٕمغم وAسمق
(8)

وEًمدOEىمٓمٜمل، 
 ، مح٤مM سمـ ؾمٚمٛم٦مُمـ ـمريؼ  (11)والبيهقي (10)واحلاكم، (9)

وEسمااـ ُم٤مضمااف
(12)

 ،OEًمٌاازEو
(13)

 ،MوOجلاا٤مE سمااـEو
(14)

وEسمااـ ظمزيٛماا٦م، 
وEسمااـ طمٌاا٤من، (15)

(16)
وEًمٌٞمٝم٘ماال ، 

                                 
 (. 4/16( Eعمٖمٜمل )1)

 . -E :- 450ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 2)

 . (E4/16عمٖمٜمل )( 3)

 (. 1567( K )3/16) ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ذم Pيم٤مE Gًم٤ًمئٛم٦م (4)

 (. 2239( K )3/13( وومٞم٤مًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )2447( K )5/18( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مP Fيم٤مE Gإلسمؾ )5)

 (. 72( K )1/232( ذم ُمًٜمده )6)

(7 :S( يPيب سمٙمر ًمٚمٛمروA ُمًٜمد )133( K )70 .) 

 (127( K )1/115( ذم ُمًٜمده )8)

 (. 1985( K )3/14( ذم Eًمًٜمـ )9)

 (. E1/389عمًتدOك ) (10)

 (. E4/86ًمًٜمـ Eًمٙمؼمى ) (11)

 (. 1800( K )3/19( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG سم٤مA ENC :Fظمذ Eعمّمدق ؾمٜم٤م Mون ؾمـ Aو ومقق ؾمـ )12)

(13) ( OEًمٌزE 1/102ُمًٜمد( K )40 .) 

(14 :S( عمٜمت٘مكE ذم )94( K )342  .) 

 (. 2261( K )4/14( ذم <حٞمحف )15)

 (.  3266( K )8/57( ذم <حٞمحف )16)
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Eًمٙمؼمى ذم
(1)

 ، األنصارى اهلل عبدىن بن بن ادلث اهلل عبدطريق ُمـ  
، سمـ ُم٤مًمؽ سمـ Aٟمس Eهلل قمٌدصمامُم٦م سمـ قمـ سمـ Eعمثٜمك Eٕٟمّم٤مOي(  هللا قمٌدو، مح٤مM سمـ ؾمٚمٛم٦ميمالمه٤م )

هذه ومريْم٦م Eًمّمدىم٦م Eًمتل ، Eًمرمحـ Eًمرطمٞمؿ هللا سمًؿ: Aسم٤م سمٙمر Eًمّمديؼ يمت٥م ًمف Aن: طمدصمٜمل Aٟمس سمـ ُم٤مًمؽ

وNيمر <دىم٦م ، ومذيمر Eحلدي٨م سمٓمقًمف. . .  هللا هب٤م Oؾمقل هللا Eًمتل Aُمر قمغم Eعمًٚمٛملم  هللا ومرO Tؾمقل

، شمٙمـ Eسمٜم٦م خم٤مT مل وم٢من، وم٢مEN سمٚمٖم٧م مخ٤ًم وقمنميـ Cمم مخس وصمالصملم ومٗمٞمٝم٤م Eسمٜم٦م خم٤مT: وومٞمف، Eإلسمؾ

، وقمٜمده Eسمـ ًمٌقن Nيمر، يٙمـ قمٜمده Eسمٜم٦م خم٤مT قمغم وضمٝمٝم٤م مل ومٛمـ: وًمٗمظ Eسمـ ُم٤مضمف، Nيمروم٤مسمـ ًمٌقن 

 .وم٢مٟمف ي٘مٌؾ ُمٜمف وًمٞمس ُمٕمف ر?

ام شمٗمرM سم٢مظمرEضمف Eًمٌخ٤مOي ُمـ وضمف هٙمذC Eٟمّ ، ومل خيرضم٤مه، <حٞمح قمغم ذU ُمًٚمؿ)): وىم٤مل Eحل٤ميمؿ

ووEوم٘مف . ((ّي وAشمؿ ُمـ طمدي٨م Eٕٟمّم٤مO، وAؿمٗمك A<ّح  مح٤مM سمـ ؾمٚمٛم٦موطمدي٨م ، Eهلل قمٌدصمامُم٦م سمـ @ظمر قمـ 

 .Eًمذهٌل قمٚمٞمف

 .((Cؾمٜم٤مM <حٞمح ويمٚمٝمؿ صم٘م٤مH)): وىم٤مل EًمدOEىمٓمٜمل

ٕمٜم٤مه قمٜمد Eًمٌخ٤مOيضم٤م? ُمىمد و. قمغم ذU ُمًٚمؿ، وهق يمذًمؽ وم٤محلدي٨م <حٞمح
(2)

ـ : حفذم <حٞم  وُم

Tو ، وًمٞم٧ًم قمٜمده سمٚمٖم٧م <دىمتف سمٜم٧م خم٤مA مه٤مOM عمّمدق قمنميـE وقمٜمده سمٜم٧م ًمٌقن وم٢مهن٤م شم٘مٌؾ ُمٜمف ويٕمٓمٞمف

ـ قمٜمده سمٜم٧م خم٤مT قمغم وضمٝمٝم٤م مل وم٢من، ؿم٤مشملم ـ ًمٌقن وم٢مٟمف ي٘مٌؾ ُمٜمف وًمٞمس ُمٕمف ر?، يٙم  .وقمٜمده Eسم

٤م  EًمدOEىمٓمٜملوم٠مظمرضمف   ضمًيٌ أكسوAُم 
(3)

، Eًمٜمي سمـ ؿمٛمٞمؾقمـ ، Cؾمح٤مق سمـ EOهقيفُمـ ـمريؼ  

قمـ ، قمـ Aٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، حيدصمف، سمـ Aٟمس Eهلل قمٌدصمامُم٦م سمـ ىم٤مل Aظمذٟم٤م هذE Eًمٙمت٤مF ُمـ ، مح٤مM سمـ ؾمٚمٛم٦مقمـ 

ومذيمر Eحلدي٨م . . . شمٕم٤ممم هب٤م Oؾمقل Eهلل هللا تل Aُمرهذه ومرEئض <دىم٦م Eعمًٚمٛملم Eًم: ىم٤مل  هللا Oؾمقل

ـُ ًمٌقن Nيمر، وًمٞم٧ًم قمٜمده، وُمـ سمٚمٖم٧م Eًمّمدىم٦م قمٚمٞمف سمٜم٧م خم٤مT: وومٞمف: سمٓمقًمف وم٢مٟمف ي١مظمذ ، وقمٜمده Eسم

 .ُمٜمف وًمٞمس ُمٕمف ر?

                                 
 (. 4/85( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )1)

(2) ( Gًمّزيم٤مE ذم TًمٕمرE Fسم٤م ،Gًمّزيم٤مE F2/116ذم <حٞمحف، يمت٤م( K )1448) . 

 (. 3/14( K )1985( Eًمًٜمـ )3)
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وAظمرضمف Eًمِم٤مومٕمل
(1)

 .ومل يًؼ ًمٗمٔمف، . . . مح٤مM سمـ ؾمٚمٛم٦مقمـ  -صم٘م٤مH يمٚمٝمؿ- Aظمؼمين قمدM: وم٘م٤مل 

 .يمٚمٝمؿ صم٘م٤مC ،Hؾمٜم٤مM <حٞمح: وىم٤مل EًمدEOىمٓمٜمل

ُم٤مضمفEسمـ  وم٠مظمرضمف  أيب ؽمعقً اخلًريضمًيٌ وAُم٤م 
(2)

، Eًمٜمٞم٤ًمسمقOيسمـ ظمقيٚمد  حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾقمـ  

قمـ Aيب ، قمـ Aسمٞمف، قمـ قمٛمرو سـم حيٞمك سـم قمامGO، طمدصمٜم٤م CسمرEهٞمؿ سـم ـمٝمامن، Eًمًٚمٛمل هللا قمٌدطمدصمٜم٤م طمٗمص سـم 

وم٢مEN سمٚمٖم٧م مخ٤ًم وقمنميـ ومٗمٞمٝم٤م سمٜم٧م : وومٞمف ومذيمر Eحلدي٨م سمٓمقًمف:  هللا ىم٤مل Oؾمقل: ىم٤مل، ؾمٕمٞمد EخلدOي

Tمم مخس وصمالصملم، خم٤مC ،ENيمر مل وم٢مN ـ ًمٌقن  .شمٙمـ سمٜم٧م خم٤مT وم٤مسم

ىم٤مل ومٞمف Aسمق Aمحد Eحل٤ميمؿ ٞمؾحمٛمد سمـ قم٘مهذC Eؾمٜم٤مM ومٞمف ُم٘م٤مل )): وىم٤مل Eًمٌق<ػمي
(3)

طمدI قمـ طمٗمص سمـ )): 

وىم٤مل Eسمـ طم٤ٌمن ذم Eًمث٘م٤مH ((يت٤مسمع قمٚمٞمٝمام مل سمحديثلم هللا قمٌد
(4)

طمدI سم٤مًمٕمرEق سمٛم٘مدOE قمنمO ، Gسمام Aظمٓم٠م)) 

وىم٤مل Eًمٜم٤ًمئل ((Aطم٤مMي٨م ُم٘مٚمقسم٦م
(5)

Eها((ًمٕمٚمام?Eحل٤ميمؿ ُمـ Aقمٞم٤من E هللا قمٌدوىم٤مل Aسمق  ((صم٘م٦م)): 
(6)

. 

<دوق طمدI ُمـ )) سمـ ظمقيٚمد سمـ ُمٕم٤موي٦م EخلزEقمل Eًمٜمٞم٤ًمسمقOي -سمٗمتح Aوًمف-حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ : وومٞمف

((طمٗمٔمف سم٠مطم٤مMي٨م وم٠مظمٓم٠م ذم سمٕمْمٝم٤م
(7)

. 

 .Kوًمف ؿمقEهد سم٠مؾم٤مٟمٞمد <ح٤م. وسم٤مىمل Oضم٤مًمف صم٘م٤مH، وؿمٞمخف <دوق

ومًٞم٠ميت  زمـ ضمزمو ضمًيٌ فمؿر وAُم٤م  
(8)

. 

ف Eسمـ ُم٤مضمفوم٠مظمرضم وAُم٤م طمدي٨م Eسمـ قمٛمر 
(9)

Eًمًٜمـ وEًمٌٞمٝم٘مل ذم 
(10)

، ُمـ ـمريؼ ؾمٚمٞمامن سمـ يمثػم 

                                 
 (. 89(، ُمًٜمد Eًمِم٤مومٕمل )2/4 :S( Eٕم ًمٚمِم٤مومٕمل )1)

(2Fًمًٜمـ، يمت٤مE ذم ) ( إلسمؾE دىم٦م> Fسم٤م ،Gًمّزيم٤مE3/18( K )1799 .) 

 (. 5/304( H )3392( Eٕؾم٤مُمل وEًمٙمٜمك )3)

(4( )9/139 .) 

 (. 26/129( هتذي٥م Eًمٙمامل )5)

 (. 2/89( ُمّم٤ٌمE Kًمزضم٤مضم٦م ذم PوEئد Eسمـ ُم٤مضمف )6)

(7 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )879( H )6146 .) 

 . -E :- 461ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 8)

 (. 1798( K )3/16( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF <دىم٦م Eإلسمؾ )9)

 (. 3/88( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )10)
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Fسمـ ؿمٝم٤مE هلل قمٌدقمـ ؾم٤ممل سمـ ، قمـE ،ًمٜمٌلE سمٞمف قمـA قمـ  :-ؾمقلO ين ؾم٤ممل يمت٤مسم٤م يمتٌفAىمرA هللا ىم٤مل  

وذم مخس ، وذم قمنم ؿم٤مشم٤من، ذم مخس ُمـ Eإلسمؾ ؿم٤مG: ٞمفومقضمدH وم، ذم Eًمّمدىم٤مH ىمٌؾ Aن يتقوم٤مه Eهلل

 وم٢من، Cمم مخس وصمالصملم، وذم مخس وقمنميـ سمٜم٧م خم٤مT، وذم قمنميـ OAسمع ؿمٞم٤مه، قمنمG صمالI ؿمٞم٤مه

 .Eحلدي٨م سمٓمقًمف . . . وم٤مسمـ ًمٌقن Nيمر، شمقضمد سمٜم٧م خم٤مT مل

Aُم٤م OوEيتف قمـ Eًمزهري وم٘مد ، يم٤من خيٓمك? يمثػمE)): ىم٤مل Eسمـ طم٤ٌمن، Eًمٕمٌدي Eًمٌٍمي وؾمٚمٞمامن سمـ يمثػم

((ويٕمتؼم سمام وEومؼ Eٕصم٤ٌمH ذم EًمروEي٤مH، حيت٩م سمٌم? يٜمٗمرM سمف قمـ Eًمث٘م٤مE Hظمتٚمط قمٚمٞمف <حٞمٗمتف ومال
(1). 

 .ؾمٗمٞم٤من سمـ طمًلمُمـ ىمٌؾ ، و ًمٙمٜمف ُمت٤مسَمٌع قمٚمٞمف، وهذE Eحلدي٨م ُمـ OوEيتف قمـ Eًمزهري

Eًمِم٤مومٕمل ذم EٕمAظمرضمف  
(2)

وEًمدOEُمل، 
(3)

وEًمروي٤مين، 
(4)

وEسمـ قمدي ذم Eًمٙم٤مُمؾ، 
(5)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(6)

ُمـ  

يمت٥م ذم مخس وقمنميـ   هللا Aن Oؾمقل قمـ Aسمٞمف، قمـ ؾم٤ممل، قمـ Eًمزهري: ؾمٗمٞم٤من سمـ طمًلمـمريؼ 

، وEًمٚمٗمظ ًمٚمِم٤مومٕمل《ي٠مُمر قمامًمف سمذًمؽ》ويم٤من قمٛمر ، شمٙمـ سمٜم٧م خم٤مT وم٤مسمـ ًمٌقن Nيمر مل سمٜم٧م خم٤مT وم٢من

 .ومل يًؼ Eسمـ قمدي ًمٗمٔمف

قمـ Eًمزهري قمـ  ؾمٗمٞم٤من سمـ طمًلمىمٞمؾ ًمٞمحٞمك سمـ ُمٕملم يٕمٜمل وهق طم٤مرض ومحدي٨م )): ىم٤مل Eسمـ قمديو

Hًمّمدىم٤مE سمٞمف ذمA وم٘م٤مل، ؾم٤ممل قمـ :Eطمد ًمٞمس يّمح مل وهذA يت٤مسمع ؾمٗمٞم٤من قمٚمٞمف))
(7)

: صمؿ ىم٤مل Eسمـ قمدي، 

. . . ػمهذه EًمروEي٦م قمـ ؾم٤ممل قمـ Aسمٞمف طمدي٨م Eًمّمدىم٤مH ؾمٚمٞمامن سمـ يمث قمغم ؾمٗمٞم٤من سمـ طمًلموىمد وEومؼ ))

Oومٕم٤مه Cمم  ثػموؾمٚمٞمامن سمـ يم ؾمٗمٞم٤من سمـ طمًلموم٠موىمٗمقه و، وىمد OوEه قمـ Eًمزهري قمـ ؾم٤ممل قمـ Aسمٞمف مج٤مقم٦م

 .((E ًمٜمٌل

وEحلٗم٤مV ُمـ ، وهق وٕمٞمػ ذم Eًمزهري ظم٤م<٦م، ؾمٗمٞم٤من سمـ طمًلم، شمٗمرM سمق<ٚمف)): وىم٤مل Eسمـ طمجر

                                 
 (. 1/334( H )418( Eعمجروطملم )1)

(2( )7/170 .) 

 (. 1666( K )2/1011( ذم Eًمًٜمـ )3)

 (. 1406( K )2/405( ذم ُمًٜمده )4)

 (3/288( H )757(Eًمٙم٤مُمؾ )5)

 (. 7876( K )6/23(، وُمٕمروم٦م Eًمًٜمـ )4/88ٜمـ Eًمٙمؼمى )( Eًم6ً)

 (. 3/414( Eًمٙم٤مُمؾ )7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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((. . . A<ح٤مE Fًمزهري ٓ يّمٚمقٟمف
(1)

. 

، ىمد ظم٤مًمٗمف ُمـ هق Aطمٗمظ ُمٜمف ذم Eًمزهريو، وٕمٞمػ ذم Eًمزهري ؾمٗمٞم٤من سمـ طمًلمو)): وىم٤مل Aيْم٤م

: ؾمٗمٞم٤من سمـ طمًلمومٞمف شم٘مقي٦م ًمروEي٦م  Cنّ : وىم٤مل، وم٠مظمرضمف Eحل٤ميمؿ ُمـ ـمريؼ يقٟمس سمـ يزيد قمـ Eًمزهري

سمـ قمٛمر ومققمٞمتٝم٤م قمغم وضمٝمٝم٤م ومذيمر Eحلدي٨م ومل ي٘مؾ  هللا قمٌدىم٤مل AىمرAٟمٞمٝم٤م ؾم٤ممل سمـ : ٕٟمف ىم٤مل قمـ Eًمزهري

جيزم سمف Eًمٌخ٤مOي ًمٙمـ AوMOه ؿم٤مهدE حلدي٨م Aٟمس Eًمذي و<ٚمف  مل سمـ قمٛمر طمدصمف سمف وهلذه Eًمٕمٚم٦مC Eنّ 

Fًم٤ٌمE ي ذمOًمٌخ٤مE))
(2)

. 

EًمدOEىمٓمٜمل Aظمرضمٝم٤م -ُمع هذه Eًمٚمٗمٔم٦م–وEًمروEي٦م Eعمرؾمٚم٦م 
(3)

وEحل٤ميمؿ، 
(4)

وEًمٌٞمٝم٘مل 
(5)

ُمـ ـمريؼ  

Eًمتل يمت٥م ذم   هللا قلهذه ٟمًخ٦م يمت٤مO Fؾم: ىم٤مل، قمـ Eسمـ ؿمٝم٤مF، قمـ يقٟمس، سمـ Eعم٤ٌمOك Eهلل قمٌد

Fخلٓم٤مE ًمّمدىم٦م وهق قمٜمد @ل قمٛمر سمـE ،Fسمـ ؿمٝم٤مE ٟمٞمٝم٤م ؾم٤ممل سمـ : ىم٤ملAىمرAسمـ قمٛمر ومققمٞمتٝم٤م قمغم  هللا قمٌد

سمـ قمٛمر هللا قمٌدسمـ  هللا قمٌدEًمٕمزيز ُمـ  قمٌدوضمٝمٝم٤م وهل Eًمتل Eٟمتًخ قمٛمر سمـ 
وؾم٤ممل سمـ ، (6)

Eعمٚمؽ وم٠مُمر Eًمقًمٞمد سمـ  قمٌدلم Aُمر قمغم Eعمديٜم٦م وم٠مُمر قمامًمف سم٤مًمٕمٛمؾ هب٤م ويمت٥م هب٤م Cمم Eًمقًمٞمد سمـ طم Eهلل قمٌد

Aُمر هب٤م هِم٤مم سمـ ه٤مٟمئ ومٜمًخٝم٤م Cمم  صمؿّ ، يزل Eخلٚمٗم٤م? ي٠مُمرون سمذًمؽ سمٕمده مل صمؿ، Eعمٚمؽ قمامًمف سم٤مًمٕمٛمؾ هب٤م قمٌد

ٓ ي١مظمذ ذم ر? ُمـ : ٤ميتٕمدوهن٤م وهذE يمت٤مF شمٗمًػمه وٓيمؾ قم٤مُمؾ ُمـ Eعمًٚمٛملم وAُمرهؿ سم٤مًمٕمٛمؾ هب٤م 

MوN ًمّمدىم٦م طمتك يٌٚمغ مخسE إلسمؾE . . . حلدي٨م سمٓمقًمفE ومذيمر. 

 .سمـ قمٛمر طمدصمف سمفEومل ي٘مؾ Cن ، هٙمذN Eيمره ُمرؾمال

وCن يم٤من ومٞمف MAٟمك ، قمـ Eًمزهري، قمـ يقٟمس سمـ يزيد، سمـ Eعم٤ٌمOك هللا قمٌدطمدي٨م )): وىم٤مل Eحل٤ميمؿ

                                 
 (. 3/1295( Eًمتٚمخٞمص Eحلٌػم )1)

 (. 3/314( ومتح Eًم٤ٌمOي )2)

 (. 1986( K )3/17( ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )3)

 (. 1/550( EعمًتدOك )4)

 (. 4/90( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )5)

، يم٤من ويّص Aسمٞمف، صم٘م٦م، ُمـ Eًمث٤مًمث٦م، ُم٤مH ؾمٜم٦م Eًمرمحـ Eعمدين قمٌد سمـ قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مA ،Fسمق Eهلل سمـ قمٌد Eهلل قمٌد ((6

 (. 519H( )3439ها Eٟمٔمر: شم٘مري٥م Eًمتٝمذي٥م )<ا115
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((ؾمٗمٞم٤من سمـ طمًلموم٢مٟمف ؿم٤مهد <حٞمح حلدي٨م : OCؾم٤مل
(1)

. 

AىمرAه  ]يٕمٜمل ؾم٤معم٤م[ ومٙم٠مٟمف)): <حٞمحت٤من وم٘م٤مل وؾمٚمٞمامن سمـ يمثػم ؾمٗمٞم٤من سمـ طمًلم OوEيتل ويرى Eًمٌٞمٝم٘مل Aنّ 

 .((ؾمٗمٞم٤من سمـ طمًلمو، ومحٗمٔمف ؾمٚمٞمامن سمـ يمثػم  قمـ Eًمٜمٌل، قمـ Aسمٞمف Eًمٙمت٤مF وAؾمٜمده

، Eًمٌخ٤مOي قمـ هذE Eحلدي٨م ؾم٠مًم٧م حمٛمد سمـ Cؾمامقمٞمؾ)): وٟم٘مؾ قمـ Eًمؽمُمذي ُمـ يمت٤مسمف Eًمٕمٚمؾ ىمقًمف

((<دوق ؾمٗمٞم٤من سمـ طمًلمو، وم٘م٤مل OAضمق Aن يٙمقن حمٗمقفم٤م
(2)

. 

ؾمٞمام Aن Eًمٌخ٤مOي يرى Aن  وٓ، وًمٕمؾ شمقضمٞمف Eًمٌٞمٝم٘مل ضمٞمد يزول Eخلالف سملم Eًمق<ؾ وEإلOؾم٤مل

ومٞمٙمقن Eحلدي٨م طمًٜم٤م. قمٚمؿوEهلل A ٦محمٗمقفم ؾمٗمٞم٤من سمـ طمًلمOوEي٦م 
(3)

. 

ـُ ، يؽـ فمـًه ازمـُي خموض فميعم وصمففيو مل همؿـ: ودم زمعض أيمػوظ احلًيٌ): ومقيمف  -444 وفمـيًه ازمي

(ويمقس معف رء، همنكف يؼبؾ مـف، يمبقن
(4)

. 

Eًمٌخ٤مOيAظمرضمف 
(5)

: طمدصمف Aن Aٟم٤ًم ، طمدصمٜمل صمامُم٦م: ىم٤مل، طمدصمٜمل Aيب: ىم٤مل، Eهلل قمٌدحمٛمد سمـ قمـ  

وقمٜمده ، وُمـ سمٚمٖم٧م <دىمتف سمٜم٧م خم٤مT وًمٞم٧ًم قمٜمده: O ؾمقًمف هللا يمت٥م ًمف Eًمتل Aُمر Aن Aسم٤م سمٙمر 

يٙمـ قمٜمده سمٜم٧م خم٤مT قمغم  مل وم٢من، سمٜم٧م ًمٌقن وم٢مهن٤م شم٘مٌؾ ُمٜمف ويٕمٓمٞمف Eعمّمدق قمنميـ OMمه٤م Aو ؿم٤مشملم

 .وقمٜمده Eسمـ ًمٌقن وم٢مٟمف ي٘مٌؾ ُمٜمف وًمٞمس ُمٕمف ر?، وضمٝمٝم٤م

يمػوظ): ومقيمف -444 ًه : ودم زمعض ا ً فمـ ـ زمؾغ ًِ خَمَ وم وَمُي زمِـْ ًَ ـُ يمَبُقنٍ ، وضٍ َق ٓ  ازْم ُه إ ًَ (َويمَقَْس فِمـْ
(6)

. 

Eًمٜم٤ًمئل: هذه Eًمٚمٗمٔم٦م AظمرJوىمد ، Eًمّمدىم٤مH هذE ضمز? ُمـ طمدي٨م Aيب سمٙمر Eًمّمديؼ ذم  
(7)

 ،

                                 
 (. 1/550( EعمًتدOك )1)

 (. 4/88( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )2)

ٞمقW ( وEٟمٔمر شمٗمّمٞمؾ Eخلال3) طم٤مMي٨م EًمقGMOE ذم Eًمّزيم٤مG، وEًمّمٞم٤مم وEحل٩م وEًم Eٕ ومٕمف ووىمٗمف ُمـO ظمتٚمػ ذمE ؾم٤مًم٦م )ُم٤مO ؾم٤مٟمٞمدهA ف ذم

 A ؾم٦م( ًمِمٞمخٜم٤مEOMيخ مجٕم٤م وOًمت٤مEًمٕمٚمؾ وE ـ يمت٥م ٗمٞم٤مين طمٗمٔمف Eهلل. )<ا–ُم ـ OومقE Mًًم  (. M168-184 قمٛمر سم

 . -E :-  457ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿو

 (. 4/17( Eعمٖمٜمل )4)

(5( Gًمّزيم٤مE ذم TًمٕمرE Fسم٤م ،Gًمّزيم٤مE Fذم <حٞمحف، يمت٤م )2/116( K )1448 .) 

 . (E4/17عمٖمٜمل )( 6)

 (. 3/13( K )2239(Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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Aيب ظمٞمثٛم٦م ذم شم٤مOخيف وEسمـ
(1)

وAسمق سمٙمر EعمروPي ذم ُمًٜمد Eًمّمديؼ، 
(2)

وAسمق سمٙمر Eًمٜمٞم٤ًمسمقOي ذم Pي٤مEMشمف، 
(3)

 

Aيٕمغم سمقو
(4)

وEحل٤ميمؿ 
(5)

ٞمٝم٘ملوEًمٌ 
(6)

صمامُم٦م سمـ AظمذH هذE Eًمٙمت٤مF ُمـ : ٤ملىم، ُمـ ـمريؼ مح٤مM سمـ Pيد 

ENC شم٤ٌميـ 》: ومذيمر Eحلدي٨م سمٓمقًمف وومٞمف:. . . يمت٥م ًمف، Aن Aسم٤م سمٙمر، قمـ Aٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، سمـ Aٟمس Eهلل قمٌد

وقمٜمده ، وًمٞم٧ًم قمٜمده Eسمٜم٦م ًمٌقن، وُمـ سمٚمٖم٧م <دىمتف Eسمٜم٦م ًمٌقن، . . . . رEئض Eًمّمدىم٤مHومAؾمٜم٤من Eإلسمؾ ذم 

Tسمٜم٦م خم٤مE ،ؾمتٞمنشم٤مE نC مه٤م، وم٢مهن٤م شم٘مٌؾ ُمٜمف وجيٕمؾ ُمٕمٝم٤م ؿم٤مشملمOM و قمنميـA ، سمٜم٦مE وُمـ سمٚمٖم٧م <دىمتف

Tيمر، خم٤مN سمـ ًمٌقنE ٓC ءوم٢مٟمف ي٘مٌؾ ُمٜمف وًمٞمس ُمٕمف ر، وًمٞمس قمٜمده》. 

EًمدOEىمٓمٜمل<ححف و، وهذE Eإلؾمٜم٤مM <حٞمح
(7)

 .EًمذهٌلوEوم٘مف و، وEحل٤ميمؿ، 

Eًمٌخ٤مOّي  وOوEه
(8)

٤م وم٢مهن  : وقمٜمده سمٜم٧م ًمٌقن، وًمٞم٧ًم قمٜمده، وُمـ سمٚمٖم٧م <دىمتف سمٜم٧م خم٤مT》: سمٚمٗمظ 

وقمٜمده ، يٙمـ قمٜمده سمٜم٧م خم٤مT قمغم وضمٝمٝم٤م مل وم٢من، Aو ؿم٤مشملم: ويٕمٓمٞمف Eعمّمدق قمنميـ OMمه٤م، شم٘مٌؾ ُمٜمف

 .《وًمٞمس ُمٕمف ر?: وم٢مٟمف ي٘مٌؾ ُمٜمف: Eسمـ ًمٌقن

ـْ فمـًه زمِـ مل همنن: ومقيمف دم اخلػم): ومقل اظمصـػ -[م] (فمعم وصمففو وضٍ ًُ خَم يؽ
(9)

. 

ؾمٌؼوىمد ، OوEه Eًمٌخ٤مOي
(10)

. 

ـْ ُأيَب  زميـ ىمعيى وميول ((ؽمــف)) دم، وأزمق داود، ((مسـًه))وومً روى اإلموم أمحً دم  -444 : زمنؽمـودمهو فَم

وًمو  هللا قلؽمزمعثـل ر》  ً همؼؾيً . أصمً فمؾقف همقف إٓ زمـً خموض مل همؾام مجع رم َمويمَفُ ، همؿررت زمرصمؾ، ُمَص

                                 
 (. 1308( K )1/369( شم٤مOيخ Eسمـ Aيب ظمٞمثٛم٦م )1)

(2 :S( يPعمروE ًمّمديؼ ٕمحد سمـ قمكمE يب سمٙمرA ُمًٜمد )133 .) 

 (. HEM322 قمغم يمت٤مE Fعمزين )S: (Eًمزي٤م3)

 (. 127( K )1/115( ذم ُمًٜمده )4)

 (. 1/548( EعمًتدOك )5)

 (. 4/86( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )6)

 . (3/16ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل ) (7)

(8( Gًمّزيم٤مE ذم TًمٕمرE Fسم٤م ،Gًمّزيم٤مE Fذم <حٞمحف، يمت٤م )2/116( K )1448 .) 

 . (E4/18عمٖمٜمل )( 9)

 . -E :- 454ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 10)
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ًَ خَمَوضٍ : يمف كووميي هَمتِق ييٌ ويمؽيـ هيذه ، ـَمْفيرَ  وٓبـ همقف ذاك مو ٓ يم: همؼول. همناو قًومتُؽ، أَد  زمِـْ
(1)

فَمظِقَؿيٌي  

همينن أضمببيً أن سملسمقيف ، مـؽ ومريى  هللا وهذا رؽمقل، أؤمر زمف مل مو أكو زمآطمذ مو: همؼؾً. همخذهو، ؽَمِؿقـَيٌ 

 ًَ ُه ، فهمنن ومبؾف مـيؽ ومبؾُتي، هموهمعؾ فمقم   همتعرض فمؾقف مو فمرض . همينع هموفميؾ: وميول. ففَمَؾْقيؽ َرَدْدسُميَوإِْن َرد 

أسميوع ، ييو كبيل اهلل: همؼيول يميف  هللا ضمتك ومًمـو فمعم رؽميقل، يمـوومي ايمتل فمرض فمقم  همخرج معل وطمرج زمو

همجؿعيً يميف ، َرؽُمقيمُُف وميط ومبؾيف وٓ هللا َمو وَموَم دِم َمورِم َرؽُمقُل ، َوَأْيُؿ اهلل ِ، رؽمقيمؽ يمقلطمذ مـل قًومي مورم

فمرضً فمؾقف كووميي هَمتِق يًي ؽَميِؿقـًَي وومً ، ـمفر وٓوذاك مو ٓ يمبـ همقف ، همقف زمـً خموض همزفمؿ أن مو فمقم  ، مورم

ًْ صِمئْتُؽ هِبَو َيو َرؽُمقَل اهلل ِ، َوَهو ِهَل ذِهِ ، فَمظِقَؿًي يمقلطمذهو هملزمك  .طُمْذَهو، وَم

: همؼول. وومبؾـوه مـؽ، همقف هللا همنن سمطقفمً زمخغم خصمرك، ذاك ايمذي وصمى فمؾقؽ:  هللا همؼول رؽمقل

ً صمئتُ ، همفو هل ذه يو رؽمقل اهلل  .(2)(ودفمو يمف دم مويمف زمويمػمىمي، زمؼبضفو  هللا هملمر رؽمقل: ومول. ؽ هبووم
Aسمق EMوA Mظمرضمف

(3)
وAمحد 

(4)
وEسمـ ظمزيٛم٦م، 

(5)
قمـ ، سمـ ؾمٕمد سمـ CسمرEهٞمؿ Eًمزهري CسمرEهٞمؿ ُمـ ـمريؼ 

قمـ ، سمـ ؾمٕمد سمـ E GOEOPًمرمحـ قمٌدسمـ  هللا قمٌدقمـ حيٞمل سمـ ، سمٙمرسمـ Aيب  هللا قمٌدطمدصمٜمل ، Eسمـ Cؾمح٤مق

 .ومذيمره سمٓمقًمف 《. . . ُمّمدىم٤م  هللا سمٕمثٜمل Oؾمقل》: ىم٤مل، قمـ Aيب سمـ يمٕم٥م، قمامGO سمـ قمٛمرو سمـ طمزم

وُمـ ـمريؼ Aمحد Aظمرضمف Eحل٤ميمؿ
(6)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(7)

وEسمـ EجلقPي ذم Eًمتح٘مٞمؼ، 
(8)

وEًمْمٞم٤م? 
(9)

وُمـ . 

                                 
(1 Kعمّم٤ٌمE .ٕٟمثك: وَمتِٞم ٦مEيت٤مم، وAومت٤م? ُمثؾ يتٞمؿ وA :جلٛمعEو ،Qًمٜم٤مE ذم Fعمًـ، وهق يم٤مًمِم٤مE ظمالف FEًمدوE ًمٗمتل ُمـE )

 ( ُم٤مGM: )ف H ي(. E2/462عمٜمػم ذم همري٥م EًمنمE Kًمٙمٌػم )

 . (E4/19عمٖمٜمل )( 2)

(3 ،Gًمّزيم٤مE Fًمًٜمـ، يمت٤مE ذم )ًم٤ًمئٛم٦مE Gيم٤مP ذم Fسم٤م (3/33( K )1583 .) 

 (. K21279 ) (35/201ُمًٜمد Aمحد ) (4)

 (. 2277( K )4/24( ذم <حٞمحف )5)

 (. 1/399-400( EعمًتدOك )6)

 (. 4/96-97( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )7)

 (. 2/27( K )934( Eًمتح٘مٞمؼ ذم ُم٤ًمئؾ Eخلالف )8)

(9( GOعمخت٤مE ي٨مMٕطم٤مE )4/25( K )1255 .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ـمريؼ Aيب EMوA Mظمرضمف Eًمٌٞمٝم٘مل ذم Eعمٕمروم٦م
(1)

. 

 .وAىمره Eًمذهٌل قمٚمٞمف. ((<حٞمح قمغم ذU ُمًٚمؿ ومل خيرضم٤مه)): وىم٤مل Eحل٤ميمؿ

وAظمرضمف Aمحد
(2)

وُمـ ـمري٘مف Eًمْمٞم٤م?– 
(3)

قمـ Eسمـ Cؾمح٤مق سمف ومل يًؼ ، ُمـ ـمريؼ ضمرير سمـ طم٤مPم - 

 .وAطم٤مل قمغم طمدي٨م CسمرEهٞمؿ سمـ ؾمٕمد، ًمٗمٔمف

Eسمـ طم٤ٌمن وAظمرضمف
(4)

وEًمْمٞم٤م? 
 .سمف ٟمحقه حمٛمد سمـ Cؾمح٤مققمـ ، ُمـ ـمريؼ يقٟمس سمـ سمٙمػم (5)

وAظمرضمف Eسمـ ظمزيٛم٦م
(6)

سمـ Aيب  Eهلل قمٌدقمـ ، حمٛمد سمـ Cؾمح٤مققمـ ، ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ ؾمٚمٛم٦م EحلرEين 

سمٕمثٜمل 》: قمـ Aيب سمـ يمٕم٥م ىم٤مل، قمـ قمامGO سمـ قمٛمرو سمـ طمزم، قمٛمرEGًمرمحـ سمـ Aيب  قمٌدقمـ ، ٟمجٞمح

 .ومل يًؼ ًمٗمٔمف 《. . . قمغم <دىم٤مH يريد ضمٝمٞمٜم٦م  هللا Oؾمقل

((وىمد شم٘مدم Eظمتالف Eٕئٛم٦م ذم Eٓطمتج٤مJ سمحديثف، حمٛمد سمـ Cؾمح٤مقذم Cؾمٜم٤مMه )): ىم٤مل EعمٜمذOي
(7)

. 

وهق ، CسمرEهٞمؿ سمـ ؾمٕمد Eًمزهريٕن Eسمـ Cؾمح٤مق ىمد سK سم٤مًمتحدي٨م ذم OوEي٦م : وهذE ٓ يي

ذم Eخلال<٦م ىم٤مل Eًمٜمقوي، وم٤محلدي٨م طمًـ هبذE Eإلؾمٜم٤مM، <دوق
(8)

 :((MوEM سمقAمحد وA هEوO  Mسم٢مؾمٜم٤م

قيم٤مين ذم Eًمٜمٞمؾوطمًٜمف Eًمِّم ، ((<حٞمح Aو طمًـ
(9)

 ،MوEM يبA ًٕم٤ٌمين ذم <حٞمحEو
(10)

 

وقمامGO سمـ قمٛمرو سمـ ، (جمٝمقل) Eهلل قمٌدحيٞمك سمـ ٓ يّمح ٕن )): Eسمـ طمزم ومْمٕمٗمف سم٘مقًمف وظم٤مًمػ

((قمٜمٝمام Eهلل Oيض قمامGO سمـ طمزم Aظمق قمٛمرووCٟمام Eعمٕمروف : (ٕمروفهمػم ُم) طمزم
(11)

. 

                                 
(1( Oٔصم٤مEًمًٜمـ وE ُمٕمروم٦م )6/51( K )7970 .) 

 (. 21280( K )35/203ُمًٜمد Aمحد ) (2)

(3( GOعمخت٤مE ي٨مMٕطم٤مE )4/27( K )1256 .) 

 (. 3269( K )8/63( ذم <حٞمحف )4)

(5( GOعمخت٤مE ي٨مMٕطم٤مE )4/24( K )1254 .) 

 (. 2380( K )4/75( ذم <حٞمحف )6)

 (. M1/491 )( خمتٍم ؾمٜمـ Aيب EMو7)

 (. 3882( K )2/1096( ظمال<٦م Eٕطمٙم٤مم )8)

(9) ( Oٕوـم٤مE 4/160ٟمٞمؾ) . 

(10( MوEM يبA حٞمح> )5/301( K )1411 .) 

 (. 6/26( Eعمحغم )11)
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ؾمٕمد سمـ Eسمـ : وي٘م٤مل، Eًمرمحـ سمـ Aؾمٕمد قمٌدEسمـ : هق Eهلل قمٌدحيٞمك سمـ ٕن : يٓمٚمع قمغم طم٤مهلام مل ًمٕمٚمف

وٟمًٌف Cمم ضمده، وصم٘مف Eًمٕمجكم، ُمـ Oضم٤مل ُمًٚمؿ ذم <حٞمحف. E GOEOPعمدين Eٕٟمّم٤مOي Eًمٌخ٤مOي
(1)

وNيمره  

Hًمث٘م٤مE سمـ طم٤ٌمن ذمE
(2)

((صم٘م٦م)): وىم٤مل Eسمـ طمجر. 
(3)

. 

((شم٤مسمٕمل صم٘م٦م)): ىم٤مل Aمحد، قمامGO سمـ قمٛمرو سمـ طمزم سمـ Pيد Eٕٟمّم٤مOيوؿمٞمخف 
: وىم٤مل Eًمٕمجكم، (4)

((صم٘م٦م))
(5)

 ،Hًمث٘م٤مE سمـ طم٤ٌمن ذمE يمرهNو
(6)

((وصمؼ)): وىم٤مل Eًمذهٌل، 
(7)

صم٘م٦م Eؾمتِمٝمد سم٤محلرG )): وىم٤مل Eسمـ طمجر، 

((سمـ Eًمزسمػم ُمـ يم٤ٌمE Oًمث٤مًمث٦مEوىمٞمؾ ُمع 
(8)

. 

ـٌ   .وم٤محلدي٨م طمً

ـ وموئي:  ويمـو ومقل ايمـبل): ومقيمف -[م] ًُ يمَبُقنٍ هَمػِ ، هَمنَِذا َزاَدْت فمعم فمممي (ل ىُمؾ  أَْرزَمِعكَم زمِـْ
(9)

. 

ؾمٌؼضمز? ُمـ طمدي٨م Aيب سمٙمر Eًمّمديؼ ذم Eًمّمدىم٤مA Hظمرضمف Eًمٌخ٤مOي يمام 
(10)

. 

ل خً وىميون فمـي  اهلل ُل وومً صموء مٌمضمو زمف دم ضمًيٌ ايمصًوموت ايميذي ىَمتََبيُف َرؽُميق): ومقيمف -444

 .فمؿر زمـ اخلطوب

هيق أضمسيـ رء روي دم )): ايمػم فمبًوومول ازمـ ، ((هق ضمًيٌ ضمسـ)): وومول، وايمؼممذي، رواه أزمق داود

أضموديٌ ايمصًوموت
(11)

. 

                                 
(1)  :S( ًمٚمٕمجكم Hًمث٘م٤مE474( H )1816 .) 

(2) ( Hًمث٘م٤مE5/523( H )6041 .) 

(3 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )1060( H )7586 .) 

 (. 736( H )114ـ شمٙمٚمؿ ومٞمف Eإلُم٤مم Aمحد سمٛمدA Kو Nم )S: ( سمحر Eًمدم ومٞمٛم4)

(5( Hًمث٘م٤مE )2/162( H )1328 .) 

(6( Hًمث٘م٤مE )5/241( H )4665 .) 

 (. 2/54( H )4015( Eًمٙم٤مؿمػ )7)

(8 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )712( H )4855 .) 

 (. 4/20( Eعمٖمٜمل )9)

 . -E :- 450ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ (10)

 (. 20/139( Eًمتٛمٝمٞمد )11)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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(همػقفو شَماَلُث زمـوت يمبقن، همنذا ىموكً إضمًى وفممميـ وموئي : وهمقف
(1)

. 

MوEM سمقA ظمرضمفA
(2)

وEًمؽمُمذي -، 
(3)

وEًمدOEىمٓمٜمل -س سمـ يزيدُمٕمٚم٘م٤م قمـ يقٟم 
(4)

وEحل٤ميمؿ ذم  

EعمًتدOك
(5)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(6)

وEسمـ طمجر ذم Eًمتٖمٚمٞمؼ، 
(7)

 :سمـ Eعم٤ٌمOك Eهلل قمٌدُمـ ـمريؼ  

وAظمرضمف Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل
(8)

Eسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEلو، وEًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد، ُمـ ـمري٘مل Eسمـ هلٞمٕم٦م 
(9)

 

Eًمؼم ذم Eًمتٛمٝمٞمد قمٌدوEسمـ 
(10)

 :وم٘مط ُمـ ـمريؼ Eًمٚمٞم٨م 

خ٦م يمت٤مF : ىم٤مل، قمـ Eسـم ؿمٝم٤مF، وEًمٚمٞم٨م( قمـ يقٟمس سـم يزيد، وEسـم هلٞمٕم٦م، تٝمؿ )Eسـم Eعم٤ٌمOكصمالصم هذه ًٟم

ـ  Eهلل قمٌدAىمرAٟمٞمٝم٤م ؾم٤ممل سـم : ىم٤مل Eسـم ؿمٝم٤مF، وهل قمٜمد @ل قمٛمر سـم Eخلٓم٤مE ،Fًمذي يمتٌف ذم Eًمّمدىم٦م  هللا Oؾمقل سم

ـ  ، سـم قمٛمر Eهلل قمٌدسـم  Eهلل قمٌدEًمٕمزيز ُمـ  قمٌدوهل Eًمتل Eٟمتًخ قمٛمر سـم ، ومققمٞمتٝم٤م قمغم وضمٝمٝم٤م، قمٛمر وؾم٤ممل سم

ـ ، Eعمٚمؽ قمٌدويمت٥م هب٤م Cمم Eًمقًمٞمد سـم ، وم٠مُمر قمامًمف سم٤مًمٕمٛمؾ هب٤م، ر قمغم Eعمديٜم٦مطملم Aُمّ ]، سـم قمٛمر Eهلل قمٌد وم٠مُمر Eًمقًمٞمد سم

Aُمر هب٤م هِم٤مم سمـ ه٤مٟمئ ومٜمًخٝم٤م Cمم يمؾ  صمؿ   ،يزل Eخلٚمٗم٤م? ي٠مُمرون سمذًمؽ سمٕمده مل صمؿ، Eعمٚمؽ قمامًمف سم٤مًمٕمٛمؾ هب٤م قمٌد

ٓ ي١مظمذ ذم ر? ُمـ : وهذE يمت٤مF شمٗمًػمه٤م، يتٕمدوهن٤م وٓ، وAُمرهؿ سم٤مًمٕمٛمؾ هب٤م، قم٤مُمؾ ُمـ Eعمًٚمٛملم

MوN ًمّمدىم٦م طمتك يٌٚمغ مخسE إلسمؾE ،سمٚمٖم٧م مخ٤ًم ومٗمٞمٝم٤م ENوم٢م Eطمتك شمٌٚمغ قمنم Gومٗمٞمٝم٤م ، ؿم٤م Eسمٚمٖم٧م قمنم ENوم٢م

Gسمٚمٖم٧م ، ؿم٤مشم٤من طمتك شمٌٚمغ مخس قمنم ENؿمٞم٤مه طمتك شمٌٚمغ قمنميـوم٢م Iومٗمٞمٝم٤م صمال Gسمٚمٖم٧م ، مخس قمنم ENوم٢م

 وم٢مEN سمٚمٖم٧م مخ٤ًم وقمنميـ Aومرو٧م ومٙم٤من ومٞمٝم٤م ومريْم٦مٌ ، قمنميـ ومٗمٞمٝم٤م OAسمع ؿمٞم٤مه طمتك شمٌٚمغ مخ٤ًم وقمنميـ

                                 
 (. 4/20-21( Eعمٖمٜمل )1)

 (. 1570( K )3/21، )( يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ذم Pيم٤مE Gًم٤ًمئٛم٦م2)

 (621( K )2/10( ذم ؾمٜمٜمف، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ُم٤م ضم٤م? ذم Pيم٤مE Gإلسمؾ وEًمٖمٜمؿ )3)

 (1986( K )3/17( ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )4)

 (. 1/392( EعمًتدOك )5)

 (. 6/24(، ُمٕمروم٦م Eًمًٜمـ وEٔصم٤مO )4/90( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )6)

(7( )3/17 .) 

(8)  :S( لEُٕمقE449( K )935( و )936 .) 

 ( خمتٍمE2/809( K )1403 .EُٕمقEل ) (9)

 (. 20/139( Eًمتٛمٝمٞمد )10)
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وم٢مEN سمٚمٖم٧م ؾمت٤م وصمالصملم ، شمقضمد سمٜم٧م خم٤مT وم٤مسمـ ًمٌقن Nيمر طمتك شمٌٚمغ مخ٤ًم وصمالصملم مل سمٜم٧م خم٤مT وم٢من

وم٢مEN يم٤مٟم٧م ؾمت٤م وOAسمٕملم ومٗمٞمٝم٤م طم٘م٦م ـمروىم٦م Eجلٛمؾ طمتك شمٌٚمغ ، ٤ًم وOAسمٕملمومٗمٞمٝم٤م Eسمٜم٦م ًمٌقن طمتك شمٌٚمغ مخ

وم٢مEN سمٚمٖم٧م ؾمت٤م وؾمٌٕملم ومٗمٞمٝم٤م سمٜمت٤م ، وم٢مEN يم٤مٟم٧م Cطمدى وؾمتلم ومٗمٞمٝم٤م ضمذقم٦م طمتك شمٌٚمغ مخ٤ًم وؾمٌٕملم، ؾمتلم

وم٢مEN سمٚمٖم٧م Cطمدى وشمًٕملم ومٗمٞمٝم٤م طم٘مت٤من ـمروىمت٤م Eجلٛمؾ طمتك شمٌٚمغ قمنميـ ، ًمٌقن طمتك شمٌٚمغ شمًٕملم

[وُم٤مئ٦م
(1)

وم٢مEN ، طمتك شمٌٚمغ شمًٕم٤م وقمنميـ وُمئ٦م، ومٗمٞمٝم٤م صمالI سمٜم٤مH ًمٌقن، ٤مٟم٧م Cطمدى وقمنميـ وُمئ٦موم٢مEN يم 

ومٗمٞمٝم٤م ، وم٢مEN يم٤مٟم٧م OAسمٕملم وُمئ٦م، طمتك شمٌٚمغ شمًٕم٤م وصمالصملم وُمئ٦م، ومٗمٞمٝم٤م سمٜمت٤م ًمٌقن وطم٘م٦م، يم٤مٟم٧م صمالصملم وُمئ٦م

طمتك  ،ومٗمٞمٝم٤م صمالI طم٘م٤مق، وم٢مEN يم٤مٟم٧م مخًلم وُمئ٦م، طمتك شمٌٚمغ شمًٕم٤م وOAسمٕملم وُمئ٦م، طم٘مت٤من وسمٜم٧م ًمٌقن

، طمتك شمٌٚمغ شمًٕم٤م وؾمتلم وُمئ٦م، ومٗمٞمٝم٤م OAسمع سمٜم٤مH ًمٌقن، وم٢مEN يم٤مٟم٧م ؾمتلم وُمئ٦م، شمٌٚمغ شمًٕم٤م ومخًلم وُمئ٦م

وم٢مEN يم٤مٟم٧م صمامٟملم ، طمتك شمٌٚمغ شمًٕم٤م وؾمٌٕملم وُمئ٦م، ومٗمٞمٝم٤م صمالI سمٜم٤مH ًمٌقن وطم٘م٦م، وم٢مEN يم٤مٟم٧م ؾمٌٕملم وُمئ٦م

ومٗمٞمٝم٤م صمالI ، ٟم٧م شمًٕملم وُمئ٦موم٢مEN يم٤م، طمتك شمٌٚمغ شمًٕم٤م وصمامٟملم وُمئ٦م، ومٗمٞمٝم٤م طم٘مت٤من وEسمٜمت٤م ًمٌقن، وُمئ٦م

Aو مخس سمٜم٤مH ، ومٗمٞمٝم٤م OAسمع طم٘م٤مق، تلمئوم٢مEN يم٤مٟم٧م ُم، طمتك شمٌٚمغ شمًٕم٤م وشمًٕملم وُمئ٦م، طم٘م٤مق وسمٜم٧م ًمٌقن

ٜم  Aيُّ ، ًمٌقن ًِّ  .Cمم هٜم٤م ًمٗمظ Aيب EMوHْ M ذَ ظِم لم ُوضِمَدE ُA Hًم

ُـ  Oوى يقٟمُس )): ىم٤مل Eًمؽمُمذي . (( يرومٕمقهقمـ ؾم٤ممل هبذE Eحلدي٨م ومل، قمـ Eًمزهري، وEطمد يزيد وهمػمُ  سم

ويم٤من يٜمٌٖمل Aن يٕمؼم ، يرومٕمقC Eؾمٜم٤مMه Cمم ُمٜمتٝم٤مه مل Cٟمام ُمرMEه، يرومٕمقه مل وىمقل Eًمؽمُمذي)): وشمٕم٘مٌف Eسمـ طمجر

((وم٠مOؾمٚمقه ومل يًٜمدوه: سم٠من ي٘مقل، سم٤م<ٓمالE Kًم٘مقم
(2)

. 

سـم Eعم٤ٌمOك  Eهلل قمٌدِمٞمخلم طمدي٨م قمغم ذE Uًم[ ؾمٗمٞم٤من سـم طمًلم]يٕمٜمل طمدي٨م ويّمححف )): وىم٤مل Eحل٤ميمؿ

ـ يزيد ـ يقٟمس سم ـ Eًمزهري، قم ـ طمًلمف ؿم٤مهد <حٞمح حلدي٨م وم٢مٟمّ : وCن يم٤من ومٞمف MAٟمك OCؾم٤مل، قم ((ؾمٗمٞم٤من سم
(3)

. 

ىمد يٖمٜمل قمـ  سمـ Eخلٓم٤مA ٓC Fن يمقٟمف يمت٤مسم٤م ُمتقOEصم٤م قمٜمد @ل قمٛمر، وهذE ُمرؾمؾ )): ىم٤مل Eسمـ Mىمٞمؼ Eًمٕمٞمد

((Eإلؾمٜم٤مM ومٞمف Nيمر
(4)

. 

                                 
 . ٝم٘ملوEًمًٜمـ Eًمٙمؼمى ًمٚمٌٞم ٚمح٤ميمؿEعمًتدOك ًمٚمدEOىمٓمٜمل، وًمًٜمـ Eًم( Pي٤مGM ُمـ 1)

 (. 3/16( Eًمتٖمٚمٞمؼ )2)

 (. E1/392عمًتدOك ) (3)

 (. E1/306إلعم٤مم سم٠مطم٤مMي٨م Eٕطمٙم٤مم ) (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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سمـ  Eهلل قمٌدؾم٤ممل سمـ  ٕن Eسمـ ؿمٝم٤مF ىمرE Aًمٙمت٤مF ُمـ ٟمًخ٦م: وهذC Eؾمٜم٤مM <حٞمح قمٜمدي)): وىم٤مل Eًٕم٤ٌمين

وهذه OوEي٦م سم٤مًمقضم٤مGM، قمٛمر
(1)

((سم٤مإلOؾم٤مل ومال ييه٤م ُمـ Aقمٚمٝم٤م: وهل طمج٦م، 
(2)

. 

وومٞمٝم٤م ؿمقE Fشمّم٤مل، ؿمؽ Aن Eًمقضم٤مGM ُمٜم٘مٓمٕم٦م وٓ
(3)

. 

ـَ يزيد وىمد ظم٤مًمػ ، وؾمٚمٞمامن سمـ يمثػم، ؾمٗمٞم٤من سمـ طمًلم: وهؿ صمالصم٦م ُمـ شمالُمٞمذ Eًمزهري يقٟمَس سم

 .سمف ُمق<قٓ، قمـ Aسمٞمف، قمـ ؾم٤ممل، ومرووه قمـ Eًمزهري سمـ OAىمؿ ؾمٚمٞمامنو

 :ؽمػقون زمـ ضمسكمروايي : أوٓ

Aسمااق EMوM ٤مAظمرضمٝماا
(4)

وEًمؽمُمااذي، 
(5)

وAسمااق قمٌٞمااد ذم EُٕمااقEل، 
(6)

وEسمااـ Aيب ؿمااٞم٦ٌم 
(7)

وAمحااد، 
(8)

 

وEًمدOEُمل
(9)

وAسمق يٕماغم، 
(10)

وEحلا٤ميمؿ 
(11)

وُماـ ـمري٘ماف Eًمٌٞمٝم٘مال– 
(12)

وEسماـ قمادي ذم Eًمٙم٤مُماؾ -
(13)

 ،

                                 
(1GMًمقضما٤مE ) وA سمخط ومالن ،HAو ىمرA Hن ي٘مقل: وضمدA ضمد ومٚمفEًمقE وهي٤م ٓ يروهي٤مEO ي٨م سمخطMطم٤مA ن ي٘مػ قمغمA وهل :

M وEعمتـ، Aو ىمرHA سمخط ومالن قمـ ومالن، هذE Eًمذي Eؾمتٛمر قمٚمٞمف Eًمٕمٛمؾ ذم يمت٤مسمف سمخٓمف طمدصمٜم٤م ومالن ويًقق Eإلؾمٜم٤م

ىمدياًم وطمديث٤ًم، وهق ُمـ سم٤مE Fعمٜم٘مٓمع، وومٞمف ؿمقC Fشمّم٤مل،. . . . وAُم٤م Eًمٕمٛمؾ سم٤مًمقضم٤مGM ومٜم٘مؾ قمـ ُمٕمٔمؿ Eعمحدصملم 

ومٕمٞملم وEًمٗم٘مٝم٤م? Eعم٤مًمٙمٞملم، وهمػمهؿ Aٟمف ٓ جيقP، وقمـ Eًمِم٤مومٕمل وٟمٔم٤مA O<ح٤مسمف ضمقPEه وىمٓمع سمٕمض Eعمح٘م٘ملم Eًمِم٤م

ػم ًمٚمٜمقوي  سمقضمقE Fًمٕمٛمؾ هب٤م قمٜمد طمّمقل Eًمث٘م٦م، وهذE هق Eًمّمحٞمح Eًمذي Pُم٤من همػمه. Eًمت٘مري٥م وEًمتًٞم Eٕ يتجف هذه ٓ

 :S(66 .) 

(2( MوEM يبA حٞمح> )5/290( K )1402 .) 

 (. 66ىمرE Oًمٜمقوي ذم Eًمت٘مري٥م وEًمتٞمًػم )S:  يمام (3)

 (. 1568( K )2/98، )( يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ذم Pيم٤مE Gًم٤ًمئٛم٦م4)

 (621( K )2/10( ذم ؾمٜمٜمف، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ُم٤م ضم٤م? ذم Pيم٤مE Gإلسمؾ وEًمٖمٜمؿ )5)

(6)  :S( لEُٕمقE450( K )938 .طم٤مل قمغم طمدي٨م يقٟمس سمـ يزيدA ومل يًؼ ًمٗمٔمف سمؾ ،) 

 ( 9981( K )395-6/394ُمّمٜمػ Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم ) (7)

 (. 8/235( K )4632( Eعمًٜمد )8)

 (. 1666( K )2/1011( ذم Eًمًٜمـ )9)

 (. 5470( K )9/359( ُمًٜمد Aيب يٕمغم Eعمق<كم )10)

 (. 1/391(EعمًتدOك )11)

 (. 7876( K )6/23(، وُمٕمروم٦م Eًمًٜمـ )4/88( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )12)

 . (3/288( H )757(Eًمٙم٤مُمؾ )13)
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طمجر ذم شمٖمٚمٞمؼ Eًمتٕمٚمٞمؼ وEسمـ
(1)

 :ُمـ ـمريؼ قم٤ٌمM سمـ EًمٕمقEم 

Oُمّل EًمدEو
(2)

وEسمـ ظمزيٛم٦م 
(3)

وEسمـ طمجر ذم Eًمتٖمٚمٞمؼ 
(4)

 :ُمـ ـمريؼ CسمرEهٞمؿ سمـ <دىم٦م 

وEًمدOEُمل
(5)

وEسمـ طمجر ذم Eًمتٖمٚمٞمؼ، 
(6)

 :ُمـ ـمريؼ Aيب Cؾمح٤مق EًمٗمزOEي 

قمـ ، ؾمٗمٞم٤من سمـ طمًلمقمـ EًمٗمزOEي(  وAسمق Cؾمح٤مق، CسمرEهٞمؿ سمـ <دىم٦م، )قم٤ٌمM سمـ EًمٕمقEمصمالصمتٝمؿ 

، يمت٤مE Fًمّمدىم٦م ومٚمؿ خيرضمف Cمم قمامًمف طمتك ىمٌض E هلل يمت٥م Oؾمقل: ىم٤مل، قمـ Aسمٞمف، قمـ ؾم٤ممل، Eًمزهري

ذم مخس ُمـ Eإلسمؾ : ومٙم٤من ومٞمف، صمؿ قمٛمؾ سمف قمٛمر طمتك ىمٌض، ومٕمٛمؾ سمف Aسمق سمٙمر طمتك ىمٌض، وم٘مرٟمف سمًٞمٗمف

Gوذم قمنم ؿم٤مشم٤من، ؿم٤م . . . Eُمٓمقٓوسمٕمْمٝمؿ ، ومذيمره سمٕمْمٝمؿ خمتٍم. 

قمـ ؾم٤ممل هبذE Eحلدي٨م ومل ، وىمد Oوى يقٟمس سمـ يزيد وهمػم وEطمد قمـ Eًمزهري)): وىم٤مل Eًمؽمُمذي

OAضمق : ؾم٠مًم٧م حمٛمد سمـ Cؾمامقمٞمؾ قمـ هذE Eحلدي٨م وم٘م٤مل)): وىم٤مل. ((ؾمٗمٞم٤من سمـ طمًلموCٟمام Oومٕمف ، يرومٕمقه

((<دوق ؾمٗمٞم٤من سمـ طمًلمو، Aن يٙمقن حمٗمقفم٤م
(7)

. 

 ًٗمٞم٤من سمـ طمًلمخيرضم٤م ًم مل A ٓCن Eًمِمٞمخلم. . . هذE طمدي٨م يمٌػم ذم هذE Eًم٤ٌمF)): وىم٤مل Eحل٤ميمؿ

ويّمححف قمغم . . . Aطمد Aئٛم٦م Eحلدي٨م وصم٘مف حيٞمك سمـ ُمٕملم ؾمٗمٞم٤من سمـ طمًلمو، EًمقEؾمٓمل ذم Eًمٙمت٤مسملم

، Oؾم٤ملوCن يم٤من ومٞمف MAٟمك C، قمـ Eًمزهري، قمـ يقٟمس سمـ يزيد، سمـ Eعم٤ٌمOك Eهلل قمٌدذE Uًمِمٞمخلم طمدي٨م 

((ؾمٗمٞم٤من سمـ طمًلمحلدي٨م ، وم٢مٟمف ؿم٤مهد <حٞمح
(8)

 

 .قمـ Eًمزهري ؾمٗمٞم٤من سمـ طمًلمذم OوEي٦م  ؿَ ٚمِّ ٙمُ وشمُ 

قمـ Eًمزهري قمـ ؾم٤ممل  ؾمٗمٞم٤من سـم طمًلمومحدي٨م  -يٕمٜمل وهق طم٤مرض -ىمٞمؾ ًمٞمحٞمك سـم ُمٕملم )): ىم٤مل Eسـم قمدي

                                 
(1( )3/15-16 .) 

 (. 1660( K )2/1009ؾمٜمـ EًمدOEُمل ) (2)

 (. 2267( K )4/19<حٞمح Eسمـ ظمزيٛم٦م ) (3)

(4( )3/16 .) 

 (. 1667( K )2/1012( ؾمٜمـ EًمدOEُمل )5)

(6( )3/16 .) 

 (. 488( ٟم٘مٚمف Eًمٌٞمٝم٘مل ذم Eًمٙمؼمى )7)

 (. 1/550( EعمًتدOك )8)
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Eوم٘م٤مل وهذ Hًمّمدىم٤مE سمٞمف ذمA طمد ًمٞمس يّمح مل قمـA يت٤مسمع ؾمٗمٞم٤من قمٚمٞمف))
(1)

ـ وىمد وEومؼ )): صمؿ ىم٤مل Eسـم قمدي،  ؾمٗمٞم٤من سم

ـ ؾم٤ممل قمـ Aسمٞمف طمدي٨م Eًمّمدىم٤مH ؾمٚمٞمامن سـم يمث قمغم طمًلم ـ وىمد OوEه قمـ Eًمزهري . . . ػمهذه EًمروEي٦م قم قمـ ؾم٤ممل قم

ـ طمًلموم٠موىمٗمقه و، Aسمٞمف مج٤مقم٦م ـ يمثػم ؾمٗمٞم٤من سم  .((O ومٕم٤مه Cمم Eًمٜمٌل وؾمٚمٞمامن سم

، وىمد ظم٤مًمٗمف ُمـ هق Aطمٗمظ ُمٜمف ذم Eًمزهري، وٕمٞمػ ذم Eًمزهري ؾمٗمٞم٤من سمـ طمًلمو)): وىم٤مل Eسمـ طمجر

: ؾمٗمٞم٤من سمـ طمًلمن ومٞمف شم٘مقي٦م ًمروEي٦م C: وىم٤مل، وم٠مظمرضمف Eحل٤ميمؿ ُمـ ـمريؼ يقٟمس سمـ يزيد قمـ Eًمزهري

ومذيمر Eحلدي٨م ومل ، ومققمٞمتٝم٤م قمغم وضمٝمٝم٤م، سمـ قمٛمر Eهلل قمٌدAىمرAٟمٞمٝم٤م ؾم٤ممل سمـ : ٕٟمف ىم٤مل قمـ Eًمزهري ىم٤مل

ًمٙمـ AوMOه ؿم٤مهدE حلدي٨م Aٟمس Eًمذي و<ٚمف ، يجيزم سمف Eًمٌخ٤مO مل وهلذه Eًمٕمٚم٦م، سمـ قمٛمر طمدصمف سمفEي٘مؾ Cن 

((ٌخ٤مOي ذم Eًم٤ٌمEFًم
(2)

. 

سمؾ هق  قمـ يقٟمس يزيد(، سمـ Eعم٤ٌمOك Eهلل قمٌد)يّمححف طمدي٨م : وىم٤مل سمٕمد Aن ٟم٘مؾ ىمقل Eحل٤ميمؿ 

، وىمد ظم٤مًمٗمف يقٟمس سمـ يزيد، ٓ ؾمٞمام، EN شمٗمرM سمق<ؾ طمدي٨مٓ يّمحح ًمف C، وُمـ يٙمقن هبذه Eعمث٤مسم٦م. قمٚمتف

((وEطمد وهمػم، ؾمٚمٞمامُن سمـ يمثػم، ووEومؼ يقٟمَس ، وهق ُمـ طمٗم٤مA V<ح٤مE Fًمزهري
(3)

. 

((صم٘م٦م ذم همػم Eًمزهري سم٤مشمٗم٤مىمٝمؿ)) وؾمٗمٞم٤من سمـ طمًلم سمـ طمًـ Aسمق حمٛمد Aو Aسمق Eحلًـ EًمقEؾمٓمل
(4)

 ،

((ومٙم٤من ي٠ميت هب٤م قمغم Eًمتقهؿ، Cن <حٞمٗم٦م Eًمزهري Eظمتٚمٓم٧م قمٚمٞمف))ىم٤مل Eسمـ طم٤ٌمن 
(5)

. 

 .وهل Eٔشمٞم٦م، ممـ هق ُمثٚمف ٗمٞم٤من سمـ طمًلمؾموىمد شمقسمع 

ٝم٤م Eسمـ ُم٤مضمفAظمرضمؾمٚمٞمامن سمـ يمثػم OوEي٦م : شموكقو
(6)

وAسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل 
(7)

وEسمـ قمدي ذم Eًمٙم٤مُمؾ، 
(8)

 ،

                                 
 (. 3/414( Eًمٙم٤مُمؾ )1)

 (. 3/314( ومتح Eًم٤ٌمOي )2)

 (. 186-1/185(، وطمًٜمف ذم Eًمٜمٙم٧م )3/17( هٙمذA Eقمٚمف ذم Eًمتٖمٚمٞمؼ )3)

 (. 2437( H )393تٝمذي٥م )S: ( شم٘مري٥م Eًم4)

 (. 1/358( Eعمجروطملم )5)

 (. 1798( K )3/16( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF <دىم٦م Eإلسمؾ )6)

(7 :S( لEُٕمقE )449( K )937 .) 

 (. E3/288ًمٙم٤مُمؾ ) (8)
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وEًمٌٞمٝم٘مل
(1)

-:  قمـ Aسمٞمف قمـ Eًمٜمٌل، Eهلل قمٌدقمـ ؾم٤ممل سمـ ، قمـ Eسمـ ؿمٝم٤مF، ُمـ ـمريؼ ؾمٚمٞمامن سمـ يمثػم 

ـ ذم مخس ُم: ومقضمدH ومٞمف، ذم Eًمّمدىم٤مH ىمٌؾ Aن يتقوم٤مه Eهلل E هلل ىم٤مل AىمرAين ؾم٤ممل يمت٤مسم٤م يمتٌف Oؾمقل

Gإلسمؾ ؿم٤مE ،حلدي٨م ، . . . وذم قمنم ؿم٤مشم٤منE ًمٌٞمٝم٘ملE يمرهN ُٓمٓمق ،Eًم٤ٌمىمل خمتٍمEو. 

 .)Aطمًٌف قمـ Aسمٞمف( سم٤مًمِمؽ: وقمٜمد Aيب قمٌٞمد 

ٞمٝم٘مل ف OؾمقلAىمرAين ؾم٤ممل يمت٤مسم: Eًمزهري: ىم٤مل)): ىم٤مل Eًٌم ، قمز وضمؾ ذم Eًمّمدىم٦م Eهلل ىمٌؾ Aن يتقوم٤مه E هلل ٤م يمٌت

ـ Aسمٞمف، ومٙم٠مٟمف AىمرAه Eًمٙمت٤مF وAؾمٜمده ـ Eًمٜمٌل، قم ـ يمثػم  قم ـ طمًلمو، ومحٗمٔمف ؾمٚمٞمامن سم ((ؾمٗمٞم٤من سم
(2)

 

وسمف Aقمٚمف Eسمـ Eًمؽميمامين، ؾمٚمٞمامن سمـ يمثػم Eًمٕمٌدي Eًمٌٍمي: ومٞمفو
(3)

يم٤من خيٓمك? يمثػمE )): ىم٤مل Eسمـ طم٤ٌمن، 

وم٘مد Eظمتٚمط قمٚمٞمف <حٞمٗمتف ومال حيت٩م سمٌم? يٜمٗمرM سمف قمـ Eًمث٘م٤مH ويٕمتؼم سمام وEومؼ ، Aُم٤م OوEيتف قمـ Eًمزهري

Hي٤مEًمروE ذم Hٕصم٤ٌمE))
(4). 
((ٓ سم٠مQ سمف ذم همػم Eًمزهري)): وىم٤مل Eسمـ طمجر

(5)
. 

EًمدOEىمٓمٜمل ٤مAظمرضمٝم ؾمٚمٞمامن سمـ OAىمؿ OوEي٦م: وشمويمث
(6)

قمـ ، قمـ Eسمـ OAىمؿ، Eًم٘م٤مؾمؿ سمـ حيٞمكُمـ ـمريؼ  

: ىم٤مل E هلل Aن Oؾمقل، وضمدٟم٤م ذم يمت٤مF قمٛمر: ىم٤مل، قمـ Eسمـ قمٛمر، سمـ قمٛمر Eهلل قمٌدقمـ ؾم٤ممل سمـ ، Eًمزهري

Gإلسمؾ ؾم٤مئٛم٦م ؿم٤مE إلسمؾ ذم مخس ُمـE حلدي٨م. . . . ذم <دىم٦مE  ًمٌقنومل يذيمر ًمٗمٔم٦م Hسمٜم٤م Iصمال. 

وؾمٞما٠ميت ذم Eحلدي٨م Eٔيت ((وهق وٕمٞمػ Eحلدي٨م ُمؽموك، ؾمٚمٞمامن سـم OAىمؿيمذO EوEه )): OEىمٓمٜملوىم٤مل Eًمد
(7)

. 

 .وEظمتٚمػ ذم و<ٚمف وOCؾم٤مًمف، Cن Eحلدي٨م OوEه Eًمزهري: واخلالقي

 .قمـ ؾم٤ممل ُمرؾماًل ، قمٜمف، ومروEه يقٟمس سمـ يزيد

 .قمـ Eسمـ قمٛمر ُمق<قٓ، قمـ ؾم٤ممل، قمٜمف ؾمٚمٞمامن سمـ OAىمؿو، وؾمٚمٞمامن سمـ يمثػم، ؾمٗمٞم٤من سمـ طمًلموOوEه 

 ؾمٗمٞم٤من سمـ طمًلمٕن : ؿ وEًمٌٞمٝم٘مل Cمم ىمٌقل OوEي٦م Eًمق<ؾوEحل٤ميم، وEًمؽمُمذي، وAOى Eًمٌخ٤مOي 

                                 
 (. 3/88( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )1)

(2) ( Oٔصم٤مEًمًٜمـ وE 6/24ُمٕمروم٦م .) 

 (. E4/86ًمًٜمـ ) ( Eجلقهر Eًمٜم٘مل EعمٓمٌقW قمغم طم٤مؿمٞم٦م3)

 (. 1/334( H )418( Eعمجروطملم )4)

(5)  :S( ًمتٝمذي٥مE 412شم٘مري٥م( H )2602 .) 

 (. 1983( K )3/10( ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )6)

 . -E :- 458ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .٤مهلضمٕمؾ Eحل٤ميمؿ OوEي٦م يقٟمس ؿم٤مهدG و، ؾمٚمٞمامن سمـ يمثػم ىمٌؾ وشمقسمع قمغم و<ٚمف ُمـ، و<ٚمف وهق <دوق

ـ ُمٕملمAOسمٞمٜمام  ـ طمجر وٕمػ OوEي٦م Eًمق<ؾ، ى Eسم ـ طمجر OوEي٦م Eإل، وEسم  .Oؾم٤مل قمٚم٦م ًمروEي٦م Eًمق<ؾوضمٕمؾ Eسم

ؾمٗمٞم٤من سمـ سم٤مقمت٤ٌمA Oن ، يمام ٟم٘مؾ Eًمؽمُمذي قمـ Eًمٌخ٤مOي قٓحمٗمقV ُمق<وEًمذي ئمٝمر Aن Eحلدي٨م 

و<ححف Eعمّمٜمػ، <دوق طمًلم
(1)

ذم Eًمٜمٙم٧م وطمًٜمف Eسمـ طمجر، 
(2)

 ؾمٗمٞم٤من سمـ طمًلمOوEي٦م )): وم٘م٤مل 

Uًمزهري ًمٞم٧ًم قمغم ذE ًمّمحٞمح قمـE :ن يم٤من يمؾ ُمٜمٝمام صم٘م٦م، ٕٟمف وٕمٞمػ ومٞمفCًمٙمـ ًمف ؿم٤مهد ُمـ ، و

 .((و<٤مO طمًٜم٤م، ؾمٗمٞم٤من سمـ طمًلمطمدي٨م  وم٤مقمتْمد سمف، طمدي٨م Aيب سمٙمر Eًمّمديؼ 

ـَ وإلم فِممِم : ودم يمػظ): ومقيمف -444 ًة همنذا َزادت ، وئيمي ًَ ًُ يمبيقنٍ زمهمػل ىُمؾ  أرَواضِم ودم ىميؾ  ، عكَم زمـ

(أطمرصمف ايمًرومطـل سكَم ضِمؼ ٌي مخ
(3)

. 

Aظمرضمف 
(4)

وضمدٟم٤م : ىم٤مل، قمـ Eسـم قمٛمر، سـم قمٛمر Eهلل قمٌدقمـ ؾم٤ممل سـم ، قمـ Eًمزهري، ؾمٚمٞمامن سـم OAىمؿ ُمـ ـمريؼ 

وذم مخ٦ًم ، ؿم٤مشم٤من وذم قمنم، ذم <دىم٦م Eإلسمؾ ذم مخس ُمـ Eإلسمؾ ؾم٤مئٛم٦م ؿم٤مG: ىم٤مل E هلل Aن Oؾمقل، ذم يمت٤مF قمٛمر

 وم٢من، ٗمٞمٝم٤م Eسمٜم٦م خم٤مTوم٢مHMEP EN وEطمدG وم، وذم مخس وقمنميـ مخس ؿمٞم٤مه، وذم قمنميـ OAسمع ؿمٞم٤مه، قمنم صمالI ؿمٞم٤مه

قن Nيمر Cمم مخس وصمالصملم، يقضمد مل وم٢مHMEP EN وEطمدG ، وم٢من HMEP وEطمدG ومٗمٞمٝم٤م Eسمٜم٦م ًمٌقن Cمم مخ٦ًم وOAسمٕملم، وم٤مسـم ًٌم

ومٗمٞمٝم٤م سمٜمت٤م ، وم٢من HMEP وEطمدG، وم٢مHMEP EN وEطمدG ومٗمٞمٝم٤م ضمذقم٦م Cمم مخس وؾمٌٕملم، ومٗمٞمٝم٤م طم٘م٦م ـمروىم٦م Eجلٛمؾ Cمم ؾمتلم

قن Cمم شمًٕملم وذم ، يمؾ OAسمٕملم ضمذقم٦مومٗمل وEطمدG وم٢من HMEP ، ومٗمٞمٝم٤م طم٘مت٤من Cمم قمنمـي وُم٤مئ٦م، Gوم٢من HMEP وEطمد، ًٌم

 .Eحلدي٨م. . . . يمؾ مخًلم طم٘م٦م ـمروىم٦م Eجلٛمؾ

 .((وهق وٕمٞمػ Eحلدي٨م ُمؽموك ، ؾمٚمٞمامن سمـ OAىمؿيمذO EوEه )): وىم٤مل EًمدOEىمٓمٜمل

ٍمي ((شمريمف)): ىم٤مل Eًمٌخ٤مOي، وؾمٚمٞمامن سـم OAىمؿ Aسمق ُمٕم٤مE Nًٌم
(5)

وEسـم ظمرRE ُمؽموك ، وىم٤مل Aسمق OPقم٦م وEًمٜم٤ًمئل. 

                                 
 . -E :S- 783ٟمٔمر ( 1)

(2( )1/187-188 .) 

 (. 4/21( Eعمٖمٜمل )3)

 (. 1983( K )3/10( ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )4)

 (. 4/2( H )1756( Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم )5)
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Eحلدي٨م
(1)

((ُمؽموك)): وEقمتٛمد AىمقEهلؿ Eًمذهٌل ذم Eًمٙم٤مؿمػ وم٘م٤مل. 
(2)

ـ طمجر،  ((وٕمٞمػ)): وىم٤مل Eسم
(3)

. 

، EًمدOEىمٓمٜمل وذم ُمٓمٌقW ؾمٜمـ، ومٗمل يمؾ OAسمٕملم سمٜم٧م ًمٌقن: ًمٗمٔمف وٟم٘مؾ Eعمّمٜمػ قمـ EًمدOEىمٓمٜمل

ويمذًمؽ ٟم٘مؾ Eعمت٘مل Eهلٜمدي
(4)

وهق خم٤مًمػ عم٤م ضم٤م? ذم ، ومٗمل يمؾ OAسمٕملم ضمذقم٦م: قمـ EًمدEOىمٓمٜمل 

Eًمّمحٞمح
(5)

 .وذم يمؾ مخًلم طم٘م٦م، OAسمٕملم سمٜم٧م ًمٌقنومٗمل يمؾ ، وم٢مHMEP EN قمغم قمنميـ وُم٤مئ٦م  

 .ومٝمل ُمٜمٙمرG. ُمؽموكوهق  ؾمٚمٞمامن سمـ OAىمؿوشمٗمرM هبذه Eًمٚمٗمٔم٦م 

إؽمحوق زمـ راهقيفمـ روايي ، ضمًيٌ أكس]يعـل ايمًارومطـل[ وأطمرج ): ومقيمف -444
(6)

 النضر  فمـ، 

زمـ ؾمؿقؾ
(7)

محود زمـ ؽمؾؿيفمـ ، 
(8)

يهذا ايمؽتوب مـ شماممأطمذكو : ومول، 
(9)

همينذا : وهمقيف. ف فميـ أكيسشمُ ً  حُي  

ًُ يمَبُقنٍ ، زمؾغً إضمًى وفممميـ وموئي (ودم ىمؾ مخسكم ضِمؼ يٌ ، همػل ىمؾ أرزمعكم زمِـْ
(10)

. 

Aظمرضمف
(11)

 .ُمٓمقٓ سمف Cؾمح٤مق سمـ EOهقيفطمدصمٜم٤م ، سمـ ؿمػمويف Eهلل قمٌدصمٜم٤م ، Mقمٚم٩م سمـ Aمحدقمـ  

 .Eًمرمحـ Aسمق حمٛمد Eًمًختٞم٤مين قمٌدEسمـ Mقمٚم٩م سمـ : ٚم٩م سمـ Aمحد هقوMقم

Eًمرمحـ سمـ ؿمػمويف Aسمق حمٛمد Eعمديٜمل  قمٌدسمـ حمٛمد سمـ  Eهلل قمٌد: سمـ ؿمػمويف هق Eهلل قمٌدو

                                 
 (. 4565( H )10/18( وشم٤مOيخ سمٖمدME )E4/100جلرK وEًمتٕمديؾ ٓسمـ Aيب طم٤مشمؿ ) (1)

 (. 1/456( H )2068( Eًمٙم٤مؿمػ )2)

(3)  :S( ًمتٝمذي٥مE 404شم٘مري٥م( H )2532 .) 

 (. 6/324يمٜمز Eًمٕمامل ) (4)

 (1454( K )2/118( <حٞمح Eًمٌخ٤مOي )5)

( 126. شم٘مري٥م Eًمتٝمذي٥م )S: ((صم٘م٦م طم٤مومظ)) ( Cؾمح٤مق سمـ CسمرEهٞمؿ سمـ خمٚمد Eحلٜمٔمكم Aسمق حمٛمد سمـ EOهقيف EعمروPي6)

H (332 .) 

 (. 7135( H )1001شم٘مري٥م Eًمتٝمذي٥م )S:  ((صم٘م٦م صم٧ٌم)) ٤مPين Aسمق Eحلًـ Eًمٜمحقي Eًمٌٍمي( Eًمٜمي سمـ ؿمٛمٞمؾ Eعم7)

شم٘مري٥م Eًمتٝمذي٥م  ((صم٧ٌم Eًمٜم٤مQ ذم صم٤مسم٧م وشمٖمػم طمٗمٔمف سم٠مظمرGصم٘مف قم٤مسمد A)) ( مح٤مM سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ Mيٜم٤مE Oًمٌٍمي Aسمق ؾمٚمٛم٦م8)

 :S(268( H )1499 .) 

 (. 853( H )189، شم٘مري٥م Eًمتٝمذي٥م )S: ((<دوق))، سمـ Aٟمس سمـ ُم٤مًمؽ Eٕٟمّم٤مOى Eًمٌٍمي Eهلل ( صمامُم٦م سمـ قمٌد9)

  (.4/21( Eعمٖمٜمل )10)

 (. 1985( K )3/14( ذم Eًمًٜمـ )11)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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Eًمٜمٞم٤ًمسمقOي
(1)

. 

 .ومٝمق <دوق Eهلل قمٌدصمامُم٦م سمـ وسم٤مىمل Oضم٤مًمف Cؾمٜم٤مM صم٘م٤مH همػم ، ويمالمه٤م صم٘مت٤من

 .((وOضم٤مًمف صم٘م٤مH، طمدي٨م <حٞمح)): وىم٤مل EًمدEىمٓمٜمل

ومذه٥م Aسمق طمٜمٞمٗم٦م وEًمثقOي وEًمٜمخٕمل Cمم Eًم٘مقل سم٤مٓؾمتئٜم٤مف سم٤مًمٖمٜمؿ AظمًذA :(( Eيب Eًمٕمز ىم٤مل Eسمـ: هموئًة

وهق ىمقل Aيمثر ، وNه٥م Eٕئٛم٦م Eًمثالصم٦م. وهق ىمقل Eسمـ ُمًٕمقM . سم٤مًمزي٤مE GMًمتل ذم طمدي٨م قمٛمرو سمـ طمزم

((Eًمٕمٚمام? ُمـ Eًمّمح٤مسم٦م وEًمت٤مسمٕملم Cمم قمدم Eٓؾمتئٜم٤مف شمرضمٞمًح٤م ًمأل<ح ُمـ Eٕطم٤مMي٨م
(2)

. 

ـ مسعقدووم): ومقيمف -444 ًْ ايمػريَضييُ ، وموئيي عشر ن  إذا زادت اإلزمؾ فميعم. . . .  ول ازم دم ىميؾ ، اؽُْميتُْمكَِػ

ًُ خموض، مَخٍْس ؾَموٌة إلم مخس وأرزمعكم وموئي (همػقفو شماََلُث ضِمؼَوق، إلم مخسكم وموئي، همقؽقن همقفو ضمؼتوِن وزـم
(3)

. 

Aظمرضمف Eًمٓمح٤موي
(4)

وPي٤مM سمـ Aيب ، قمـ Aيب قمٌٞمدG، قمـ ظمّمٞمػ، Eًمًالم سمـ طمرF قمٌدُمـ ـمريؼ  

ومٗمٞمٝم٤م طم٘مت٤من Cمم ، HMEP ENC قمغم شمًٕملم》: ذم ومرEئض EإلسمؾAٟمف ىم٤مل  سمـ ُمًٕمقE  Mهلل قمٌدقمـ ، ُمريؿ

وم٢مEN سمٚمٖم٧م مخ٤ًم ، ذم يمؾ مخس ؿم٤مE ،Gؾْمُتْ٘مٌَِٚم٧ْم Eًمٗمريْم٦م سم٤مًمٖمٜمؿ، وم٢مEN سمٚمٖم٧م Eًمٕمنميـ وُم٤مئ٦م. قمنميـ وُم٤مئ٦م

 .《 ومٗمل يمؾ مخًلم طم٘م٦م، وم٢مEN يمثرE Hإلسمؾ، وَمَٗمَرEِئُض Eإِلسمِؾِ ، وقمنميـ

وNيمره Eًمٌٞمٝم٘مل ذم Eعمٕمروم٦م
(5)

وُمٜم٘مٓمع سمٞمٜمٝمام ، هذE ُمقىمقف)): وىم٤مل، ُمٕمٚم٘م٤م قمـ ظمّمٞمػ EجلزOي سمف 

 .((سمـ ُمًٕمقM وظمّمٞمػ EجلزOي همػم حمت٩م سمف Eهلل قمٌدوسملم 

<دوق د? )): وىم٤مل Eسمـ طمجر، Eًمرمحـ EجلزOى Aسمق قمقن EحلرEٟمك Eخليُمك Eُٕمقى قمٌدـ وظمّمٞمػ سم

((Eحلٗمظ ظمٚمط سم٠مظمرG وOُمل سم٤مإلOضم٤م?
(6)

. 

وضمزم Aهؾ سمٚمده سم٠مٟمف همػم ، ومل يث٧ٌم ؾمامقمف ُمـ Aيب ُمقؾمك، وصم٘مف Eًمٕمجكم، Pي٤مM سمـ Aيب ُمريؿ EجلزOيو

                                 
 (. 319(، وEًمت٘مٞمٞمد عمٕمروم٦م OوE GEًمًٜمـ وEعم٤ًمٟمٞمد )S: 290( ؾم١مE HٓEًمًٝمٛمل ًمٚمدEىمٓمٜمل )Oىمؿ )1)

 (. E2/824ًمتٜمٌٞمف قمغم ُمِمٙمالE HهلدEي٦م ) (2)

 (. 4/21( Eعمٖمٜمل )3)

(4( Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين Kذ )4/377( K )7374( ًم٘مر@نE طمٙم٤ممA ،)1/304 .) 

 (. 6/30ٜمـ وEٔصم٤مO )( ُمٕمروم٦م Eًم5ً)

(6 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )297( H )1718 .) 
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EKEجلرE سمـ
(1)

 .يدOك Eسمـ ُمًٕمقM مل وىمد سE Kًمٌٞمٝم٘مل سم٠مٟمف، 

 و، ٕمرف Eؾمٛمفٓ ي)): ىم٤مل Eًمؽمُمذى سمـ ُمًٕمقE Mهلذمم Eًمٙمقذم Eهلل قمٌدوAسمق قمٌٞمدG سمـ 

((يًٛمع ُمـ Aسمٞمف ؿمٞمئ٤م مل
(2)

. 

 . قمٜمفلموًمالٟم٘مٓم٤مW سملم Eسمـ ُمًٕمقM وEًمرEوي، ًمْمٕمػ ظمّمٞمػ، وم٤مٕصمر وٕمٞمػ

ىمتيى يمعؿيرو زميـ ضميزم   أن ايمـبيلظميو ُرِوَي دم ىمؾ مخس ؾميوٌة ، وسُمْستلكػ ايمػريضي): ومقيمف -444

(3)(وذىمر همقف مثؾ هذا، ذىمر همقف ايمصًوموت وايمًيوت، ىمتوزًمو
. 

وAطمٞمؾ ُم٤م ي٘مع سمٕمده ، وAهE Mحلدي٨م هٝمٜم٤م يم٤مُمال، هذE Eحلدي٨م Nيمره Eعم١مًمػ ذم قمدG ُمقEوع ذم يمت٤مسمف

 .ويِمتٛمؾ قمغم Eًمّمدىم٤مH وهمػمه٤م، وهق طمدي٨م قمٛمدE Gًمدي٤مC ،Hًمٞمف

Aيب ظمٞمثٛم٦م ذم شم٤مOخيفEسمـ  Aظمرضمف
(4)

Eسمـ طم٤ٌمنو 
(5)

وEًمٓمؼمEين ذم Eٕطم٤مMي٨م EًمٓمقEل، 
(6)

ازمـ  فومـ ؿمريؼ-، 

ضمزم دم اظمحعم
(7)

وEحل٤ميمؿ -
(8)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(9)

قمـ ، طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ محزE ،Gحلٙمؿ سمـ ُمقؾمكيمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ ، 

MوEM ًمزهري، ؾمٚمٞمامن سمـE يب سمٙمر سم، طمدصمٜملA سمٞمف، ـ حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ طمزمقمـA ن : قمـ ضمده، قمـA

، وسمٕم٨م سمف ُمع قمٛمرو سمـ طمزم، يمت٥م Cمم Aهؾ Eًمٞمٛمـ سمٙمت٤مF ومٞمف EًمٗمرEئض وEًمًٜمـ وEًمدي٤مE  Hهلل Oؾمقل

 :وهذه ٟمًختٝم٤م، وم٘مرئ٧م قمغم Aهؾ Eًمٞمٛمـ

، يمالل قمٌدوEحل٤مIO سمـ ، يمالل قمٌدCمم ذطمٌٞمؾ سمـ   ُمـ حمٛمد Eًمٜمٌل: Eًمرمحـ Eًمرطمٞمؿ Eهلل سمًؿ

 :Aُم٤م سمٕمد: ىمٞمؾ Nي Oقملم وُمٕم٤مومر ومهدEن، يمالل قمٌدوٟمٕمٞمؿ سمـ 

                                 
(1 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م)348( H )2099 .) 

 (. 17( K )1/71(ؾمٜمـ Eًمؽمُمذي )2)

 (. 4/21-22( Eعمٖمٜمل )3)

 (. 1303( K )1/366( شم٤مOيخ Eسمـ Aيب ظمٞمثٛم٦م )4)

 (. 6559( K )14/501( <حٞمح Eسمـ طم٤ٌمن )5)

 S( 310( K )56 .): (Eٕطم٤مMي٨م EًمٓمقEل ًمٚمٓمؼمEين6)

(7( )11/20 .) 

 (. 1/394( EعمًتدOك )8)

(9) (4/89 .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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، نم ذم Eًمٕم٘م٤مOقمغم Eعم١مُمٜملم ُمـ Eًمٕم Eهلل وُم٤م يمت٥م، وAقمٓمٞمتؿ ُمـ Eًمٖمٜم٤مئؿ مخس Eهلل، وم٘مد Oضمع Oؾمقًمٙمؿ 

وُم٤م ؾم٘م٧م Eًمًام? Aو يم٤من ؾمٞمح٤م Aو سمٕمال
(1)

وُم٤م ؾم٘مل سم٤مًمرؿم٤م?، Aوؾمؼ ومٗمٞمف Eًمٕمنم ENC سمٚمغ مخ٦ًم، 
(2)

 ،

 .ومٗمٞمف ٟمّمػ Eًمٕمنم ENC سمٚمغ مخ٦ًم Aوؾمؼ، وEًمدEًمٞم٦م

وم٢مHMEP EN وEطمدG قمغم OAسمع ، وذم يمؾ مخس ُمـ Eإلسمؾ ؾم٤مئٛم٦م ؿم٤مC Gمم Aن شمٌٚمغ OAسمٕم٤م وقمنميـ 

Tسمٜم٦م خم٤مE مل وم٢من، وقمنميـ ومٗمٞمٝم٤م Tن شمٌٚمغ مخ٤ًم وصمالصملم وم٤مسمـ ًمٌقن، شمقضمد سمٜم٧م خم٤مA ممC يمرN ، ENوم٢م

، وم٢مHMEP EN قمغم مخس وOAسمٕملم، ومٗمٞمٝم٤م Eسمٜم٦م ًمٌقن Cمم Aن شمٌٚمغ مخ٤ًم وOAسمٕملم، HMEP قمغم مخس وصمالصملم

ومٗمٞمٝم٤م ضمذقم٦م Cمم Aن شمٌٚمغ مخ٦ًم ، وم٢من HMEP قمغم ؾمتلم وEطمدC ،Gمم Aن شمٌٚمغ ؾمتلم: ومٗمٞمٝم٤م طم٘م٦م ـمروىم٦م

وم٢من HMEP قمغم ، ومٗمٞمٝم٤م Eسمٜمت٤م ًمٌقن Cمم Aن شمٌٚمغ شمًٕملم، HME قمغم مخس وؾمٌٕملم وEطمدGوم٢من P، وؾمٌٕملم

GطمدEجلٛمؾ، شمًٕملم وE ن شمٌٚمغ قمنميـ وُم٤مئ٦م، ومٗمٞمٝم٤م طم٘مت٤من ـمروىمت٤مA ممC ،MEP سمٜم٦م، ومامE سمٕملمOA ومٗمل يمؾ 

 .وذم يمؾ مخًلم طم٘م٦م ـمروىم٦م Eجلٛمؾ، ًمٌقن

سم٤مىماقGOوذم يمؾ صمالصملم  
(3)

 Gن شمٌٚمغ قمنميـ وُم٤مئ٦م، سم٘مرA ممC Gؾم٤مئٛم٦م ؿم٤م Gسمٕملم ؿم٤مOA وم٢من ، وذم يمؾ

GطمدEقمغم قمنميـ و HMEP ،ن شمٌٚمغ ُمئت٤منA ممC ومٗمٞمٝم٤م ؿم٤مشم٤من ،GطمدEو HMEP ن شمٌٚمغ ، وم٢منA ممC ومثالصم٦م ؿمٞم٤مه

 .ومام MEP ومٗمل يمؾ ُم٤مئ٦م ؿم٤مG ؿم٤مG، صمالI ُم٤مئ٦م

قمجٗم٤م? وٓشم١مظمذ ذم Eًمّمدىم٦م هرُم٦م  وٓ 
(4)

، جيٛمع سملم ُمتٗمرق وٓ، ًمٖمٜمؿشمٞمس E وHENٓ قمقOE  وٓ 

 .يٗمرق سملم جمتٛمع ظمٞمٗم٦م Eًمّمدىم٦م وٓ

 .وم٢مهنام يؽمEضمٕم٤من سمٞمٜمٝمام سم٤مًمًقي٦م، وُم٤م Aظمذ ُمـ Eخلٚمٞمٓملم 

ٝم٤م Mون ًمٞمس ومٞمو، ومام MEP ومٗمل يمؾ OAسمٕملم OMمه٤م OMهؿ، وذم يمؾ مخس AوEق ُمـ EًمقOق مخ٦ًم EOMهؿ 

 .وذم يمؾ OAسمٕملم Mيٜم٤مM EOيٜم٤مO.، مخس AوEق ر?

Aو ذم ، شمزيمك هب٤م Aٟمٗمًٝمؿ ذم وم٘مرE ?Eعم١مُمٜملم Eًمّزيم٤مGوCٟمام هل ، ٕهؾ سمٞمتف وٓؾ عمحٛمد وCن Eًمّمدىم٦م ٓ حت

                                 
َٓ هَمػمَه٤م. همري٥م Eحلدي٨م ًمٚم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم )( Eًمٌٕمؾ1)  (. 1/67: َُم٤م ذF سمٕمروىمف ُمـ TOَْٕE ُمـ همػم ؾمِ٘مل ؾَماَم? َو

 . (154-38ذي يتق<ؾ سمف Cمم Eعم٤م?. شم٤مE JًمٕمروQ )يمٙم٤ًم?، Eحلٌؾ Eًم Eًمرؿم٤م? ( 2)

(3) GOسم٤مىماق :GOسم٤مىمق Gًمٌ٘مرE ًمٞمٛمـ يًٛمقنE هؾA جلقهري ذمE ىم٤مًمف .( Kًمّمح٤مE2 /594)  .)سم٘مر( :GMُم٤م 

 (. 3/186قمجٗم٤م?: ُمٝمزوًم٦م ُمـ Eًمٖمٜمؿ. Eًمٜمٝم٤مي٦م: )  (4)
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 .ؾمٌٞمؾ Eهلل

 ًمٞمس ذمو، ENC يم٤مٟم٧م شم١مMى <دىمتٝم٤م ُمـ Eًمٕمنم، قمامهل٤م ر? وُٓمزOقم٦م  وOٓىمٞمؼ  ًمٞمس ذمو

ف ذم سم٘مٞم٦م وNيمر Eٔظمرون Eحلدي٨م سمٓمقًم، Nيمر Eسمـ Aيب ظمٞمثٛم٦م Cمم هٜم٤م. . . . . ومرؾمف ر? وEٓعمًٚمؿ  قمٌد

Hًمدي٤مEئض وEًمٗمرE ،ًمًٜمـEو. 

وAظمرضمف Eًمٜم٤ًمئل
(1)

وحمٛمد سمـ ٟمٍم EعمروPي ذم Eًمًٜم٦م 
(2)

EًمدOEُملو، 
(3)

وEًمٕم٘مٞمكم، 
(4)

وAسمق ٟمٕمٞمؿ ذم  

ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤مسم٦م
(5)

Eًمؼم قمٌدوEسمـ ، 
(6)

 .Eًم٘مٜمٓمري سمف خمتٍمE Eحلٙمؿ سمـ ُمقؾمكيمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ  

، صم٘م٦م ُم٠مُمقن، ُمـ Aهؾ Mُمِمؼ، ؾمٚمٞمامن سمـ EMوE Mخلقٓينِ : ؾمٚمٞمامن سمـ EMوM هذE هق)): وىم٤مل Eسمـ طم٤ٌمن

 .((ومجٞمٕم٤م يروي٤من قمـ Eًمزهري، ٓر? وؾمٚمٞمامن سمـ EMوE Mًمٞمامُمل

Eًمٕمزيز  قمٌدذم هذE Eًم٤ٌمF يِمٝمد ًمف Aُمػم Eعم١مُمٜملم قمٛمر سمـ  ذE طمدي٨م يمٌػم ُمٗمنه)): وىم٤مل Eحل٤ميمؿ

وAىم٤مم Eًمٕمٚمام? ذم قمٍمه حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ Eًمزهري سم٤مًمّمح٦م يمام شم٘مدم Nيمري ًمف وؾمٚمٞمامن سمـ EMوE Mًمدُمِم٘مل 

 .((Eخلقٓين ُمٕمروف سم٤مًمزهري وCن يم٤من حيٞمك سمـ ُمٕملم همٛمزه وم٘مد قمدًمف همػمه

وAظمرضمف Eًمٜم٤ًمئل
(7)

ظم٤مًمٗمف حمٛمد سمـ )): قمـ حيٞمك سمـ محزG سمف وىم٤مل، Eحلٙمؿ سمـ ُمقؾمكخمتٍمE ُمـ ـمريؼ  

 .يٕمٜمل ذم شمٕمٞملم ؾمٚمٞمامن ((سمٙم٤مO سمـ سمالل

Aظمرضمفصمؿ 
(8)

ؾمٚمٞمامن سمـ طمدصمٜم٤م : ىم٤مل، سمـ محزG طمدصمٜم٤م حيٞمك: ىم٤مل، حمٛمد سمـ سمٙم٤مO سمـ سماللُمـ ـمريؼ  

 Aن  : قمـ ضمده، قمـ Aسمٞمف، قمـ Aيب سمٙمر سمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ طمزم، Eًمزهريطمدصمٜمل : ىم٤مل، OAىمؿ

، وسمٕم٨م سمف ُمع قمٛمرو سمـ طمزم، يمت٥م Cمم Aهؾ Eًمٞمٛمـ سمٙمت٤مF ومٞمف EًمٗمرEئض وEًمًٜمـ وEًمدي٤مE  Hهلل Oؾمقل

                                 
 (. 4853( K )8/57ذم Eًمٕم٘مقل، وEظمتالف Eًمٜم٤مىمٚملم ًمف )( Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًم٘م٤ًمُم٦م، Nيمر طمدي٨م قمٛمرو سمـ طمزم 1)

(2 :S( ًمًٜم٦مE )66 .) 

 (. 1661( K )2/1009( ذم Eًمًٜمـ )3)

 (. 2/127( Eًمْمٕمٗم٤م? )4)

(5( )2/811 .) 

 (. 8/37(، Eٓؾمتذيم٤مO )17/340( Eًمتٛمٝمٞمد )6)

 (. 8/57( K )4853)( Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًم٘م٤ًمُم٦م، Nيمر طمدي٨م قمٛمرو سمـ طمزم ذم Eًمٕم٘مقل، وEظمتالف Eًمٜم٤مىمٚملم ًمف 7)

 (. 8/57( K )4854( Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًم٘م٤ًمُم٦م، Nيمر طمدي٨م قمٛمرو سمـ طمزم ذم Eًمٕم٘مقل، وEظمتالف Eًمٜم٤مىمٚملم ًمف )8)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .ومذيمر ُمثٚمف -وم٘مرD قمغم Aهؾ Eًمٞمٛمـ هذه ٟمًختف 

وىمد Oوى هذE ، ُمؽموك Eحلدي٨م ؾمٚمٞمامن سمـ OAىمؿو، وهذA Eؿمٌف سم٤مًمّمقFE وEهلل Aقمٚمؿ)): وىم٤مل Eًمٜم٤ًمئل 

 .ؾمٚمٞمامن سمـ OAىمؿ: ومجٕمؾ EًمرEوي قمـ Eًمزهري. ((قمـ Eًمزهري ُمرؾمال ، Eحلدي٨م يقٟمس

 :٤محلدي٨م Aُقِمؾ  سمٕمٚمتلموم

 .Aم ؾمٚمٞمامن سمـ EMوM ؾمٚمٞمامن سمـ OAىمؿهؾ هق ، Eٓظمتالف ذم شمٕمٞملم ؾمٚمٞمامن: Eٕومم

 .Oؾم٤ملEإل: ٦مEًمث٤مٟمٞم

 .Eسمـ OAىمؿ: وم٘مد Oضمح مجع ُمـ Aهؾ Eًمٕمٚمؿ Aن ؾمٚمٞمامن هق: أمو ايمعؾي إولم

ىم٤مل Aسمق EMوM ذم EعمرEؾمٞمؾ
(1)

حمٛمد  صمؿ Aؾمٜمد قمـ Aيب هٌػمG ((ؾمٚمٞمامن سمـ EMوM وهؿ ومٞمف: وEًمذي ىم٤مل)): 

 .((ؾمٚمٞمامن سمـ OAىمؿطمدصمٜمل ، ىمرAشمف ذم A<ؾ حيٞمك سمـ محزG)): ىم٤مل، سمـ Eًمقًمٞمد Eًمدُمِم٘مل

]طمدصمٜم٤م[: ىم٤مٓ، وقمٛمل، طمدصمٜمل Aيب، وطمدصمٜم٤م ه٤مOون سمـ حمٛمد سمـ سمٙم٤مO)): وىم٤مل
(2)

قمـ ، محزG حيٞمك سمـ 

 .)ؾمٚمٞمامن سمـ EMوM(: يٕمٜمل ذم ىمقًمف ((وهؿ ومٞمف Eحلٙمؿ)): صمؿ ىم٤مل Aسمق EMوM. ((ؾمٚمٞمامن سمـ OAىمؿ

Oون حمٛمد سمـ سمٙم٤مOسمق ه٤مAسمـ سمالل: وقمٛمف و O((٤من<دوىم)) ضم٤مُمع سمـ سمٙم٤م
(3)

. 

Aمحد سمـ طمٜمٌؾ طمدي٨م حيٞمك سمـ محزE Gًمٓمقيؾ  Eهلل قمٌدقمرو٧م قمغم Aيب )): وىم٤مل Aسمق OPقم٦م Eًمدُمِم٘مل

Hوم٘م٤مل، سم٤مًمدي٤م :GجلزيرE هؾA ضمؾ ُمـO Eي٘م٤مل ًمف، هذ : MوEM يبA ٟم   ((ًمٞمس سمٌم?))ؾمٚمٞمامن سمـA ف وضمد ومحدصم٧م

Gؾ حيٞمك سمـ محز>A ىمؿقمـ ، ذمOA ًمزهري ؾمٚمٞمامن سمـE حلٙمؿ سمـ ُمقؾمكوًمٙمـ ، قمـE يْمٌط مل))
(4)

 

 ُM ؿٞمْ طَم وىم٤مل :((Gؾ حيٞمك سمـ محز>A ذم Hهق ، ٟمٔمر ENىمؿوم٢مOA ؾمٚمٞمامن سمـ))
(5)

. 

Gحل٤مومظ سمـ ُمٜمدE حيٞمك سمـ )): وىم٤مل Fي٧م ذم يمت٤مAOسمخٓمف Gىمؿقمـ ، محزOA ًمزهري، ؾمٚمٞمامن سمـE قمـ :

FEًمّمقE وهق))
(6)

. 

                                 
(1 :S( MوEM ؾمٞمؾ ٕيبEعمرE )213( K )258 .) 

 ُم٤م سملم ُمٕم٘مقومتلم ؾم٘مط ُمـ ُمٓمٌقE WعمرEؾمٞمؾ. ( 2)

(3 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )193( H )886 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م ،)828( H )5757 .) 

(4)  :S( ًمدُمِم٘ملE قم٦مOP يبA يخO455شم٤م( ًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمديE ،)3/275 .) 

 (. 3/668( شم٤مOيخ Eإلؾمالم )5)

 (. 22/310( شم٤مOيخ Mُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر )6)
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((Oضمحٜم٤م Aٟمف Eسمـ OAىمؿ. . . وهؿ وٓسمد Eحلٙمؿ سمـ ُمقؾمكشمرضمح Aن )): وىم٤مل Eًمذهٌل
(1)

 

سمٕمد Aن Nيمر ىمقل Aمحد –Eخلقٓين وم٘م٤مل  ؾمٚمٞمامن سمـ EMوM: قمدي ه١مٓ? Eٕئٛم٦م ومرضمح Aٟمفوظم٤مًمػ Eسمـ 

ىمد وٌط Nًمؽ وؾمٚمٞمامن سمـ EMوE Mخلقٓين <حٞمح يمام Nيمره  Eحلٙمؿ سمـ ُمقؾمكو، ومجٞمٕم٤م ظمٓم٠م)) -Eًم٤ًمسمؼ

((وىمد OوEه قمٜمف همػم حيٞمك سمـ محزA ٓC Gٟمف جمٝمقل، Eحلٙمؿ
(2)

. 

ُمـ EًمروGE ىمرA ذم A<ؾ حيٞمك سمـ محزG  ٤مٓ ؾمٞمام Aن مجٕمً ، ؾمٚمٞمامن سمـ OAىمؿؿ Aٟمف وEًمذي ئمٝمر وEهلل Aقمٚم

. ومه٤م <دوىم٤من، ؾمٚمٞمامن سمـ OAىمؿ: سمٙم٤مO ومًٛمٞم٤مه ٤مسمٜمEوضم٤مُمع ، ويمذًمؽ ظم٤مًمٗمف حمٛمد، ؾمٚمٞمامن سمـ OAىمؿ: وومٞمف

 .وًمٙمـ ظم٤مًمٗمف ُمـ هق Aيمثر قمدEM، ((<دوىم٤م))Eًم٘مٜمٓمري وCن يم٤من  Eحلٙمؿ سمـ ُمقؾمكو

((وٕمٞمػ)): وؾمٚمٞمامن سمـ OAىمؿ Aسمق ُمٕم٤مE Nًمٌٍمي
(3)

. 

 :اإلؽمول: ايمعؾي ايمثوكقيوAُم٤م 

Eًمٜم٤ًمئل وم٘مد Aظمرضمف
(4)

Aسمق EMوM ذم EعمرEؾمٞمؾو 
(5)

وEًمٌٞمٝم٘مل 
(6)

Aظمؼمين : سمـ وه٥م Eهلل قمٌدُمـ ـمريؼ  

طملم سمٕمثف Cمم ، Eًمذي يمتٌف ًمٕمٛمرو سمـ طمزم E هلل ىمرHA يمت٤مO Fؾمقل: ىم٤مل، ـ Eسمـ ؿمٝم٤مFقم، يقٟمس

قمز وضمؾ  Eهلل هذE سمٞم٤من ُمـ، ومٞمف E هلل ومٙمت٥م Oؾمقلويم٤من Eًمٙمت٤مF قمٜمد Aيب سمٙمر سمـ طمزم ، ٟمجرEن

چک ڑ ڑ ژ ژ چ وOؾمقًمف
(7)

 .ومذيمر Eًمدي٤مH وم٘مط. . . . 

وAظمرضمف Eًمٜم٤ًمئل
(8)

وEًمٕم٘مٞمكم 
(9)

ضم٤م?ين Aسمق سمٙمر سمـ : ىم٤مل، Eًمٕمزيز قمـ Eًمزهري قمٌدؾمٕمٞمد سمـ ُمـ ـمريؼ  

 .ومذيمره خمتٍمE  . . .Eهلل قمـ Oؾمقل، طمزم سمٙمت٤مF ذم Oىمٕم٦م ُمـ MAم

                                 
 (. . 2/201( ُمٞمزEن EٓقمتدEل )1)

 (. 3/275( Eًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي )2)

(3 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )404( H )2532 .) 

 (4855( K )٤8/59مE Fًم٘م٤ًمُم٦م، Nيمر طمدي٨م قمٛمرو سمـ طمزم ذم Eًمٕم٘مقل، وEظمتالف Eًمٜم٤مىمٚملم ًمف )( ذم Eًمًٜمـ، يمت4)

(5)  :S( MوEM ؾمٞمؾ ٕيبEعمرE211( K )257 .) 

(6( )8/80-81 .) 

 (. 1( Eعم٤مئدE ،Gٕي٦م )7)

 (4856( K )8/59( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًم٘م٤ًمُم٦م، Nيمر طمدي٨م قمٛمرو سمـ طمزم ذم Eًمٕم٘مقل، وEظمتالف Eًمٜم٤مىمٚملم ًمف )8)

 (. 2/127( Eًمْمٕمٗم٤م? )9)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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MوEM سمقA ظمرضمفAو
(1)

وحمٛمد سمـ ٟمٍم EعمروPي ذم Eًمًٜم٦م 
(2)

قمـ ، قمـ ؿمٕمٞم٥م، ُمـ ـمريؼ Aيب Eًمٞمامن 

يمتٌٝم٤م  E هلل Aن OؾمقلNيمر ، ىم٤مل ىمرHA <حٞمٗم٦م قمٜمد @ل Aيب سمٙمر سمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ طمزم، Eًمزهري

 .تٍمEوNيمره خم. . . ًمٕمٛمرو سمـ طمزم طملم Aُّمره قمغم ٟمجرEن

MوEM سمقA وىم٤مل :((حلدي٨مE Eوي هذO ، Eيّمح وُٓمًٜمد))
(3)

. 

((يّمح وAٓؾمٜمد هذE )): وىم٤مل ذم ُمقوع @ظمر
(4)

. 

وُمثؾ هذE ، ىمد ىمرAه٤م Eًمزهري وهمػمه. هذه وضم٤مGM ضمٞمدG)): ىم٤مل Eسمـ يمثػمو، Eعمرؾمؾ <حٞمح Eإلؾمٜم٤مMو

((يٜمٌٖمل Eٕظمذ سمف
(5)

 

، Eًمٕمزيز قمٌدؾمٕمٞمد سمـ  وٓ، ؿمٕمٞم٥م وٓ، مل يًٜمد Eحلدي٨م يقٟمس)): ىم٤مل حمٛمد سمـ حيٞمك Eًمذهكم

 Fٌٟمف يمت٤مA EيمروNحلدي٨م، وE ُمـ Eهنؿ ٟم٘مّمقA همػم ))
(6)

. 

((وؾمٕمٞمد Aؿمٌف Aن يٙمقن يمت٤مسم٤م، وEحلدي٨م سمروEي٦م يقٟمس وؿمٕمٞم٥م)): وىم٤مل Eًمٕم٘مٞمكم
(7)

. 

 وؾمٕمٞمد سمـ، ٕن صمالصم٦م ُمـ شمالُمٞمذ Eًمزهري )يقٟمس سمـ يزيد، وًمٕمؾ EًمرEضمح EإلOؾم٤مل قمـ Eًمزهري

 .سمق<ٚمف وهق وٕمٞمػ ؾمٚمٞمامن سمـ OAىمؿوشمٗمرM . ٕمٞم٥م سمـ Aيب محزO )Gووه قمٜمف ُمرؾمالوؿم، Eًمٕمزيز قمٌد

 E هلل قمـ Eًمٙمت٤مE Fًمذي يمت٥م Oؾمقل، وOوي ُمـ Aوضمف Aظمرى قمـ Aيب سمٙمر سمـ قمٛمرو سمـ طمزم

GMوضم٤م Eًمٕمٛمرو سمـ طمزم هٙمذ. 

Aظمرضمف ُم٤مًمؽ -1
(8)

 –MوEM سمقA ؾمٞمؾ وُمـ ـمري٘مفEعمرE ذم
(9)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(10)

وEًمٌٖمقي
(11)

قمـ  -

                                 
(1)  :S( MوEM ؾمٞمؾ ٕيبEعمرE122( K )94 .) 

(2 :S( ًمًٜم٦مE )66( K )235 .) 

(3 :S( MوEM ؾمٞمؾ ٕيبEعمرE )122( K )94 .) 

(4)  :S( MوEM ؾمٞمؾ ٕيبEعمرE211 .) 

 (. 7/545( Eًمتٗمًػم )5)

 (. 2/405( H )612( Eًمْمٕمٗم٤م? ًمٚمٕم٘مٞمكم )6)

 (. H612 ) (E2/405ًمْمٕمٗم٤م? ًمٚمٕم٘مٞمكم ) (7)

 (. 2226( K )2/221( ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ OوEي٦م Aيب ُمّمٕم٥م Eًمزهري )8)

(9GًمّمالE ضم٤مُمع Fسم٤م( ؾمٞمؾEعمرE )-S195 -  ىمؿO94 .) 

 (. O763ىمؿ  - 1/318(، Eعمٕمروم٦م )8/73( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )10)

 (. O275ىمؿ  - 2/47ذE Kًمًٜم٦م ) (11)



 788 ايمّزىموةىمتوب 

ًمٕمٛمرو سمـ  E هلل Aن  ذم Eًمٙمت٤مE Fًمذي يمتٌف Oؾمقل، قمـ Aسمٞمف، سمـ Aيب سمٙمر سمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ طمزم Eهلل قمٌد

 .ومذيمره خمتٍمA . . . Eن ذم Eًمٜمٗمس ُم٤مئ٦م ُمـ Eإلسمؾ: ذم Eًمٕم٘مقلطمزم 

وAظمرضمف Eًمِم٤مومٕمل
(1)

وُمـ ـمري٘مف Eًمٌٞمٝم٘مل– 
(2)

قمـ ، Eسمـ ضمري٩مقمـ ، ُمًٚمؿ سمـ ظم٤مًمدُمـ ـمريؼ  -

 .سمف ٟمحقه خمتٍمE سمـ Aيب سمٙمر هللا قمٌد

 .ٓ: ىم٤مل=  ف يمت٤مE Fًمٜمٌلسمـ Aيب سمٙمر Aذم ؿمؽ Aٟمتؿ ُمـ Aٟمّ  Eهلل ٕمٌدًم: ىمٚم٧م :Eسمـ ضمري٩مىم٤مل  

وٕمٗمف همػم وEطمد وُمًٚمؿ سمـ ظم٤مًمد Eًمزٟمجل
(3)

. 

وAظمرضمف Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم -2
(4)

، وEًمدOEىمٓمٜمل، 
(5)

وEًمٌٞمٝم٘مل 
(6)

قمـ Aيب ، حمٛمد سمـ قمامGOيمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ  

. . Cمم ٟمجرEن E هلل يم٤من ذم يمت٤مF قمٛمرو سمـ طمزم طملم سمٕمثف Oؾمقل: ىم٤مل، ٛمرو سمـ طمزمسمٙمر سمـ حمٛمد سمـ قم

 .Eومذيمره خمتٍم. 

EًمرEPق قمٌدوAظمرضمف  -3
(7)

Aن ، سمـ Aيب سمٙمر سمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ طمزم Eهلل قمٌدقمـ ، قمـ ُمٕمٛمر 

وذم Eإلسمؾ ENC يم٤مٟم٧م مخ٤ًم وقمنميـ Cمم : وومٞمفسمٓمقًمف ومذيمر Eحلدي٨م  . . يمت٥م هلؿ يمت٤مسم٤م ومٞمف: E ًمٜمٌل

وم٢مEN يم٤مٟم٧م ؾمت٤م ، شمقضمد سمٜم٧م خم٤مT ذم Eإلسمؾ وم٤مسمـ ًمٌقن Nيمر مل وم٢من، ومٗمٞمٝم٤م Eسمٜم٦م خم٤مT، مخس وصمالصملم

وم٢مEN ، ٗمٞمٝم٤م طم٘م٦موم٢مEN يم٤مٟم٧م ؾمت٤م وOAسمٕملم Cمم Aن شمٌٚمغ Eًمًتلم وم، ومٗمٞمٝم٤م سمٜم٧م ًمٌقن، وصمالصملم Cمم مخس وOAسمٕملم

وم٢من يم٤مٟم٧م Aيمثر ُمـ Nًمؽ Cمم شمًٕملم ومٞمٝم٤م سمٜمت٤م ، يم٤مٟم٧م Aيمثر ُمـ Nًمؽ Cمم مخس وؾمٌٕملم وم٢من ومٞمٝم٤م ضمذقم٦م

وم٢مEN يم٤مٟم٧م Aيمثر ُمـ Nًمؽ وم٤مقمدM ذم يمؾ ، وُم٤مئ٦م ومٗمٞمٝم٤م طم٘مت٤من، وم٢مEN يم٤مٟم٧م Aيمثر ُمـ Nًمؽ Cمم قمنميـ، ًمٌقن

HEN قمقOE ُمـ  وٓ، هرُم٦مٝم٤م ًمٞمس ومٞموُم٤م يم٤من Aىمؾ ُمـ مخس وقمنميـ ومٗمل يمؾ مخس ؿم٤مG ، مخًلم طم٘م٦م

 .هٙمذE ُمٕمْمال. وذم يمؾ OAسمٕملم ُمًٜم٦م، ٌٞمع وذم Eًمٌ٘مر ذم يمؾ صمالصملم شم، Eًمٖمٜمؿ

                                 
 (. 364( K )2/108( ُمًٜمد Eًمِم٤مومٕمل )1)

 (. 8/73( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )2)

 (. 4/102( Eٟمٔمر ُمٞمزEن EٓقمتدEل )3)

 (.  27389( K )14/58ُمّمٜمػ Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم ) (4)

 (. 3480( K )4/291( ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )5)

(6( )8/87-88 .) 

 (. 4/4( K )6793( Eعمّمٜمػ )7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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وًمٙمـ OوEه Eسمـ ظمزيٛم٦م
(1)

قمـ ، Aظمؼمٟم٤م ُمٕمٛمر، EًمرPEق قمٌدطمدصمٜم٤م ، Eًمرمحـ سمـ سمنم سمـ Eحلٙمؿ قمٌدقمـ  

. . . يمت٥م ًمف يمت٤مسم٤م ومٞمف، A ن Eًمٜمٌل، قمـ ضمده، قمـ Aسمٞمف، سمـ Aيب سمٙمر سمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ طمزم Eهلل قمٌد

 .ومذيمر Pيم٤مE Gًمٌ٘مر

((صم٘م٦م)) Eًمرمحـ سمـ سمنم سمـ Eحلٙمؿ Eًمٕمٌدي قمٌدو
(2)

. 

Aذم ؿمؽ : سمـ Aيب سمٙمر Eهلل قمٌد: Eسمـ ضمري٩موىمد ؾم٠مل ، وًمٞم٧ًم سمًامEGM WًمروEي٤مH يمام شمرى وضم٤م وهذه

 .ىم٤مل ٓ= A ٟمتؿ ُمـ Aٟمف يمت٤مE Fًمٜمٌل

 :مجع ُمـ Aهؾ Eًمٕمٚمؿ وم٘مد <ححٝم٤م، يمقهن٤م ُمرEؾمٞمؾ ووضم٤مGMُمع و

OAضمق : ىم٤مل، ؾمٛمٕم٧م Aمحد وؾمئؾ قمـ طمدي٨م قمٛمرو سمـ طمزم ذم Eًمّمدىم٤مH <حٞمح هق)): ىم٤مل Eًمٌٖمقي

Hًمّمدىم٤مE ن يٙمقن <حٞمح٤م ذم طمدي٨مA))
(3)

. 

وم٘م٤مل ًمف ، يمت٥م هلؿ يمت٤مسم٤م A ن Eًمٜمٌلطمدي٨م قمٛمرو سمـ طمزم : ؾمٛمٕم٧م حيٞمك ي٘مقل)): دوOيوىم٤مل Eًم

((ٓ وًمٙمٜمف <٤مًمح: ىم٤مل= ، هذE ُمًٜمد: Oضمؾ
(4)

. 

Aقمٚمؿ ذم مجٞمع Eًمٙمت٥م يمت٤مسم٤م A<ح ُمـ يمت٤مF قمٛمرو سمـ طمزم  وٓ)): وىم٤مل يٕم٘مقF سمـ ؾمٗمٞم٤من Eًمٗمًقي

((ويدقمقن @EO?هؿ، وEًمت٤مسمٕمقن يرضمٕمقن Cًمٞمف،  ن A<ح٤مE Fًمٜمٌليم٤م: وىم٤مل
(5)

. 

 .ؾمٌؼوEحل٤ميمؿ يمام ، و<ححف Eسمـ طم٤ٌمن

يمت٤مF ُمِمٝمقO قمٜمد Aهؾ Eًمًػم ُمٕمروف ُم٤م ومٞمف قمٜمد Aهؾ Eًمٕمٚمؿ ُمٕمروم٦م شمًتٖمٜمل )): Eًمؼم قمٌدEسمـ  وىم٤مل

ويمت٤مF قمٛمرو سمـ . . . وم٦مٕٟمف Aؿمٌف EًمتقEشمر ذم جمٞمئف ًمتٚم٘مل Eًمٜم٤مQ ًمف سم٤مًم٘مٌقل وEعمٕمر: قمـ Eإلؾمٜم٤مM، سمِمٝمرهت٤م

((وُم٤م ومٞمف ومٛمتٗمؼ قمٚمٞمف Cٓ ىمٚمٞمال وسم٤مهلل Eًمتقومٞمؼ، طمزم ُمٕمروف قمٜمد Eًمٕمٚمام?
(6)

. 

                                 
 . ( 2269( K )4/19( <حٞمح Eسمـ ظمزيٛم٦م )1)

(2 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م)571( H )3810 .) 

 (. A84( Q )72محد سمـ طمٜمٌؾ ٕيب Eًم٘م٤مؾمؿ Eًمٌٖمقي )E  :Sهلل Aيب قمٌد ( ضمز? ذم ُم٤ًمئؾ قمـ3)

 (. O3/153( Q )647وEي٦م EًمدوOي ) -( شم٤مOيخ Eسمـ ُمٕملم 4)

 (. 2/216( Eعمٕمروم٦م وEًمت٤مOيخ )5)

 463 (17/338-339 .)( Eًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم Eعمقـم٠م ُمـ Eعمٕم٤مين وEٕؾم٤مٟمٞمد 6)
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Cن -، وهق قمٜمدٟم٤م صم٤مسم٧م حمٗمقV، وEًمٙمالم Eًمذي ذم طمدي٨م ؾمٚمٞمامن سمـ EMوOA ٓ Mومٕمف)): وىم٤مل Eًمٕم٘مٞمكم

٤م ٟمرى Aٟمف يمت٤مF همػم ُمًٛمقW قمٛمـ ومقق Eًمزهري -شمٕم٤ممم Eهلل ؿم٤م? ((همػم Aٟم 
(1)

. 

وهق قمٜمد يمثػم ُمٜمٝمؿ ، هذE Eًمٙمت٤مF ُمِمٝمقO ُمًتٗمٞمض قمٜمد Aهؾ Eًمٕمٚمؿ)): ل ؿمٞمخ Eإلؾمالم Eسمـ شمٞمٛم٦موىم٤م

((وهق <حٞمح سم٢ممج٤مقمٝمؿ، Aسمٚمغ ُمـ ظمؼم EًمقEطمد Eًمٕمدل
(2)

. 

((وEطمتجقE هب٤م وEقمتٛمدوه٤م ذم سم٤مE Fًمدي٤مH، هذه وضم٤مGM ىمد Eطمتٛمٚمٝم٤م Eٕئٛم٦م)): وىم٤مل Eسمـ يمثػم
(3)

. 

يثَْل ا، ويمـو): ومقيمف -[م] ًِ وايمذي ىميون فمـيً خل فمؿير زميـ ، يمصًوموت ايمذي ىمتبف أزمق زمؽر ٕكسأن دم ضَم

 .ومهو قحقحون، اخلطوب مثؾ مذهبـو

ـ ايمـبييل ً رواه أزمييق زمؽيير فميي فمييعم   اهلل هييذه همريضييي ايمصييًومي ايمتييل همييرض رؽمييقل: زمؼقيمييف  ووميي

(4)(اظمسؾؿكم
. 

طمدي٨م Eًمّمدىم٤مE Hًمذي يمتٌف Aسمق سمٙمر ٕٟمس Aظمرضمف Eًمٌخ٤مOي يمام شم٘مدم
(5)

. 

يمام شم٘مدم وهق طمدي٨م طمًـ، وطمدي٨م Eًمّمدىم٤مE Hًمذي يم٤من قمٜمد @ل قمٛمر Aظمرضمف Aسمق EMوM وهمػمه
(6)

. 

ـ ضمزم وأمو ىمتوب): ومقيمف -[م] ً ، فمؿرو زم شمرم دم، َػ دم قػتفطمتُؾاهمؼ (مثؾ مذهبـو ((ؽمــف)) همرواه ٕا
(7)

. 

 .وًمٞمس Eحلدي٨م ُمـ وٛمٜمف، Eٕصمرم ُمٗم٘مقC Mٓ ضمز? يًػم ُمٜمف ـؾمٜم

خترجيف ؾمٌؼ ويمت٤مF قمٛمرو سمـ طمزم
(8)

. 

(9)(همنذا زادت واضمًة: دم زمعض ايمروايوت): ومقيمف -[م]
. 

                                 
 (. 2/504-505( H )612( Eًمْمٕمٗم٤م? Eًمٙمٌػم )1)

(2) ( GًمٕمٛمدE K1/101ذ .) 

 (. 5/277( ضم٤مُمع Eعم٤ًمٟمٞمد )3)

 (. 4/22( Eعمٖمٜمل )4)

 . -E :- 450ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ (5)

 . -E :-  457ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 6)

 (. 4/22( Eعمٖمٜمل )7)

 . -O :- 461ىمؿ Eٟمٔمر Eحلدي٨م( 8)

 (. 4/22( Eعمٖمٜمل )9)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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هذه Eًمزي٤مGM ضم٤م?H قمٜمد EًمدOEىمٓمٜمل
(1)

 ذم طمدي٨م Eًمّمدىم٤مE Hًمذي يم٤من ؾمٚمٞمامن سمـ OAىمؿ ُمـ ـمريؼ 

وذم مخ٦ًم قمنم ، ؿم٤مشم٤من وذم قمنم، ذم <دىم٦م Eإلسمؾ ذم مخس ُمـ Eإلسمؾ ؾم٤مئٛم٦م ؿم٤مG: قمٜمد @ل قمٛمر سمٚمٗمظ

. وم٢مHMEP EN وEطمدG ومٗمٞمٝم٤م Eسمٜم٦م خم٤مT، وذم مخس وقمنميـ مخس ؿمٞم٤مه، وذم قمنميـ OAسمع ؿمٞم٤مه، صمالI ؿمٞم٤مه

خترجيف ؾمٌؼو ((ُمؽموكوٕمٞمػ )) ؾمٚمٞمامن سمـ OAىمؿو . . 
(2)

. 

وذم يمؾ مخس ُمـ Eإلسمؾ ؾم٤مئٛم٦م ؿم٤مC Gمم Aن شمٌٚمغ OAسمٕم٤م : سمٚمٗمظ:  وضم٤م? ذم طمدي٨م قمٛمرو سمـ طمزم

 .وىمد شم٘مدم ىمٌؾ طمدي٨م. ، . . . وم٢مHMEP EN وEطمدG قمغم OAسمع وقمنميـ ومٗمٞمٝم٤م Eسمٜم٦م خم٤مT، وقمنميـ

همينذا : دم ىمتوب ايمصًوموت ايمذي ىمتبف وىمون فمـً خل فمؿر زمـ اخلطوب  ويمـو ومقل ايمـبل): ومقيمف -[م]

يـ يكْم ُوصمًت أطُمذت، أو مخس زمـوت يمبقن، ضمؼوقهمػقفو أرزمُع ؛ ىموكً موئتكم (أيُّ ايمس 
(3)

. 

 MوEM سمقA ًمٚمٗمظE Eظمرضمف هبذA  ؾمٌؼيمام
(4)

 .وهق طمدي٨م طمًـ، 

(إيوك وىمرائؿ أمقاهلؿ: عوذظموومقيمف فمؾقف ايمسالم ): ومقل اظمصـػ -[م]
(5)

. 

٤مE Qًمذي  ف Eًمِمٞمخ٤منAظمرضمهذE ضمز? ُمـ طمدي٨م Eسـم قم
(6)

ـ ، ُمقمم Eسـم قم٤ٌمA ،Qيب ُمٕمٌد ُمـ ـمريؼ  قمـ Eسم

 Qقم٤ٌم ،ؾمقل: ىم٤ملO هلل ىم٤ملE  ًمٞمٛمـE ممC سـم ضمٌؾ طملم سمٕمثف Nعمٕم٤م :Fهؾ يمت٤مA ٟمؽ ؾمت٠ميت ىمقُم٤مC . . .  يمرNو

ؾمٌؼوىمد  طمج٤مE Fهلل وم٢مٟمف ًمٞمس سمٞمٜمف وسملم، وEشمؼ MقمقE Gعمٔمٚمقم ٢مي٤مك ويمرEئؿ AُمقEهلؿوم: وومٞمف، Eحلدي٨م
(7)

. 

و ر  للتر  »: الريي ووننرام  ر  ص نرب اليخراوييف الحرين  ، قوله علوه السرم ، ولنا): ومقيمف -[م]

ونجعرل  عهرا ، فإىها تقيرل  نره الحقرة، وعنيم حقة، ولوس  عنيم جيعة، عنيم    اإللل صيقة الجيعة

                                 
 (. 1983( K )3/10( ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )1)

 . -E :- 458ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 2)

 (. 4/23( Eعمٖمٜمل )3)

 . -E :-  457ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 4)

 (. 4/23( Eعمٖمٜمل )5)

(6( Gًمّزيم٤مE Fوضمق Fسم٤م ،Gًمّزيم٤مE Fي، يمت٤مOًمٌخ٤مE )2/104( K )1395 ذم Mٕهمٜمٞم٤م? وشمرE ًمّمدىم٦م ُمـE ظمذA Fوسم٤م ،)

( Eطمٞم٨م يم٤مٟمق ?Eًمٗم٘مرE2/128( K )1496 ًمٞمٛمـ ىمٌؾ طمج٦مE ممC Nيب ُمقؾمك، وُمٕم٤مA سمٕم٨م Fي، سم٤مPعمٖم٤مE Fيمت٤م ،)

( WEMًمقE5/162 )( K4347( إلؾمالمE ئعEشملم وذMًمِمٝم٤مE ممC ?ًمدقم٤مE Fإليامن، سم٤مE Fوُمًٚمؿ يمت٤م )1/50 K )

(19/29 ،30 ،31 .) 

 . -E :- 442ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 7)
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وعنرريم ، ولوسرر  عنرريم،  رر  للترر  عنرريم صرريقة الحقررةو، أو عشرر ن  هوامررا، إن استوسرر تا لرره، شرراتو 

و ر  للتر  عنريم صريقة . ونعطوه المصيق عش ن  هوامرا أو شراتو ، فإىها تقيل  نه الجيعة، الجيعة

و ر  ، أو عشر ن  هوامرا، ونعطري شراتو ، فإىها تقيل  نه لن  ليون، ولوس  عنيم إٓ لن  ليون، الحقة

، ونعطوه المصيق عش ن  هوامرا أو شراتو ، تقيل  نه الحقة فإىها، وعنيم حقة، للت  صيقته لن  ليون

عطري فإىهرا تقيرل  نره النرة  خرا  ون، وعنيم النة  خرا ، ولوس  عنيم، و   للت  صيقته لن  ليون

(شاتو  أو، هواما  عها عش ن 
(1)

. 

Aظمرضمف Eًمٌخ٤مOي
(2)

ل يمت٥م ًمف ومريْم٦م Eًمّمدىم٦م Eًمت طمدصمف Aّن Aسم٤م سمٙمر  Aٟم٤ًم  ُمـ ـمريؼ صمامُم٦م Aن   

ؾمٌؼوىمد ، ومذيمر ُمثٚمف . . . . ُمـ سمٚمٖم٧م قمٜمده ُمـ Eإلسمؾ O ؾمقًمف Eهلل Aُمر
(3)

. 

(طمغم زمكم ؾموسمكم وفممميـ درمهو  أن ايمـبل): ومقيمف -[م]
(4)

. 

وًمٞم٧ًم قمٜمده ، ـ Eإلسمؾ <دىم٦م Eجلذقم٦موُمـ سمٚمٖم٧م قمٜمده ُم: ذم Eحلدي٨م Eًم٤ًمسمؼ  يدل قمٚمٞمف ىمقًمف

. Aو قمنميـ OMمه٤م، Cن Eؾمتٞمنشم٤م ًمف، وجيٕمؾ ُمٕمٝم٤م ؿم٤مشملم، ٦م٤م شم٘مٌؾ ُمٜمف Eحل٘مّ وم٢مهن  ، وقمٜمده طم٘م٦م، ضمذقم٦م

                                 
 . (E4/26عمٖمٜمل )( 1)

 (. 1453( K )2/117قمٜمده ) ( ذم <حٞمحف، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF )ُمـ سمٚمٖم٧م قمٜمده <دىم٦م سمٜم٧م خم٤مT وًمٞم٧ًم2)

 . -E :- 450ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 3)

 (. 4/27( Eعمٖمٜمل )4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 باب صدقة البقر

ـْ ايمـ بِل   ق َذرٍّ روى أزم): ومقيمف -444 َمد ي ُيي َٓ  نمـؿ وٓ زمؼر وٓمو مـ قوضمى إزمؾ : أَك ُف وَموَل   فَم

ْت ىمؾ ي، َوسَمَطيُمُه زمِلطَْمَػوهمَِفيو، سَمـْطَُحُف زمُِؼُروِاَيو، إٓ صَموَءْت يقم ايمؼقومي أفمظؿ مو ىموكً وأؽَْمَؿـَف، َزىَموََتَو ًَ ام َكِػي

َهو َٓ (متػؼ فمؾقف ضمتك ُيْؼَه زمكم ايمـوس، أطُْمَراَهو فَموَدْت فَمَؾقِْف ُأو
(1)

. 

٤مهAظمرضم
(2)

وEًمذي ٟمٗمز سمٞمده : ىم٤مل E ٟمتٝمٞم٧م Cمم Eًمٜمٌل: ىم٤مل، قمـ Aيب ON ، وO سـم ؾمقيدرُ ٕمْ ٛمَ اEًم ُمـ ـمريؼ 

ٓ Cًمف همػمه: Aو - ٓ Aٟمف ىم٤ملوEًمٚمٗمظ Eًمذي ؾم٤مىمف Eعم، ومذيمره...-Aو يمام طمٚمػ ، وEًمذي  C سم٠مفمالومٝم٤م: ّمٜمػ عمًٚمؿ

، هب٤م يقم Eًم٘مٞم٤مُم٦م يِتَ A ٓCُ ، ٝم٤مٓ ي١مMي طم٘مّ ، Aو همٜمؿ، Aو سم٘مر، ُم٤م ُمـ Oضمؾ شمٙمقن ًمف Cسمؾ: وًمٗمظ Eًمٌخ٤مOي

طمتك ، يمٚمام ضم٤مA HPظمرEه٤م HMO قمٚمٞمف Aوٓه٤م، وشمٜمٓمحف سم٘مروهن٤م، Aقمٔمؿ ُم٤م شمٙمقن وAؾمٛمٜمف شمٓم١مه سم٠مظمٗم٤مومٝم٤م

 سملم Eًمٜم٤م٣Qَم ٘مْ يُ 

وأميره ، زمعٌ معيوذا إلم ايميقؿـ  ايمـبل أنّ ، فمـ مرسوق مذيُّ وايمؼم، سوئلُّ وروى ايمـ): ومقيمف -444

ـْ ىُمؾ  َأْرزَمِعكَم ُمِسـ يً ، ومـ ايمبؼر مـ ىمؾ شمالشمكم سَمبِقًعو َأْو سَمبِقَعيً ، أن يلطمذ مـ ىمؾ ضمومل ديـورا َوِم
(3)

. 

 :وEظمتٚمػ قمٜمٝمام ُمـ Aوضمف، قم٤م<ؿ سمـ Aيب EًمٜمجقMو، هذE Eحلدي٨م OوEه Eٕقمٛمش

 :Aوضمفؾمٌٕم٦م  ُمـ وEظمتٚمػ قمٚمٞمف ومٞمٝم٤م: روايي إفمؿش: ًٓ أوّ 

 .( قمـ ُمٕم٤مN، قمـ ُمنوق، ؿم٘مٞمؼ قمـ Aيب وEئؾ، Eٕقمٛمش): ايمقصمف إول

Aسماق EMوA :Mظمرضمف
(4)

EًمارEPق قمٌادو 
(5)

Eًمؽمُماذي: يماؾ ُماـ وُماـ ـمري٘ماف-
(6)

 ،MوOجلا٤مE سماـEو
(7)

 ،

                                 
 (. 4/30( Eعمٖمٜمل )1)

(، وُمًٚمؿ ذم <حٞمحف يمت٤مE Fًمّزيم٤م2/119( K )1460 ،G( Eًمٌخ٤مOي ذم <حٞمحف، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مP Fيم٤مE Gًمٌ٘مر )2)

 (. 990/30( K )2/686ٓ ي١مMي Eًمّزيم٤مG ) سم٤مF شمٖمٚمٞمظ قم٘مقسم٦م ُمـ

 . (E4/30عمٖمٜمل )( 3)

 (. 1578( K )3/27) ( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ذم Pيم٤مE Gًم٤ًمئٛم٦م4)

 (. 4/21( K )6841( Eعمّمٜمػ )5)

 (. 623( K )3/11( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ُم٤م ضم٤م? ذم Pيم٤مE Gًمٌ٘مر )6)

 (1104( K )278ٜمت٘مك )S: ( Eعم7)
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وEًمدOEىمٓمٜمل
(1)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(2)

وEًمٌٖمقي، 
(3)

وAمحد -، 
(4)

ذم Eًمتح٘مٞماؼ Eسماـ EجلاقPي: وُماـ ـمري٘ماف- 
(5)

- ،

OEًمٌزEو
(6)

وEسمـ ظمزيٛم٦م 
(7)

Eًمٖمٞمالٟمٞم٤مHوAسمق سمٙمر Eًمِم٤مومٕمل ذم ، 
 (8)

 ؛ايمثقريؽمػقون يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ  

Eًمٜم٤ًمئلوAظمرضمف 
(9)

وEًمدOEُمل، 
(10)

وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل، 
(11)

Eًمِم٤مر ذم ُمًٜمدهو، 
(12)

 ،

وEًمٌٞمٝم٘مل
(13)

 ؛ُمـ ـمريؼ يٕمغم سمـ قمٌٞمد 

وAظمرضمف Eًمٜم٤ًمئل
(14)

 ؛ُمـ ـمريؼ ُمٗمْمؾ سمـ ُمٝمٚمٝمؾ -Aيْم٤م– 

Eحل٤ميمؿ Aظمرضمفو
(15)

Eًمٌٞمٝم٘ملوقمٜمف - 
(16)

ذم Eٓقمت٤ٌمEOحل٤مPُمل ُمـ ـمري٘مف و 
(17)

 :ُمـ ـمريؼ Aيب ُمٕم٤موي٦م – 

Aظمرضمف Eسمـ ُم٤مضمفو
(18)

وEسمـ طم٤ٌمن، 
(19)

وEًمٓمؼمEين، 
(20)

 ؛ُمـ ـمريؼ حيٞمك سمـ قمٞمًك Eًمرُمكم 

                                 
 (1935( K )2/490( ذم Eًمًٜمـ )1)

 (. E4/98ًمًٜمـ Eًمٙمؼمى ) (2)

 (. 6/19( ذE Kًمًٜم٦م )3)

 (. 22013( K )36/338( ذم ُمًٜمده )4)

 (. 2/33( Eًمتح٘مٞمؼ )5)

(6) ( OEًمٌزE 7/96ُمًٜمد( K )2654 .) 

 (2268( K )4/19( ذم <حٞمحف )7)

(8()1/653( K )885 .) 

 (. 2451( K )5/26يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مP Fيم٤مE Gًمٌ٘مر )( ذم Eًمًٜمـ، 9)

 (، 1630( K )1/320( ذم Eًمًٜمـ )10)

(11) (1/125( K )105) 

(12( )3/249 - 250( )1347 .) 

 (. 4/98( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )13)

 (. 2450( K )5/25( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مP Fيم٤مE Gًمٌ٘مر )14)

 (. 1/398( EعمًتدOك )15)

 (. 2/232(، وEعمٕمروم٦م )9/193( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )16)

(17)  :S( Oٔصم٤مE ُمـ LعمٜمًقEًمٜم٤مؾمخ وE ذم Oٓقمت٤ٌمE131 .) 

(18( ،Gًمٌ٘مرE دىم٦م> Fسم٤م ،Gًمّزيم٤مE Fًمًٜمـ، يمت٤مE ذم )1/576( K )1803 .) 

 (. 4886( K )11/244( ذم <حٞمحف )19)

 (. E20/129( K )261عمٕمجؿ Eًمٙمٌػم ) (20)
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EًمرEPق قمٌد: Aظمرضمفو
(1)

EًمٓمؼمEين: وُمـ ـمري٘مف- 
(2)

وEًمدOEىمٓمٜمل، 
(3)

وEًمٌٞمٝم٘مل 
(4)

 ؛قمـ ُمٕمٛمر -

قمـ ، قمـ Eٕقمٛمش وُمٕمٛمر(، كموحيٞمك Eًمرُم، وAسمق ُمٕم٤موي٦م، وُمٗمْمؾ، ويٕمغم سمـ قمٌٞمد، ؾمتتٝمؿ )EًمثقOي

سمٕمثف Cمم Eًمٞمٛمـ وAُمره Aن ي٠مظمذ ُمـ يمؾ طم٤ممل  E هلل Aن  Oؾمقل، قمـ ُمٕم٤مN سمـ ضمٌؾ، قمـ ُمنوق، Aيب وEئؾ

 .وُمـ يمؾ OAسمٕملم ُمًٜم٦م، وُمـ Eًمٌ٘مر ُمـ يمّؾ صمالصملم شمٌٞمٕم٤م Aو شمٌٞمٕم٦م، Mيٜم٤مA EOو قمدًمف ُمٕم٤مومر

ـ ، قمـ ؾمٗمٞم٤من، وOوى سمٕمْمٝمؿ هذE Eحلدي٨م، هذE طمدي٨م طمًـ)): وىم٤مل Eًمؽمُمذي، وEًمٚمٗمظ ًمٚمٜم٤ًمئل قم

ـ ُمنوق ، قمـ Aيب وEئؾ، Eٕقمٛمش  .((وهذA E<ح،  Eًمٞمٛمـ وم٠مُمره Aن ي٠مظمذسمٕم٨م ُمٕم٤مC ENمم A ن Eًمٜمٌلقم

 .وىمد OوEه ؿمٕم٦ٌم وهمػمه قمـ ُمنوق ُمرؾمال يمام ؾمٞم٠ميت، ومل Aىمػ قمغم هذه EًمروEي٦م

 .ذم Eًمتٚمخٞمصوؾمٙم٧م قمٜمف Eًمذهٌل ، ((<حٞمح قمغم ذE Uًمِمٞمخلم وعمـ خيرضم٤مه)): وىم٤مل Eحل٤ميمؿ 

((قمـ ُمٕم٤مE ،NعمحٗمقV قمـ Aيب وEئؾ قمـ ُمنوق)): وىم٤مل EًمدOEىمٓمٜمل
(5)

. 

Aيب  هذE هق EعمحٗمقV طمدي٨م Eٕقمٛمش قمـ)): وىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل سمٕمد Aن OوEه ُمـ ـمريؼ يٕمغم سمـ قمٌٞمد

 .((وEئؾ ؿم٘مٞمؼ سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ ُمنوق

 :مرؽمالً  فمـ مرسوق، فمـ أيب وائؾ، إفمؿش: ايمقصمف ايمثوع

Aظمرضمف :E MوEM سمقAًمٓمٞم٤مًمز
(6)

وEًمِم٤مر ذم ُمًٜمده، 
(7)

 :قمـ ؿمٕم٦ٌم 

EًمرEPق قمٌد: Aظمرضمف
(8)

Eسمـ طمزم: وُمـ ـمري٘مف- 
(9)

 .قمـ ُمٕمٛمر - 

وAظمرضمف Eًمِم٤مر ذم ُمًٜمده
(10)

 :وAيب قمقEٟم٦م Eًمٞمِمٙمري: Eحلٛمٞمد قمٌدُمـ ـمريؼ ضمرير سمـ ، 

                                 
(1( )4/21( K )6841 .) 

 (. 260( K )129 - 20/128( ذم Eًمٙمٌػم )2)

 (. 1936( K )2/491( ذم Eًمًٜمـ )3)

 (4/98( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )4)

 (. 985( Q )6/69( قمٚمؾ EًمدOEىمٓمٜمل )5)

 ( وEىمتٍم قمغم Eجلزي٦م وم٘مط. 568( K )1/461( ذم Eعمًٜمد )6)

(7( )3/250( K )1348 .) 

 . (Pيم٤مE Gًمٌ٘مر: )EًمرEPق ( ومل يذيمر قمٌد6/89( K )10099( Eعمّمٜمػ )8)

 (. 6/11حغم )( Eعم9)

(10( )3/253( K )1353 .) 
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ذم EُٕمقEل Aسمق قمٌٞمد: Aظمرضمفو
(1)

ذم ُمًٜمده وEًمِم٤مر. سمٚمٗمٔمف 
(2)

 :زOEيُمـ ـمريؼ ُمروEن سـم ُمٕم٤موي٦م Eًمٗم 

قمـ ، ُمروEن EًمٗمزOEي( قمـ Eٕقمٛمش، وAسمق قمقEٟم٦م، Eحلٛمٞمد قمٌدوضمرير سمـ ، وُمٕمٛمر، مخًتٝمؿ )ؿمٕم٦ٌم

ُمره Aن ي٠مظمذ ُمـ يمؾ طم٤ممل ذم يمؾ وA، ُمٕم٤مC ENمم Eًمٞمٛمـ E هلل سمٕم٨م Oؾمقل: قمـ ُمنوق ىم٤مل، Aيب وEئؾ

 .Oسمٕملم ُمًٜم٦موُمـ Eًمٌ٘مر ُمـ يمؾ صمالصملم سم٘مرG شمٌٞمٕم٤م Aو شمٌٞمٕم٦م وُمـ يمؾ M ،Aيٜم٤مA EOو قمدًمف ُمٕم٤مومر مٍ قم٤م

MوEM سمقA وىم٤مل
(3)

 .وOوى حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد قمـ Eٕقمٛمش سمف 

 .Oوى Eًم٘م٤مؾمؿ سمـ ُمٕمـ قمـ Eٕقمٛمش سمف: وىم٤مل EًمدEOىمٓمٜمل

 .وهذA E<ح: وىم٤مل، قمـ Eٕقمٛمش سمف، وقمٚمؼ Eًمؽمُمذي قمـ سمٕمْمٝمؿ قمـ EًمثقOي

سمٕمد EًمثقOي وهق ُمـ Aوصمؼ Eًمٜم٤مQ ذم Eٕقمٛمش، قضمف ؿمٕم٦ٌموىمد Oوى هذE Eًم
(4)

. 

 .زمنؽمؼوط مرسوق. فمـ معوذ، فمـ أيب وائؾ، إفمؿش: ايمقصمف ايمثويمٌ

Aسمق EMوA :Mظمرضمف
(5)

 :ُمـ ـمريؼ Aيب ُمٕم٤موي٦م 

Aظمرضمف Eًمٜم٤ًمئلو
(6)

 :ُمـ ـمريؼ Eسمـ Cؾمح٤مق 

: ىم٤مل، قمـ ُمٕم٤مN سمـ ضمٌؾ، قمـ Aيب وEئؾ سمـ ؾمٚمٛم٦م، EٕقمٛمشوEسمـ Cؾمح٤مق( قمـ ، يمالمه٤م )Aسمق ُمٕم٤موي٦م

 .ومذيمر ٟمحقه . . . طملم سمٕمثٜمل Cمم Eًمٞمٛمـ E هلل Aُمرين Oؾمقل

وCن يم٤من ُمـ Aطمٗمظ ، وشم٤مسمٕمف Aسمق ُمٕم٤موي٦م، وهق <دوق، وىمد سE Kسمـ Cؾمح٤مق سم٤مًمتحدي٨م قمـ Eٕقمٛمش 

ؾ ُمث: Aسمق ُمٕم٤موي٦م ُمـ Aطمٗمظ A<ح٤مE Fٕقمٛمش ىمٚم٧م ًمف)): ىم٤مل Aمحد، Eًمٜم٤مQ ذم Eٕقمٛمش A ٓCٟمف خيٓمئ Aطمٞم٤مٟم٤م

((ُمع Aن Aسم٤م ُمٕم٤موي٦م خيٓمك? ذم Aطم٤مMي٨م ُمـ Aطم٤مMي٨م Eٕقمٛمش، ؾمٗمٞم٤من ذم ـمٌ٘م٦م Aظمرى، ٓ: ىم٤مل= ؾمٗمٞم٤من
(7)

. 

                                 
(1) (1/69( K )65 .) 

(2( )3/252) . 

(3) ( MوEM يبA 3/29ؾمٜمـ .) 

( ذم Eًمٓمٌٕم٦م Eٕومم ُمـ A<ح٤مE Fٕقمٛمش، وضمٕمؾ Eسمـ ُمٕملم EًمثقOي وؿمٕم٦ٌم ذم 51( Nيمره Eًمٜم٤ًمئل ذم Eًمٓمٌ٘م٤مH )<ا4)

 (. 7/247( )6/21ُمرشم٦ٌم وEطمدE Gٟمٔمر EجلرK وEًمتٕمديؾ )

 (. 1576( K )3/26، )، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ذم Pيم٤مE Gًم٤ًمئٛم٦م( ذم Eًمًٜمـ5)

 (. 2453( K )5/26( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مP Fيم٤مE Gًمٌ٘مر، طمدي٨م )6)

 (. 2/717( ذK قمٚمؾ Eًمؽمُمذي )7)
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 .وEًمثقOي وؿمٕم٦ٌم Aوصمؼ ُمٜمف ذم Eٕقمٛمش ومٞم٘مدم OوEيتٝمام 

 .مرؽمال فمـ أيب وائؾ، إفمؿش: ايمقصمف ايمرازمع

Aظمرضمف Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(1)

ُمٕم٤م  EN ٕم٨م Eًمٜمٌلسم: ىم٤مٓ، قمـ CسمرEهٞمؿ وAيب وEئؾ، قمـ Eٕقمٛمش، قمـ ويمٞمع 

 .ومذيمره. . . . Cمم Eًمٞمٛمـ

Eهٞمؿ، ُمٕمْمؾ وهذEسمرC ممC هMؾمٜم٤مCو ،Hضم٤مًمف صم٘م٤مO ئؾEيب وAي٦م مج٤مقم٦م . وEًمروE وىمد ظم٤مًمػ ويمٞمع ذم هذه

Eًمٓمٌ٘م٦م Eخل٤مُم٦ًم ُمـ A<ح٤مE Fٕقمٛمش وىمد Nيمره Eًمٜم٤ًمئل ذم، ُمـ صم٘م٤مA H<ح٤مE Fٕقمٛمش
(2)

. 

 .فمـ معوذ، فمـ مرسوق، راهقؿ ايمـخعلفمـ إزم، إفمؿش: ايمقصمف اخلومس

Aسماق EMوA :Mظمرضمف
(3)

Eًمٌٞمٝم٘مال وُماـ ـمري٘ماف-، 
(4)

Eًمٜمًا٤مئلو -
(5)

وEسماـ ظمزيٛما٦م. 
(6)

وEًمٓماؼمEين، 
(7)

 

وEًمدOEىمٓمٜمل
(8)

: ىما٤مل، قماـ ُمٕما٤مN، قمـ ُمنوق، قمـ CسمرEهٞمؿ، قمـ Eٕقمٛمش، ُمٕم٤موي٦م Aيبيمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ  

وُمـ يماؾ OAسمٕمالم ، شمٌٞمٕم٦م Cمم Eًمٞمٛمـ Aُمره Aن ي٠مظمذ ُمـ يمؾ صمالصملم ُمـ Eًمٌ٘مر شمٌٞمٕم٤م Aو E هلل عم٤م سمٕمثف Oؾمقل

 وُمـ يمؾ طم٤ممل Mيٜم٤مA EOو قمدًمف ُمٕم٤مومر، ُمًٜم٦م

هذE طمدي٨م ُمٜمٙمر سمٚمٖمٜمك قمـ Aمحد Aٟمف يم٤من يٜمٙمر هذE )): سمٕمض Eًمٜمًخذم  ىم٤مل Aسمق EMوM)): ىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل

Eؿمديد EOٟمٙم٤مC حلدي٨مE)) 

ىمقل Aمحد هذE ًمٞمس قمغم هذE Eحلدي٨م سمؾ قمغم Eحلدي٨م Eًمذي سمٕمده
(9)

ٞمٝم٘مل Oمح،  ـ Eًم  .ف Eهللًمٕمٚمف ؾمٝمق ُم

                                 
 (. 6/412( K )10016( Eعمّمٜمػ )1)

(2( Hًمٓمٌ٘م٤مE )66 .) 

(3) ،Gًمّزيم٤مE Fًمًٜمـ، يمت٤مE ًم٤ًمئٛم٦م ذمE Gيم٤مP ذم Fسم٤م (3/27( K )1577 .) 

 (. 9/193( ذم Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )4)

 (. 2452( K )5/26( ذم Eًمًٜمـ يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مP Fيم٤مE Gًمٌ٘مر، )5)

 (. 2268( K )2/1086(ذم <حٞمحف )6)

 (. 263( K )20/129( ذم Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم )7)

 (. 1937( K )2/491( ذم Eًمًٜمـ )8)

يمام ذم ٟمًخ٦م ؿمٕمٞم٥م  ًمئـ سم٘مٞم٧م ًمٜمّم٤مOى سمٜمل شمٖمٚم٥م ٕىمتٚمـ Eعم٘م٤مشمٚم٦م وٕؾمٌلم EًمذOي٦م: ( وهق طمدي٨م قمكم 9)

( Uٟم٤موOٕE4/647 .) 
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، قمـ ُمٕم٤مN، قمـ ُمنوق، قمـ CسمرEهٞمؿ، قمـ Eٕقمٛمش، ُمٕم٤موي٦مAيب : Cٟمام Eعمٜمٙمر OوEي٦م)): صمؿ شمٕم٘مٌف سم٘مقًمف

ىمد OوEه٤م قمـ Eٕقمٛمش مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ ، وم٢مهن٤م حمٗمقفم٦م، وEئؾ قمـ ُمنوقAيب  Eٕقمٛمش قمـ: وم٠مُم٤م OوEي٦م

سمٕمْمٝمؿ قمـ  ؾمٗمٞم٤من EًمثقOى وؿمٕم٦ٌم وُمٕمٛمر وضمرير وAسمق قمقEٟم٦م وحيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد وطمٗمص سمـ همٞم٤مI ىم٤مل

Nن  ، ُمٕم٤مA ًمٜمٌك وىم٤مل سمٕمْمٝمؿE  و ُم٤مA ًمٞمٛمـE ممC ENُمٕمٜم٤مهذم  عم٤م سمٕم٨م ُمٕم٤م)). 

Eًمرمحـ سمـ ُمٖمرA ?Eسمق Pهػم Eًمٙمقذم Aظمرضمف Eسمـ ظمزيٛم٦م قمٌدوشم٤مسمع Aسم٤م ُمٕم٤موي٦م قمٚمٞمف  
(1)

قمـ يقؾمػ سمـ  

قمـ ، وCسمرEهٞمؿ، قمـ ؿم٘مٞمؼ سمـ ؾمٚمٛم٦م، طمدصمٜم٤م Eٕقمٛمش، Eًمرمحـ سمـ ُمٖمرE? قمٌدطمدصمٜم٤م ، ُمقؾمك Eًم٘مٓم٤من

 .سمف قمـ ُمٕم٤مN سمـ ضمٌؾ، نوقُم

ٞمس سمٌم? يم٤من يروي قمـ ًم)): ىم٤مل Eسمـ Eعمديٜمل، ؿ ذم OوEيتف قمـ Eٕقمٛمشٚمِّ ٙمُ شمُ  Eًمرمحـ سمـ ُمٖمرE? قمٌدو

وهذE Eًمذي ىم٤مًمف قمكم سمـ Eعمديٜمل )): ؼ قمٚمٞمف Eسمـ قمديوقمٚمّ  ((يٙمـ سمذEك مل شمريمٜم٤مه: ٦م طمدي٨مئEٕقمٛمش ؾمتام

وًمف قمـ ، Aطم٤مMي٨م يروهي٤م قمـ Eٕقمٛمش ٓ يت٤مسمٕمف Eًمث٘م٤مH قمٚمٞمٝم٤م: ام AٟمٙمرH قمغم Aيب Pهػم هذEىم٤مل Cٟم   هق يمام

((همػم Eٕقمٛمش همرEئ٥م وهق ُمـ مجٚم٦م Eًمْمٕمٗم٤م? Eًمذيـ يٙمت٥م طمديثٝمؿ
(2)

. 

Aن Aسم٤م ُمٕم٤موي٦م خيٓمل? ذم Aطم٤مMي٨م ُمـ وًمٕمؾ Nًمؽ ، ف ُمٜمٙمرسم٠مٟمّ  طمٙمؿ قمٚمٞمف Eًمٌٞمٝم٘مّل وهذE Eًمقضمف 

ومٝمذه EًمروEي٦م خم٤مًمٗم٦م عم٤م ، فيروي قمـ Eٕقمٛمش سمام ٓ يت٤مسمع قمٚمٞم ًمرمحـ سمـ ُمٖمرE?E قمٌدو، Aطم٤مMي٨م Eٕقمٛمش

 .OوEه Eًمث٘م٤مE Hٕصم٤ٌمH قمـ Eٕقمٛمش

 )زمنؽمؼوط مرسوق(. فمـ معوذ، فمـ إزمراهقؿ ايمـخعل، إفمؿش: ايمقصمف ايمسودس

Eًمٜم٤ًمئل Aظمرضمف
(3)

EًمدOEُملو، 
(4)

EُٕمقEل وEسمـ Pٟمجقيف ذم، 
(5)

ذم ُمًٜمدهوEًمِم٤مر ، 
(6)

وEًمٌٞمٝم٘مل 
(7)

 

 .سمف ٟمحقه Eٕقمٛمشقمـ يٕمغم سمـ قمٌٞمد يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ 

                                 
 (. 2268( K )4/19( ذم <حٞمحف )1)

 (. 4/289(Eًمٙم٤مُمؾ )2)

 (. 2451( K )5/26( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مP Fيم٤مE Gًمٌ٘مر )3)

 (. 1630( K )1/320(ذم ؾمٜمٜمف )4)

(5( )1/125( K )105 .) 

(6( )3/249( K )1347 .) 

 (. 4/98( ،)9/193( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )7)
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Aظمرضمف Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم ذم Eعمّمٜمػ
(1)

 سمٕم٨م Eًمٜمٌل: ىم٤مل، ، قمـ CسمرEهٞمؿ، قمـ Eٕقمٛمش، قمـ ويمٞمع 

 ومذيمره. . . ُمٕم٤مC ENمم Eًمٞمٛمـ

 .((ف Nيمر ُمنوقًمٞمس ومٞموطمديثف قمـ CسمرEهٞمؿ ُمٜم٘مٓمع )): وىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل

صم٘م٦م Cٓ ذم EًمثقOي ويٕمغم سمـ قمٌٞمد Eًمٓمٜم٤مومز
(2)

وًمٙمٜمف شمٗمرM هبذE Eًمقضمف قمـ سم٘مٞم٦م A<ح٤مE Fٕقمٛمش ، 

Hٕصم٤ٌمE Hًمث٘م٤مE. 

وEٕقمٛمش قمـ ، قمـ ُمنوق، قمـ Aيب وEئؾ، قمـ Eٕقمٛمش، OوEه يٕمغم سمـ قمٌٞمد)): وىم٤مل EًمدEىمٓمٜمل

وOوEه ويمٞمع قمـ )): وىم٤مل ((. . . وم٠مOؾمٚمف قمـ CسمرEهٞمؿ وو<ٚمف قمـ Aيب وEئؾ ،ىم٤مل ُمٕم٤مN: ىم٤مٓ، CسمرEهٞمؿ

 ُمٕم٤مEN وم٠مOؾمٚمف قمٜمٝمام E هلل سمٕم٨م Oؾمقل: وCسمرEهٞمؿ ىم٤مٓ، Eٕقمٛمش قمـ Aيب وEئؾ

Nئؾ قمـ ُمنوق قمـ ُمٕم٤مEيب وA قمـ VعمحٗمقEهٞمؿ ُمرؾمال، وEسمرC وقمـ))
(3)

. 

 .إلم ايمقؿـ امعوذً   اهلل فمـ مرسوق ظمو زمعٌ رؽمقل، فمـ إزمراهقؿ، إفمؿش: ايمقصمف ايمسوزمع

Aسمق يقؾمػ Eًم٘م٤ميض ذم EخلرA JEظمرضمف
(4)

: 

Eسـم Aيب ؿمٞم٦ٌمو 
(5)

قمـ ُمنوق ، قمـ CسمرEهٞمؿ، ٕقمٛمشيمالمه٤م )Aسمق يقؾمػ وAسمق ُمٕم٤موي٦م( قمـ E، قمـ Aيب ُمٕم٤موي٦م 

ٞمٕم٤م Aو شمٌٞمٕم٦م وُمـ يمؾ A ُمٕم٤مC ENمم Eًمٞمٛمـ E هلل عم٤م سمٕم٨م Oؾمقل: ىم٤مل ٘مر شٌم  OسمٕملمAُمره Aن ي٠مظمذ ُمـ يمؾ صمالصملم ُمـ Eًٌم

ـ يمؾ OAسمٕملم ُمًٜم٦م ٞمٕم٦م وُم ٞمٕم٤م Aو شم ٘مر شم ـ Eًٌم ـ يمؾ صمالصملم ُم  .ُمًٜم٦م Aُمره Aن ي٠مظمذ ُم

Eًمِم٤مروAظمرضمف 
(6)

 .ُمٕمٚم٘م٤م قمـ ضمرير سمف ٟمحقه 

ؾمامW ُمنوق ُمـ ٠ميت Eًمٙمالم قمغم وؾمٞم، ًمٙمـ سمروEي٦م CسمرEهٞمؿ Eًمٜمخٕمل، وهذE Eًمقضمف ُمثؾ Eًمقضمف Eًمث٤مين

 .ُمٕم٤مC Nن ؿم٤م? Eهلل

                                 
 (. 6/412( K )10016( Eعمّمٜمػ )1)

(2 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )1091( H )7844 .) 

 (. 3/68-69( Eًمٕمٚمؾ )3)

(4 :S( ٕيب يقؾمػ JEخلرE)89 .) 

 (. 6/408-409( K )10014( Eعمّمٜمػ )5)

 (. 1353( K )3/253( ذم ُمًٜمده )6)
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 :ايمراصم  فمـ إفمؿش

 .ين وEًم٤ًمQMهق Eًمقضمف Eٕول وEًمث٤م وEًمرEضمح قمـ Eٕقمٛمش

، وهق Aوصمؼ Eًمٜم٤مQ قمـ Eٕقمٛمش، Aُم٤م Eًمقضمف Eٕول وم٘مد OوEه Aيمثر A<ح٤مE Fٕقمٛمش وومٞمٝمؿ EًمثقOي

وىمد ، ذم Eحلٗمظ وEٓشم٘م٤من قمـ Eٕقمٛمش وهق سمٕمد EًمثقOي، وAُم٤م Eًمث٤مين وم٘مد OوEه ؿمٕم٦ٌم، وOضمحف EًمدOEىمٓمٜمل

، وم٘مد OوEه يٕمغم سمـ قمٌٞمد٤M Qم٤م EًمًوAُم  ، وOضمحف Eًمؽمُمذي، شم٤مسمٕمف قمٚمٞمف OAسمٕم٦م ُمـ صم٘م٤مA H<ح٤مE Fٕقمٛمش

 .وOضمحف EًمدEOىمٓمٜمل، وويمٞمع

Gيمثر ىمقA ومٞمٝمام ُمـ هؿ GEًمروE سمع وم٘مد ظم٤مًمػEًمرEًمث٤مًم٨م وE ًمقضمفE ُم٤مAو ،EMٕيمثر ، وقمدEٕوصمؼ وE ومٞم٘مدم

 .قمغم ُمـ Mوهنؿ

وهق خيٓمئ ، ُمـ Aضمؾ Aيب ُمٕم٤موي٦م وًمٕمؾ Nًمؽ، ف ُمٜمٙمرAُم٤م Eًمقضمف Eخل٤مُمس وم٘مد طمٙمؿ قمٚمٞمف Eًمٌٞمٝم٘مل سم٠مٟمّ و

. Eٕقمٛمش ف قمـطمديثشمٙمٚمؿ ذم  ىمدو، Eًمرمحـ سمـ ُمٖمرE? قمٌدوشم٤مسمٕمف ، طم٤مMي٨م ُمـ Aطم٤مMي٨م EٕقمٛمشAذم 

 .وEهلل Aقمٚمؿ. وٟمحقه Eًمقضمف Eًم٤ًمسمع

 :فموقؿ زمـ أيب ايمـجقدروايي : شموكقو

 .وذيؽ Eًم٘م٤ميض، قمٞم٤مO RوEه٤م قمٜمف Aسمق سمٙمر سمـ

 واطمتؾػ ايمرواة فمـف فمعم وصمفكم: فمقوش أيب زمؽر زمـروايي  -4

 .ُمًٜمدE قمـ ُمٕم٤مN(، قمـ ُمنوق، قمـ Aيب وEئؾ، قمـ قم٤م<ؿ، قمٞم٤مA Rيب Aسمق سمٙمر سمـ)): إول

حيٞمك سمـ @Mم ذم EخلرA :JEظمرضمف
(1)

Eسمـ ُم٤مضمفوُمـ ـمري٘مف يمؾ ُمـ -، 
(2)

 OEًمٌزEو
(3)

Eًمٌٞمٝم٘ملو 
(4)

قمـ  -

سمٕمثٜمل : ىم٤مل، قمـ ُمٕم٤مN سمـ ضمٌؾ، قمـ ُمنوق، قمـ Aيب وEئؾ، سمٙمر سمـ قمٞم٤مR قمـ قم٤م<ؿ Aيب

 .وهذE ًمٗمظ حيٞمك Aو قمدًمف ُمٕم٤مومر، وAُمرين Aن @ظمذ ُمـ يمؾ طم٤ممل Mيٜم٤مC ،EOمم Eًمٞمٛمـ E هلل Oؾمقل

                                 
(1 :S( JEخلرE )68( K )228 :S( )112( K )364 .) 

(2( OًمثامEو WوOًمزE دىم٦م> Fسم٤م ،Gًمّزيم٤مE ،Fًمًٜمـ يمت٤مE ذم )1/581( K )1818 .) 

 (. 2646( K )7/91( ذم ُمًٜمده )3)

 (. 9/187( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )4)
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وُم٤م ؾم٘مل ، Eًمٕمنم ،وُم٤م ؾم٘مل سمٕمال، وAُمرين Aن @ظمذ مم٤م ؾم٘م٧م Eًمًام?: وEًمٌزOE وقمٜمد Eسمـ ُم٤مضمف

 .سم٤مًمدوEزم ٟمّمػ Eًمٕمنم

ـَ EMAم يمٌؾ ُمـ Eعمٕمغم سمـ ُمٜمّمقO: وشم٤مسمع حيٞمك سم
(1)

حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ Eٕ<ٌٝم٤مين و، 
(2)

وقم٤م<ؿ سمـ ، 

Eًمػمسمققمل Eخلٞم٤مU يقؾمػ
(3)

سمـ يقٟمس Eًمػمسمققمل Eهلل قمٌدوAمحد سمـ  
(4)

 قمـ Aيب سمٙمر سمـ قمٞم٤مR سمف ومرووه 

وُمـ OAسمٕملم سم٘مرA  ، Gن @ظمذ ُمـ Eًمٌ٘مر ُمـ صمالصملم شمٌٞمٕم٤م طمقًمٞم٤موم٠مُمرين، Cمم Eًمٞمٛمـ E هلل سمٕمثٜمل Oؾمقلسمٚمٗمظ 

 .وEًمٚمٗمظ ًمٚمدOEُمل. ُمًٜم٦م

وم٠مُمرين Aن @ظمذ ُمـ EًمثامO ُم٤م يً٘مل سمٕمال ،  EًمٞمٛمـCمم E هلل سمٕمثٜمل Oؾمقل: ًمٗمظ وEىمتٍم سمٕمْمٝمؿ قمغم

 .ومٜمّمػ Eًمٕمنم، وُم٤م ؾم٘مل سم٤مًم٤ًمٟمٞم٦م، Eًمٕمنم

 .ومح٥ًمEجلزي٦م  قمغم سمٕمْمٝمؿEىمتٍم و

((وىمقل ُمـ Nيمر ُمنوىم٤م A<ح)): وىم٤مل EًمدOEىمٓمٜمل
(5)

. 

 .ُمرؾماًل  قمـ ُمٕم٤مN، وEئؾقمـ Aيب ، قم٤م<ؿ سمـ Aيب EًمٜمجقMقمـ ، Aسمق سمٙمر سمـ قمٞم٤مR: ايمثوع

Aظمرضمف Eًمٜم٤ًمئل
(6)

Eًمؼم ذم Eًمتٛمٝمٞمد قمٌدوُمـ ـمري٘مف Eسمـ -، 
(7)

 :قمـ هٜم٤مE Mًمني – 

وAظمرضمف Aمحد
(8)

 :ؾمٚمٞمامن سمـ EMوE Mهل٤مؿمٛملقمـ  

وAظمرضمف Eًمٓمح٤موي ذم 
(9)

 :Eحلٛمٞمد سمـ <٤مًمح Eًمؼممجل قمٌدو: ُمـ ـمريؼ Aؾمد سمـ قمٛمرو Eًمٌجكم 

                                 
(1( OEًمٌزE يتف قمٜمدEوO )7/90( K )2645 .) 

( 262( )20/129(، وEًمٓمؼمEين ذم Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم )4068( K )3/118) شم٤مOخيفٞمثٛم٦م ذم ( OوEيتف قمـ Eسمـ Aيب ظم2)

 (. E7/71ًمؼم ذم Eًمتٛمٝمٞمد ) ( وEسمـ قمٌد1349( K )3/252وEًمِم٤مر ذم ُمًٜمده )

 (. 2/1011( K )1664( OوEيتف قمٜمد EًمدOEُمل ذم ؾمٜمٜمف 3)

 (. 2/1011( K )1664( OوEيتف قمٜمد EًمدOEُمل ذم ؾمٜمٜمف 4)

 (. 3/67( Eًمٕمٚمؾ )5)

 (. 2490( K )5/42( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ُم٤م يقضم٥م Eًمٕمنم وُم٤م يقضم٥م ٟمّمػ Eًمٕمنم )6)

(7( )24/163 .) 

 (22037( K )36/365( ذم ُمًٜمده )8)

(9) Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين Kذ (2/36( K )3085ؾمد سمـ قمٛمروAومح٥ًم و WوOًمزE Gيم٤مP ىمتٍم قمغمEو ) ن وٕمٞمػ يمامEيقM ذم 

 :S( ?ًمْمٕمٗم٤مE30( H )365 .) 
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وOوى EًمدOEىمٓمٜمل ذم Eًمٕمٚمؾ
(1)

 :O سمـ ُمزEطمؿُمٕمٚم٘م٤م قمـ ُمٜمّمق 

 Mهٜم٤م( هل٤مؿمٛمل، مخًتٝمؿE ًمٌجكم، وؾمٚمٞمامنE ؾمدAًمؼممجل قمٌدو، وE حلٛمٞمدE ،يمٚمٝمؿ قمـ )Oيب  وُمٜمّمقA

وAُمرين Aن @ظمذ Cمم Eًمٞمٛمـ   سمٕمثٜمل Eًمٜمٌل: قمـ ُمٕم٤مN ىم٤مل، قمـ Aيب وEئؾ، طمدصمٜم٤م قم٤م<ؿ، سمـ قمٞم٤مRسمٙمر 

وُمـ صمالصملم سم٘مرG شمٌٞمٕم٤م ، ٦موAُمرين Aن @ظمذ ُمـ يمؾ OAسمٕملم سم٘مرG ُمًٜم، ُمـ يمؾ طم٤ممل Mيٜم٤مA EOو قمدًمف ُمٕم٤مومر

 .وEًمٚمٗمظ ٕمحد وُم٤م ؾم٘مل سم٤مًمدوEزم ٟمّمػ Eًمٕمنم، ومٞمام ؾم٘م٧م Eًمًام? EًمٕمنموAُمرين ، طمقًمٞم٤م

 WوOًمزE Gيم٤مP ىمتٍم سمٕمْمؿ قمغمEجلزي٦م، وE وسمٕمْمؿ قمغم. 

 .شم٤مسمٕمف ذيؽ يمام ذم EًمروEي٦م Eًمت٤مًمٞم٦م، وشمقسمع قم٤م<ؿ قمغم هذE Eًمقضمف

 .ايمؼويض اهلل فمبًذيؽ زمـ روايي  -4

Eإلُم٤مم Aمحد ٤مAظمرضمٝم
(2)

: قمـ ُمٕم٤مA Nٟمف ىم٤مل، قمـ Aيب وEئؾ، قمـ قم٤م<ؿ، طمدصمٜم٤م ذيؽ، طمًلم سمـ حمٛمد

، ضمذقم٤م Aو ضمذقم٦م: Aو ىم٤مل، Cمم Eًمٞمٛمـ Aن @ظمذ ُمـ يمؾ صمالصملم ُمـ Eًمٌ٘مر سم٘مرG شمٌٞمٕم٤م Aو شمٌٞمٕم٦م  سمٕمثٜمل Eًمٜمٌل

 Gسمٕملم سم٘مرOA ُمًٜم٦موُمـ يمؾ Gمل يذيمر ُمنوىم٤مو، سم٘مر. 

<دوق خيٓمك? يمثػمE شمٖمػم طمٗمٔمف ُمٜمذ وزم Eًم٘مْم٤م? سم٤مًمٙمقوم٦م ويم٤من )) Eًمٜمخٕمل Eهلل قمٌدوذيؽ سمـ 

WًمٌدE هؾA قمغم Eؿمديد Eوم٤موال قم٤مسمد ٓMقم٤م))
(3)

. 

 :ايمراصم  فمـ فموقؿ

قم٤م<ؿ سمـ هبدًم٦م Eسمـ Aيب  وًمٙمـ ُمدOEه قمغم، ُمنوقسمذيمر  قOٓضمح EًمدOEىمٓمٜمل OوEي٦م ُمـ OوEه ُمق<

 ظم٤م<٦م وطمديثف، يم٤من طمٗمٔمف ؾمٞمئ٤مً )): ىم٤مل Eسمـ Oضم٥م، EًمٜمجقE Mٕؾمدي ُمقٓهؿ Eًمٙمقذم Aسمق سمٙمر Eعم٘مرى?

OP ئؾ، قمـEيب وAو ،Fُمْمٓمر))
(4)

. 

 :EعمحٗمقV ُمـ هذه Eًمٓمرق صمالصم٦مAن : يواخلالق

، قمـ ُمنوق ُمرؾمال(، )Eٕقمٛمش قمـ Aيب وEئؾ، قمـ ُمٕم٤مN(، قمـ ُمنوق، Aيب وEئؾ )Eٕقمٛمش قمـ

 .ُمرؾمال(، قمـ ُمٕم٤مN، )Eٕقمٛمش قمـ Eًمٜمخٕمل

                                 
(1( )6/87 .) 

 (. 22129( K )36/444( ذم Eعمًٜمد )2)

(3 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م)436( H )2787 .) 

 (. 2/788(ذK قمٚمؾ Eًمؽمُمذي )4)
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 .دم ؽمامع مرسوق مـ معوذ وومً اطمتؾػ ايمعؾامء 

و<غم ظمٚمػ Aيب ، Eهلل قمٌدُمـ A<ح٤مF ، وُم٤م Aىمدم قمغم ُمنوق AطمدE سمٌم?)): ىم٤مل قمكم سمـ Eعمديٜمل

وEعمٖمػمG وظم٤ٌمF سمـ ، Eهلل قمٌدو، وPيَد سمـ صم٤مسم٧م، -ومل يرو قمـ قمثامن ؿمٞمئ٤م -، وقمٚمٞم٤م، وًم٘مل قمٛمر، سمٙمر

HOٕE ،ًمٜمٌلE Fح٤م>A ًمٞمٜم٤م ُمـ ًم٘م٤مئفC ٟمتٝمكE ُم٤م Eوهذ ))
(1)

يٕمٜمل صم٧ٌم قمٜمده ًم٘م٤م? ُمنوق ُمـ ه١مٓ? . 

Nًمّمح٤مسم٦م وًمٞمس ُمٜمٝمؿ ُمٕم٤مE. 

Cٓ طمدي٨م ، ٟم٤م Eٔصم٤مE Oًمتل EطمتجقE هب٤م قمـ ُمٕم٤مN وهمػمه ُمرؾمٚم٦م يمٚمٝم٤موضمد)): وىم٤مل Eسمـ طمزم ذم Eعمحغم 

((يٚمؼ ُمٕم٤مEN مل ٕن ُمنوىم٤م: سم٘مٞم٦م
(2)

. 

ر ومٞمف ومٕمؾ ُمٕم٤مN سم٤مًمٞمٛمـ ذم Pيم٤مG يمَ وضمدٟم٤م طمدي٨م ُمنوق Cٟمام Nَ )): سم٘مقًمف صمؿ EؾمتدOك ذم ُمقوع @ظمر

وٕٟمف قمـ ، ف ًمذًمؽٟم٘مٚمَ  ومّم٤مO، ف EعمِمٝمقE Oعمٜمتنمف وقمٛمٚمَ ٛمَ وهق سمال ؿمؽ ىمد OMAك ُمٕم٤مEN وؿمٝمد طمٙمْ : Eًمٌ٘مر

((. ومقضم٥م Eًم٘مقل سمف: ٟم٘مال قمـ Eًمٙم٤موم٦م قمـ ُمٕم٤مN سمال ؿمؽ E هلل قمٝمد Oؾمقل
(3)

. 

ف وAٟمّ ، ظمالف سملم Eًمٕمٚمام? Aن Eًمًٜم٦م ذم Pيم٤مE Gًمٌ٘مر ُم٤م ذم طمدي٨م ُمٕم٤مN هذE وٓ)): Eًمؼم قمٌدوىم٤مل Eسمـ 

قمـ ، EًمثقOيوEحلدي٨م قمـ ُمٕم٤مN صم٤مسم٧م ُمتّمؾ ُمـ OوEي٦م ُمٕمٛمر و، . . . Eًمٜمّم٤مE Fعمجتٛمع قمٚمٞمف ومٞمٝم٤م

((قمـ ُمٕم٤مN، قمـ ُمنوق، وEئؾقمـ Aيب ، Eٕقمٛمش
(4)

. 

Cن ُمنوىم٤م ؾمٛمع : ومل Aىمؾ سمٕمد)): Eًمؼم وEسمـ طمزم قمٌدوىم٤مل Eسمـ Eًم٘مٓم٤من Eًمٗم٤مد سمٕمد Aن ٟم٘مؾ يمالم Eسمـ  

Nٟم  ، ُمـ ُمٕم٤مCىمقلوA ٟمّ : امC ّنA قهلؿ>A ف جي٥م قمغم Nًمٚمذيـ، حيٙمؿ حلديثف قمـ ُمٕم٤مE عمتٕم٤مسيـE سمحٙمؿ طمدي٨م 

((حيٙمؿ ًمف سم٤مٓشمّم٤مل ًمف قمٜمد EجلٛمٝمقE Oحلٙمؿ ومٞمف Aنْ  وم٢من  ، ٤م? Eًمٚم٘م٤م? سمٞمٜمٝماميٕمٚمؿ Eٟمتٗم مل
(5)

. 

Nٟمف ىم٤مل قمـ طمدي٨م ُمٕم٤مA سمـ سمٓم٤ملE سمـ طمجر قمـE حلٙمؿ )): ومتٕم٘مٌف سم٘مقًمف ((ُمتّمؾ <حٞمح)): وٟم٘مؾE وذم

((ام طمًٜمف Eًمؽمُمذي ًمِمقEهدهE وCٟم  يٚمؼ ُمٕم٤مNً  مل ٕن ُمنوىم٤م: سمّمحتف ٟمٔمرٌ 
(6)

. 

                                 
 (. 85( Oىمؿ )306( Eًمٕمٚمؾ )<ا1)

(2) ( Oعمحغم سم٤مٔصم٤مE4/100 .) 

(3) ( Oعمحغم سم٤مٔصم٤مE4/1 . 

(4Oٓؾمتذيم٤مE ) (9/157 .) 

 (. 576-2/575سمٞم٤من Eًمقهؿ وEإلهي٤مم ذم يمت٤مE Fٕطمٙم٤مم ) (5)

 (. 3/324ومتح Eًم٤ٌمOي ) (6)
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 وEًمٚم٘م٤م? حمتٛمؾ، وم٤مًمًـ، ذم ـم٤مقمقن قمٛمقQE، ٟم٧م ووم٤مG ُمٕم٤مN ؾمٜم٦م صمامين قمنمGيم٤م)): وىم٤مل Eسمـ Eعمٚم٘مـ

ENك ُمنوق ُمٕم٤مEOMًم٤ًمئر ومٞمف ٓ يي، إلE ٓظمتالفEو)). 

Eًم٘مقل وضمٞمف ضمدE Eمحف ٤مُمنوىمٕن ، وهذO هللE ًمٜمٌلE وًمد سم٤مًمٞمٛمـ ذم قمٝمد  ،ؾمٚمؿAو ، Nوسمٕم٨م ُمٕم٤م

 Cمم Eعمديٜم٦م ذم ظمالوم٦م Aيب سمٙمر ُمنوق ه٤مضمرو، ًمٚمٝمجرG 18وشمقذم ؾمٜم٦م ، C مم Eًمٞمٛمـ ذم @ظمر طمٞم٤مE Gًمٜمٌل

ها 63ؾمٜم٦م  وشمقذم، و<غم ظمٚمػ Aيب سمٙمر
(1)

. 

 .يمام ىم٤مل Eسمـ Eًم٘مٓم٤من Eًمٗم٤مد Eهلل وقمغم هذE وم٤محلدي٨م <حٞمح ُمتّمؾ قمغم ُمذه٥م Eإلُم٤مم ُمًٚمؿ Oمحف

Nن قمـ ُمٕم٤مEن @ظمرEMؾمٜم٤مC وًمٚمحدي٨م: 

 . ؿمووس فمـ معوذ: لإوّ 

Aظمرضمف Aسمق EMوM ذم EعمرEؾمٞمؾ
(2)

ذم Eعمقـم٠موُم٤مًمؽ ، 
(3)

Eًمِم٤مومٕمل ذم ُمًٜمدهوقمٜمف – 
(4)

-: وُمـ ـمري٘مف 

Eًمِم٤مر ذم ُمًٜمده
(5)

وEًمٌٖمقي، 
وEًمٌٞمٝم٘مل، (6)

(7)
EًمرEPق قمٌدو، -

(8)
وAمحد، 

(9)
وEسمـ Pٟمجقيف ذم ، 

EُٕمقEل
(10)

وEًمٓمؼمEين
(11)

وEسمـ EجلقPي ذم Eًمتح٘مٞمؼ، 
(12)

Aن ُمٕم٤مN سمـ ، قمـ ـم٤موE Qًمٞمامينيمٚمٝمؿ ُمـ ـمرق  

وم٠مسمك Aن ، وAيت سمام Mون Nًمؽ، ُمًٜم٦م، وُمـ OAسمٕملم سم٘مرG، شمٌٞمٕم٤م، سم٘مرA Gظمذ ُمـ صمالصملم: ضمٌؾ Eٕٟمّم٤مOي

                                 
 (. 3/427(، Eإل<٤مسم٦م )2/712(، شم٤مOيخ Eإلؾمالم )8/35( H )2065( Eٟمٔمر: Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم )1)

(2 :S( MوEM ؾمٞمؾ ٕيبEعمرE)129( K )108 .) 

 (. 1/259( Eعمقـم٠م )3)

 (. 701( K )2/147(ُمًٜمد Eًمِم٤مومٕمل )4)

(5( )3/298( K )1409 .) 

 (. 1572( K )6/20( ذE Kًمًٜم٦م ًمٚمٌٖمقي )6)

 (. 4/98(Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )7)

 (. K6856 ) (4/26ّمٜمػ )Eعم (8)

 (. 22010( K )36/336( ذم Eعمًٜمد )9)

 (. 2/839( K )1463( EُٕمقEل )10)

 (. 20/165( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼمEين )11)

 (. 2/32( K )949(Eًمتح٘مٞمؼ ذم ُم٤ًمئؾ Eخلالف )12)
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ىمٌؾ  E هلل ومتقذم Oؾمقل، طمتك Aًم٘م٤مه وم٠مؾم٠مًمف، ومٞمف ؿمٞمئ٤م E هلل Aؾمٛمع ُمـ Oؾمقل : ملوىم٤مل. ي٠مظمذ ُمٜمف ؿمٞمئ٤م

 .((Aن ي٘مدم ُمٕم٤مN سمـ ضمٌؾ

يٚم٘مف قمغم يمثرG ُمـ ًم٘مل ممـ OMAك ُمٕم٤مEN ُمـ Aهؾ  مل وCن يم٤من، وـم٤موQ قم٤ممل سم٠مُمر ُمٕم٤مN)): ىم٤مل Eًمِم٤مومٕمل

((Eًمٞمٛمـ ومٞمام قمٚمٛم٧م
(1)

. 

يًٛمع  مل Cن ـم٤موؾم٤م: وي٘مقًمقن، طمدي٨م ـم٤موQ قمٜمدهؿ قمـ ُمٕم٤مN همػم ُمتّمؾ)): Eًمؼم قمٌدوىم٤مل Eسمـ 

((ُمـ ُمٕم٤مN ؿمٞمئ٤م
(2)

. 

((يٚمؼ ُمٕم٤مA ٓC ENٟمف يامين وؾمػمG ُمٕم٤مN سمٞمٜمٝمؿ مل ـم٤موQ وCن)): وىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل
(3)

. 

 .قمـ Eسمـ قم٤ٌمQ، قمـ ـم٤موQ قٓوىمد Oوي ُمق<

OEًمٌزE ظمرضمفA
(4)

وEًمدOEىمٓمٜمل، 
(5)

وEسمـ طمزم ذم Eعمحغم، 
(6)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(7)

طمدصمٜمل ، سم٘مٞم٦ميمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ  

ٕم٤مC ENمم Eًمٞمٛمـ ُم E هلل عم٤م سمٕم٨م Oؾمقل: ىم٤مل، قمـ Eسمـ قم٤ٌمQ، قمـ ـم٤موQ، قمـ Eحلٙمؿ، طمدصمٜمل EعمًٕمقMي

 .Aن ي٠مظمذ ُمـ يمؾ صمالصملم ُمـ Eًمٌ٘مر شمٌٞمٕم٤م Aو شمٌٞمٕم٦م ضمذقم٤م Aو ضمذقم٦م ُمـ يمؾ OAسمٕملم سم٘مرG سم٘مرG ُمًٜم٦م»Aُمره 

OEًمٌزE وىم٤مل :((Vحلٗم٤مE ٟمام يرويفC ،حلٙمؿE ُمرؾمال، قمـ Qطمد، قمـ ـم٤موA Eه ، ومل يت٤مسمع سم٘مٞم٦م قمغم هذEوOو

GOحلًـ سمـ قمامE ،حلٙمؿE قمـ ،Qقمـ ـم٤مو ،Qسمـ قم٤ٌمE سمف، قمـ Mشمٗمر ENC حلًـ ٓ حيت٩م سمحديثفEو)). 

A ٓCن Eًمذيـ OAؾمٚمقه ، ُمٕم٤مN قمـ، قمـ Eسمـ قم٤ٌمQ، وىمد OوEه ىمقم قمـ ـم٤موE :((Qًمؼم قمٌدوىم٤مل Eسمـ  

وىمد EظمتٚمٗمقE ، سم٘مٞم٦م سمـ Eًمقًمٞمدقمـ Eحلٙمؿ همػم ، يًٜمده قمـ EعمًٕمقMي مل و. . . . . . Aصم٧ٌم ُمـ Eًمذيـ Aؾمٜمدوه

وىمد OوEه Eحلًـ سمـ ، ٓ يٕمرJ قمٚمٞمٝمؿ، وًمف OوEي٤مH قمـ جمٝمقًملم، ذم Eٓطمتج٤مJ سمام يٜمٗمرM سمف سم٘مٞم٦م قمـ Eًمث٘م٦م

GOحلٙمؿ، قمامE قمـ، قمـ Qـم٤مو ،Qسمـ قم٤ٌمE ه سم٘مٞم٦م، قمـEوO يمام Nي، قمـ ُمٕم٤مMعمًٕمقE حلٙمؿ، قمـE قمـ ،

                                 
 (. E2/9ٕم ًمٚمِم٤مومٕمل ) (1)

 (. E2/274ًمتٛمٝمٞمد ) (2)

 (. 13/513( Nيمره Eسمـ Eعمٚم٘مـ ذم EًمٌدE Oعمٜمػم )3)

(4) ( OEًمٌزE ئدEوP قمـ Oٕؾمت٤مE 1/422يمِمػ( K )892 .) 

 (. 1928( K )2/485( ذم Eًمًٜمـ )5)

(6)  (4/95 .) 

 (. E4/99ًمًٜمـ Eًمٙمؼمى ) (7)
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٤مٕوىما٤مSوم: وم٘م٤مًمقE، وEحلًـ جمتٛمع قمغم وٕمٗمف
(1)

 E هلل ُم٤م Aُمرين ومٞمٝم٤م سمٌم? وؾم٠مؾم٠مل Oؾمقل: ىم٤مل= ، 

((ٝم٤م ر?ًمٞمس ومٞم: وم٘م٤مل، ٤مSؾم٠مًمف قمـ Eٕوىم E هلل ومٚمام ىمدم قمغم Oؾمقل، ENC ىمدُم٧م قمٚمٞمف
(2)

. 

((<دوق يمثػم Eًمتدًمٞمس قمـ Eًمْمٕمٗم٤م?))، Eًمٙمالقمل سم٘مٞم٦م سمـ Eًمقًمٞمدو
(3)

، وهق يدًمس شمدًمٞمس Eًمتًقي٦م، 

 .ومل يٍمK سم٤مًمًامW ذم مجٞمع Cؾمٜم٤مE Mحلدي٨م

<دوق Eظمتٚمط ىمٌؾ ُمقشمف  سمـ ُمًٕمقE Mهلل قمٌدسمـ قمت٦ٌم سمـ  Eهلل قمٌدEًمرمحـ سمـ  قمٌد: وEعمًٕمقMي هق

UٓظمتالE ومٌٕمد MEن ُمـ ؾمٛمع ُمٜمف سمٌٖمدA وو٤مسمٓمف
(4)

 .ُمتك ؾمٛمع ُمٜمف سم٘مٞم٦مُيدOى  وٓ. 

Aظمرضمف EًمدOEىمٓمٜمل وًمف Cؾمٜم٤مM @ظمر
(5)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(6)

قمـ ، صمٜم٤م Eحلٙمؿ، Eحلًـ سمـ قمامGOُمـ ـمريؼ  

Qـم٤مو ،Qسمـ قم٤ٌمE ؾمقل: ىم٤مل، قمـO هلل عم٤م سمٕم٨مE  ًمٞمٛمـE ممC ENومذيمره، . . . ُمٕم٤م. 

 .ؾمٌؼEًمؼم يمام  قمٌدوىمد وٕمٗمف EًمٌزOE وEسمـ 

ويدل قمغم وٕمٗمف ، ًمٙمـ Eحلًـ وٕمٞمػ، قمـ Eحلٙمؿ Aيْم٤م، OوEه Eحلًـ سمـ قمامGO)): وىم٤مل Eسمـ طمجر

((ىمد ُم٤م H ن Eًمٜمٌل٤موُمٕم٤مN عم٤م ىمدم يم. . . ُمـ Eًمٞمٛمـ وم٠ًمًمف C ن ُمٕم٤مEN ىمدم قمغم Eًمٜمٌل: قًمف ومٞمفىم
(7)

. 

 .((فمـ معوذ ، صزمـ احلؽؿ زمـ أيب ايمعو حيقك: ايمثوع 

 :وهق Eحلدي٨م Eٔيت

  اهلل زمعثـيل رؽميقُل : أن معوذا ومول، حيقك زمـ احلؽؿزمنؽمـوده فمـ ، روى اإلموم أمحً): ومقيمف  -444

ُق أهَؾ ايمقؿـ  ً وأمرع أن خطمذ مـ ايمبؼر مـ ىمؾ شمالشمكم سمبقعو، ُأَق
(8)

ومـ ىمؾ أرزمعكم مسـي، 
(9)

. 

                                 
Eًمقىمص، سم٤مًمتحريؽ: ُم٤م سملم Eًمٗمريْمتلم، يم٤مًمزي٤مGM قمغم Eخلٛمس ُمـ Eإلسمؾ Cمم Eًمتًع، وقمغم  Eٕوىم٤مS: مجع Eًمَقىَمص: ( 1)

 ُم٤مGM: )وىمص(. (E5 /214ًمٕمنم Cمم OAسمع قمنمG. وEجلٛمع: Aوىم٤مE .Sًمٜمٝم٤مي٦م )

 463 (2/274 .)( Eًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم Eعمقـم٠م ُمـ Eعمٕم٤مين وEٕؾم٤مٟمٞمد 2)

(3 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )174( H )734 .) 

 (. 58( H )35( EًمٙمقEيم٥م EًمٜمػمHE )<ا 3919( H )586تٝمذي٥م )S: ( شم٘مري٥م Eًم4)

 (. 1904( K )2/475( ذم Eًمًٜمـ )5)

 (. E4/98ًمًٜمـ Eًمٙمؼمى ) (6)

 (. 3/1298( Eًمتٚمخٞمص Eحلٌػم )7)

٤ٌميع، ويًٛمك ضمذقًم٤م وEٕٟمثك : وًمد Eًمٌ٘مر ENC يم٤من ًمف ؾمٜم٦م وMظمؾ ذم Eًمث٤مٟمٞم٦م، وEٕٟمثك شمٌٞمٕم٦م، وEجلٛمع شم٤ٌمW وشم( Eًماتٌٞمع8)

 ضمذقم٦م. وCٟمام ؾمٛمل شمٌٞمًٕم٤م: ٕٟمف يتٌع Aُمف ومل يٙمـ ىمد ومّمؾ قمٜمٝم٤م. 

 (. E3/42ٟمٔمر: Eًمِم٤مذم ذم ذK ُمًٜمد Eًمِم٤مومٕمل ٓسمـ Eٕصمػم )

 (. 3/42صمػم )وEعمًـ ُمـ Eًمٌ٘مر: ُم٤م Mظمؾ ذم Eًمًٜم٦م Eًمث٤مًمث٦م. Eًمِم٤مذم ذم ذK ُمًٜمد Eًمِم٤مومٕمل ٓسمـ Eٕ ( Eعمًٜما٦م9)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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وميو زميكم ايمثامكيكم ، ومو زمكم ايمسيتكم وايمسيبعكم، همعرضقا فمقم أن خطمذ مو زمكم إرزمعكم واخلؿسكم: ومول

 .هملزمقً ذيمؽ، وايمتسعكم

هميلمرع أن خطميذ ميـ ىميؾ   هملطمػمت ايمـبيل، ذيمؽ همؼًمً دم  اهلل ضمتك أؽملل رؽمقل: وومؾً هلؿ

وميـ ايمثامكيكم ، وميـ ايمسيبعكم مسيـي وسمبقعيو، ومـ ىمؾ أرزمعكم مسـي وميـ ايمسيتكم سمبقعيكم، شمالشمكم سمبقعو

وميـ ، وموئيي مسيـتكم وسمبقعيو العشر ة وميـ، ومـ اظموئي مسـي وسمبقعكم، ومـ ايمتسعكم شمالشمي أسمبوع، مسـتكم

ن أ  زميكم ذيميؽ ؾميقئو إٓامأن ٓ خطمذ همق  اهلل وأمرع رؽمقل، سـوت أو أرزمعي أسمبوعايمعمميـ وموئي شمالث م

(1)(وزفمؿ أن إووموص ٓ همريضي همقفو. يعـل سمبقعو. بؾغ مسـي أو صمذفموي
. 

Aظمرضمف Eإلُم٤مم Aمحد
(2)

وُمـ ـمري٘مف Eسمـ EجلقPي ذم Eًمتح٘مٞمؼ -، 
(3)

وEًمٓمؼمEين -
(4)

وEسمـ قم٤ًميمر ذم  

فشم٤مOخي
(5)

 Gُمـ ـمريؼ طمٞمق: 

ـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEلوEسم
(6)

 :ُمـ ـمريؼ Eسمـ هلٞمٕم٦م 

 Aن  ، حيٞمك سمـ Eحلٙمؿقمـ ، قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ Aؾم٤مُم٦م، يزيد سمـ Aيب طمٌٞم٥مقمـ  وEسمـ هلٞمٕم٦م(، )طمٞمقGيمالمه٤م 

 .ومذيمره. . . A<دق E هلل سمٕمثٜمل Oؾمقل: ُمٕم٤مEN ىم٤مل

Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEلوAظمرضمف 
(7)

 .حيٞمك سمـ Eحلٙمؿومل يذيمر ، Eسمـ هلٞمٕم٦م سمف ُمـ ـمريؼ 

وم٢من Eإلُم٤مم Aمحد: ومٞمف ٟمٔمر  وم٘مدُم٧م وم٠مظمؼمE Hًمٜمٌل: ىمقًمف ذم هذE Eحلدي٨م)): ىم٤مل Eًمْمٞم٤م? Eعم٘مدد
(8)

ىمد  

Cمم Eًمٞمٛمـ ظمرJ ُمٕمف   ٕم٤مEًN عم٤م سمٕمثف Eًمٜمٌلُم Aن  : Oوى ذم طمدي٨م ُمٕم٤مN ُمـ OوEي٦م قم٤م<ؿ Eسمـ محٞمد Eًمًٙمقين

قمًك Aنٓ  شمٚم٘م٤مين ، ي٤م ُمٕم٤مN: ومٚمام ومرX ىم٤مل، فيٛمٌم حت٧م EOطمٚمت E هلل وOؾمقل، وُمٕم٤مEO Nيم٥م-يق<ٞمف  E ًمٜمٌل

                                 
 (. 4/31( Eعمٖمٜمل )1)

 (. 22084( K )36/402( ذم Eعمًٜمد )2)

 (. E2/26( K )933ًمتح٘مٞمؼ ذم ُم٤ًمئؾ Eخلالف ) (3)

 (. 20/170( K )363( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم )4)

 (. 64/119شم٤مOيخ Mُمِمؼ ) (5)

 (. 2/837( K )1456( )2/839( K )1462( EُٕمقEل )6)

(7)  :S( لEُٕمقE474( K )1021 .) 

 (. K22052 ) (376/ 36ُمًٜمد Aمحد )ذم  (8)
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Eن متر سمٛمًجدي وىمؼمي، سمٕمد قم٤مُمل هذA و ًمٕمٚمؽA .ضمِمًٕم٤مومٌٙمك ُمٕم٤م N ؾمقلO قEهلل ًمٗمرE 
(1)

. 

Eحلؼ ذم Eٕطمٙم٤مم Eًمقؾمٓمك قمٌدوٟمحقه ىم٤مل 
(2)

Eهل٤مMي ذم Eًمتٜم٘مٞمح قمٌدوEسمـ  
(3)

وEسمـ يمثػم ذم ، 

EًمٌدEي٦م
(4)

. 

ضمف Aطمٌد ُمـ A<ح٤مF ، قمـ ُمٕم٤مN ومٞمف OCؾم٤مٌل  حيٞمك سمـ Eحلٙمؿطمدي٨م )): Eهل٤مMي قمٌدوىم٤مل Eسمـ  ومل خيرِّ

ت ٦م ًِّ (("يمت٤مسمف"ومل يذيمرمه٤م Eسمـ Aيب طم٤مشمؿ ذم ، همػم ُمِمٝمقOيـ: وحيٞمك وؾمٚمٛم٦م سمـ Aؾم٤مُم٦م، Eًمٙمت٥م Eًم
(5)

. 

ٓ  ، وAظمق ُمروEن سمـ Eحلٙمؿ، وحيٞمك سمـ Eحلٙمؿ سمـ Aيب Eًمٕم٤مS سمـ Aُمٞم٦م Eسمـ قمؿ قمثامن سمـ قمٗم٤من ه و

، وزم CُمرG محص وؾمٙمـ MُمِمؼEعمٚمؽ سمـ ُمروEن CُمرE Gعمديٜم٦م وصمؿ  قمٌد
ٓ يدOى ُمـ )): وىم٤مل Eحلًٞمٜمل، (6)

((هق
ومٝمق ، يذيمر شمقصمٞم٘مف قمـ Aطمد مل وًمٙمٜمف، وNيمر ٟمًٌف Eًم٤ًمسمؼ ((سمؾ ُمٕمروف)): ومتٕم٘مٌف Eسمـ طمجر، (7)

 .((ٕن ووم٤مشمف ىمديٛم٦م: يدOك ُمٕم٤مEN مل ٟمفC)): وىم٤مل Aيْم٤م. جمٝمقل Eحل٤مل

قَمـ ُمَٕم٤مN َوقمٜمُف Pيد  حيٞمك سمـ Eحلٙمؿؾَمٚمَٛم٦م سمـ Aُؾَم٤مَُم٦م قَمـ )): ىم٤مل Eحلًٞمٜمل وؾمٚمٛم٦م سمـ Aؾم٤مُم٦م 

((يٕمروم٤من َٓ 
(8)

وم٘مد Nيمره Aسمق ؾمٕمٞمد سمـ يقٟمس ذم Eعمٍميلم ]يٕمٜمل Eحلًٞمٜمل[  وهؿ)): ومتٕم٘مٌف Eسمـ طمجر. 

حيٞمك  قمـ ، يزيد سمـ Aيب طمٌٞم٥مقمـ ، صمؿ ؾم٤مق طمديثف ُمـ ـمريؼ طمٞمقG يزيد سمـ Aيب طمٌٞم٥مOوى قمٜمف : وم٘م٤مل

((. . . سمـ Eحلٙمؿ
(9)

 .ومٝمق جمٝمقل Eحل٤مل Aيْم٤م، شمٕمديال وٓومل يذيمر ومٞمف ضمرطم٤م . 

حيٞمك سمـ وٟٓم٘مٓم٤مW سملم ، حيٞمك سمـ Eحلٙمؿو، ٛم٦م سمـ Aؾم٤مُم٦مجلٝم٤مًم٦م ؾمٚم، وEحلدي٨م هبذE Eإلؾمٜم٤مM وٕمٞمػ

 .وُمٕم٤مE  Nحلٙمؿ

                                 
 (. E3/248ًمًٜمـ وEٕطمٙم٤مم قمـ Eعمّمٓمٗمك قمٚمٞمف Aومْمؾ EًمّمالG وEًمًالم ) (1)

(2( )2/163 .) 

 (. 1477( K )3/14شمٜم٘مٞمح Eًمتح٘مٞمؼ ) (3)

 (. 5/102( EًمٌدEي٦م وEًمٜمٝم٤مي٦م )4)

 (. 3/14( شمٜم٘مٞمح Eًمتح٘مٞمؼ )5)

(6( )2/352( H )1163 .) 

 (. 463ًمف OوEي٦م ذم ُمًٜمد Eإلُم٤مم Aمحد ُمـ Eًمرضم٤مل )E  :Sإليمامل ذم Nيمر ُمـ (7)

(8)  :S( إليماملE171( H )322 .) 

 (. 398( H )1/597( شمٕمجٞمؾ Eعمٜمٗمٕم٦م )9)
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?EوOإلE ًٕم٤ٌمين ذمE ًمِمٞمخE ووٕمٗمف
(1)

. 

 :ويمف ؾموهً مـ ضمًيٌ ازمـ مسعقد 

وEًمؽمُمذي Aظمرضمف
(2)

Eسمـ ُم٤مضمف، 
(3)

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم 
(4)

ُمـ ـمري٘مف Aسمق يٕمغم- 
(5)

وEسمـ Eجل٤مOوM ذم  – 

ٜمت٘مكEعم
(6)

 ،Hعمخٚمّمٞم٤مE عمخٚمص ذمE سمق ـم٤مهرAو
(7)

وEًمٌٞمٝم٘مل 
(8)

 :Eًمًالم سمـ طمرF قمٌدُمـ ـمريؼ  

Eإلُم٤مم Aمحدو
(9)

 :ُمـ ـمريؼ ُمًٕمقM سمـ ؾمٕمد Eجلٕمٗمل 

قمـ ، Eهلل قمٌدقمـ ، قمـ Aيب قمٌٞمدG، قمـ ظمّمٞمػوُمًٕمقE Mجلٕمٗمل( ، Eًمًالم سمـ طمرF قمٌديمالمه٤م )

 .وذم يمؾ OAسمٕملم ُمًٜم٦م ،ذم صمالصملم ُمـ Eًمٌ٘مر شمٌٞمع Aو شمٌٞمٕم٦م: ىم٤مل، E ًمٜمٌل

وOوى . Eًمًالم صم٘م٦م طم٤مومظ قمٌدو، قمـ ظمّمٞمػ، Eًمًالم سمـ طمرF قمٌدهٙمذO EوEه )): وىم٤مل Eًمؽمُمذي

 Eهلل قمٌدوAسمق قمٌٞمدG سمـ ، Eهلل قمٌدقمـ ، قمـ Aسمٞمف، قمـ Aيب قمٌٞمدG، قمـ ظمّمٞمػ، ذيؽ هذE Eحلدي٨م

 .((يًٛمع ُمـ Aسمٞمف لم

 .((Eًمٌخ٤مOيىم٤مًمف  Eهلل قمٌدقمـ ، فقمـ Aُمّ ، قمٌٞمدAGيب  قمـ، وOوEه ذيؽ قمـ ظمّمٞمػ)): وىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل

 ((Eهلل قمٌدقمـ ، قمـ Aسمٞمف)): ُم٤م ضم٤م? قمٜمد EًمؽمُمذيوAُم٤م ، هق EًمّمقFE قمـ Aُمفوًمٕمؾ ىمقل Eًمٌٞمٝم٘مل 

 .هق وEًمد Aيب قمٌٞمدE Gهلل قمٌد ٕن  ، تّمحٞمػوم

(( <دوق د? Eحلٗمظ ظمٚمط سم٠مظمرG)) Eًمرمحـ EجلزOي قمٌدظمّمٞمػ سمـ وومٞمف 
(10)

. 

                                 
 (. OC3/268وE ?Eًمٖمٚمٞمؾ ) (1)

 (. 622( K )2/12( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG سم٤مF ُم٤م ضم٤م? ذم Pيم٤مE Gًمٌ٘مر )2)

 (. 1804( K )3/23) ( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مP Fيم٤مE Gًمٌ٘مر3)

(4( K عمّمٜمػE ذم )10013 .) 

 (. 5016( K )8/433( ذم ُمًٜمده )5)

(6)  :S( عمٜمت٘مكE95( K )344 .) 

(7) ( Hعمخٚمّمٞم٤مE3/405( K )2804 .) 

(8( )4/99 .) 

 (. 3905( K )7/20( ذم ُمًٜمد )9)

(10 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )297( H )1718 .) 
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Wٟم٘مٓم٤مE وومٞمف :Gسم٤م قمٌٞمدA سمٞمف ؿمٞمئ٤م مل ٕنA يًٛمع ُمـ
(1)

. 

ووٕمٗمف Eًمٜمقوي ذم EعمجٛمقW. وEٟٓم٘مٓم٤مW، ًمًق? طمٗمظ ظمّمٞمػ، وم٤مإلؾمٜم٤مM وٕمٞمػ
(2)

. 

يميقس و: وميول -دم قًومي ايمبؼر  ضمسبف فمـ ايمـبلومول ايمراوي أ- فمـ فمقمٍّ  يَ وِ ورُ ): ومقيمف -444

(رواه أزمق داود. ايمعقامؾ رءٌ  دم
(3)

. 

 MوEM سمقA ظمرضمفA
(4)

وُمـ ـمري٘مف Eًمٌٞمٝم٘مل – 
(5)

وEسمـ طمزم، 
(6)

، سمـ حمٛمد Eًمٜمٗمٞمكم Eهلل قمٌددصمٜم٤م طم: ىم٤مل – 

: ىم٤مل Pهػم قمـ قمكم ، Eحل٤مE IOٕقمقO وقمـ، قم٤م<ؿ سمـ وٛمرGقمـ ، طمدصمٜم٤م Aسمق Cؾمح٤مق، طمدصمٜم٤م Pهػم

وًمٞمس قمٚمٞمٙمؿ ر? طمتك ، ُمـ يمؾ OAسمٕملم OMمه٤م OMهؿ، ه٤مشمقO Eسمع EًمٕمِمقA :Oٟمف ىم٤مل A طمًٌف قمـ Eًمٜمٌل

 .ومٕمغم طم٤ًمN Fًمؽ، ومام MEP، ومٗمٞمٝم٤م مخ٦ًم EOMهؿ، وم٢مEN يم٤مٟم٧م ُمئتل OMهؿ، شمتؿ ُمئتل OMهؿ

 Gؿم٤م Gسمٕملم ؿم٤مOA ًمٖمٜمؿ ذم يمؾE شمًع وصمال مل وم٢من، وذم ٓC ومٚمٞمس قمٚمٞمؽ ومٞمٝم٤م ر?، صمقنيٙمـ. . . 

وNيمر . . . . وًمٞمس قمغم EًمٕمقEُمؾ ر?، وذم OٕEسمٕملم ُمًٜم٦م، وذم Eًمٌ٘مر ذم يمؾ صمالصملم شمٌٞمع: ىم٤مل

 .Eحلدي٨م سمٓمقًمف

، وEًمرEضمح Aٟمف ُمقىمقف قمغم قمكمّ ، ووىمٗمف قمغم قمكمي ، وىمد Eظمتٚمػ ذم Cؾمٜم٤مMه قمغم Aيب Cؾمح٤مق ذم Oومٕمف

ؾمٌؼومل يّمح ؾمٜمده Cًمٞمف يمام 
(7)

. 

 .ي ُمـ وضمف @ظمر قمـ قمكم وىمد Oو

Aظمرضمف EًمدOEىمٓمٜمل
(8)

وُمـ ـمري٘مف Eسمـ EجلقPي ذم Eًمتح٘مٞمؼ– 
(9)

، Aمحد سمـ Eحل٤مE IOًمٌٍميقمـ  -

                                 
 (. 8231( Oىمؿ )1174( شم٘مري٥م Eًمتٝمذي٥م )<ا1)

(2) ( FعمٝمذE Kذ WعمجٛمقE5/416 .) 

 (. 4/32( Eعمٖمٜمل )3)

 (. 1573( K )3/24) ( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ذم Pيم٤مE Gًم٤ًمئٛم٦م4)

 (. 4/93-94( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )5)

(6) ( Oعمحغم سم٤مٔصم٤مE4/178 .) 

 . -E :- 451ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 7)

 (. 1907( K )2/476ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل ) (8)

 (. E2/33( K )954ًمتح٘مٞمؼ ذم ُم٤ًمئؾ Eخلالف ) (9)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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قمـ قمكم سمـ Aيب ، حيدI قمـ Eسمـ قم٤ٌمQ، ؾمٛمٕم٧م Aسم٤م Oضم٤م? Eًمٕمٓم٤مMOي: ىم٤مل، طمدصمٜم٤م Eًمّم٘مر سمـ طمٌٞم٥م

ذم Aىمؾ ُمـ مخ٦ًم  وٓ، ذم EًمٕمرEي٤م <دىم٦م وٓ، <دىم٦مEخليEوHE  ًمٞمس ذم: ىم٤مل A ن Eًمٜمٌل، ـم٤مًم٥م 

Eخلٞمؾ وEًمٌٖم٤مل : Eجلٌٝم٦م: ىم٤مل Eًمّم٘مر. <دىم٦م Eجلٌٝم٦م ذم وٓ، ذم EًمٕمقEُمؾ <دىم٦م وٓ، Aوؾمؼ <دىم٦م

 .وEًمٕمٌٞمد

وم٘مٚمٌف Eًمّم٘مر قمغم Aيب ، وCٟمام يٕمرف سم٢مؾمٜم٤مM ُمٜم٘مٓمع، E هلل ًمٞمس هق ُمـ يمالم Oؾمقل)): وىم٤مل Eسمـ طم٤ٌمن

((وهق ي٠ميت سم٤معم٘مٚمقسم٤مO ،Hضم٤م?
(1)

. 

وNيمر ، Nيمره وضمدH ًمف NيمرE ذم ر? ُمـ ُمٔم٤من وٓ، ًمّم٘مر هذE ضمد جمٝمقل)): وىم٤مل Eسمـ Eًم٘مٓم٤من 

((ذم هذE Eإلؾمٜم٤مA Mقمرومف Cٓ وAُٓمث٤مًمف 
(2)

. 

ىم٤مل Eًمٌخ٤مOي ومٞمف سمٕمض ، EًمقEىمدي Eهلل قمٌدAسمق  Aمحد سمـ Eحل٤مE IOًمٌٍمي Eًمٖم٤ًمين: وEًمرEوي قمٜمف

((Eًمٜمٔمر
(3)

((ُمؽموك Eحلدي٨م)): وىم٤مل Aسمق طم٤مشمؿ، 
(4)

 

 .وم٤محلدي٨م هبذE Eإلؾمٜم٤مM ُمٜمٙمر

 .زمـ فمؿرو زمـ ايمعوص  اهلل فمبًو، اهلل فمبًوصموزمر زمـ ، ويمف ؾموهً مـ ضمًيٌ ازمـ فمبوس

 .ضمًيٌ ازمـ فمبوس  -4

EًمٓمؼمEين Aظمرضمف 
(5)

Eسمـ قمديو 
(6)

EًمدOEىمٓمٜملو 
(7)

ي٘مف Eسمـ EجلقPي ذم Eًمتح٘مٞمؼوُمـ ـمر-، 
(8)

- ،

Sجلّم٤مEو
(9)

، قمـ Eسمـ قم٤ٌمQ، وـم٤موQ، قمـ جم٤مهد، ٚمٞم٨مEًمقمـ ، سمـ ُمّمٕم٥مؾمقOE  يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ 

                                 
ـ طم٤ٌمن( 1) سم ـ طمٞم٥مE  (1/375عمجروطملم  ـ طم٤ٌمن سم٤مؾمؿ: )Eًمّمٕمؼ سم ٚمقزم( ( وشمرمجف Eسم  . وNيمر هذE Eحلدي٨م ذم شمرمجتف ،Eًم

 (. 3/427سمٞم٤من Eًمقهؿ وEإلهي٤مم ذم يمت٤مE Fٕطمٙم٤مم ) (2)

 (. 2/2( Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم )3)

 (. 1/47( EجلرK وEًمتٕمديؾ )4)

 (E11/40( K )10974عمٕمجؿ Eًمٙمٌػم ) (5)

 (. 3/455( Eًمٙم٤مُمؾ )6)

 (. 1939( K )2/492( ذم Eًمًٜمـ )7)

 (. E2/35( K )959ًمتح٘مٞمؼ ذم ُم٤ًمئؾ Eخلالف ) (8)

 (. A4/361طمٙم٤مم Eًم٘مر@ن ) (9)
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وذم يمؾ OAسمٕملم ُمًـ ، وًمٙمـ ذم يمؾ صمالصملم شمٌٞمع، Eًمٌ٘مر EًمٕمقEُمؾ <دىم٦م ًمٞمس ذم: E هلل ىم٤مل Oؾمقل: ىم٤مل

 .Aو ُمًٜم٦م

 .((جم٤مهدE))ومل يذيمر Eجلّم٤مS ذم Cؾمٜم٤مMه 

وذم ، وقمـ ُمٕم٤مN سمـ ضمٌؾ ُمقىمقوم٤م، ٘مر قمـ Eسمـ قم٤ٌمQ ُمرومققم٤مOٌوي ذم Nًمؽ ذم Eًم)): ىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل

((Cؾمٜم٤ممه٤م وٕمػ
(1)

. 

ف Eسمـ EجلقPي سم٤مًمٚمٞم٨مAقمٚمّ و
(2)

Eوي قمـ )): Eهل٤مMي قمٌدـ ومتٕم٘مٌف Eسم،  E OEًمر  ، Eسمـ ُمّمٕم٥م: ٚمٞم٨م هقEًموؾمق 

((وEًمدOEىمٓمٜمل وهمػمهؿ، وEًمٜم٤ًمئل، EًمرPEي وAسمق طم٤مشمؿ، وحيٞمك سمـ ُمٕملم، وىمد شمريمف Eإلُم٤مم Aمحد
(3)

. 

((وهق وٕمٞمػ، ًمٞم٨م سمـ Aيب ؾمٚمٞمؿقمـ ، وهق ُمؽموك، ومٞمف ؾمقOE سمـ ُمّمٕم٥م)): وىم٤مل Eسمـ طمجر
(4)

. 

((ُمٜمٙمر Eحلدي٨م)): ىم٤مل Eًمٌخ٤مOي وؾمقOE سمـ ُمّمٕمػ EهلٛمدEين
(5)

. 

Eوٕمٞمػ ضمد Mوم٤مإلؾمٜم٤م. 

 . اهلل فمبًضمًيٌ صموزمر زمـ  -4

Aظمرضمف EًمدOEىمٓمٜمل
(6)

صمٜم٤م ، صمٜم٤م حمٛمد سمـ Aيب ُمقؾمك، سمـ Cؾمح٤مق سمـ Aيب ُمًٚمؿ Eهلل قمٌدُمـ ـمريؼ  

Jسمـ ضمري٩مقمـ ، طمج٤مE ،سمـ ؾمٕمد Mي٤مP ًمزسمػم، قمـE يبA ؾمقل، قمـ ضم٤مسمر، قمـO نA هللE  ًمٞمس ذم: ىم٤مل 

GعمثػمE
(7)

 .<دىم٦م 

وٕمٗمف Eًمٌٞمٝم٘مل ذم EًمٙمؼمىEحلدي٨م و= ٌلم زم ُمـ هقيت مل سمـ Cؾمح٤مق سمـ Aيب ُمًٚمؿ Eهلل قمٌدو
(8)

. 

 .وهٙمذO EوEه حمٛمد سمـ Aيب ُمقؾمك قمـ طمج٤مJ سمف ُمرومققم٤م

                                 
 (. . 4/116( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )1)

 (. E2/35ًمتح٘مٞمؼ ذم ُم٤ًمئؾ Eخلالف )( 2)

 (E3/46هل٤مMي ) ( شمٜم٘مٞمح Eًمتح٘مٞمؼ ٓسمـ قمٌد3)

 (. 3/1310( Eًمتٚمخٞمص Eحلٌػم )4)

 (. 4/169(Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم ًمٚمٌخ٤مOي )5)

 (. 1944( K )2/494(ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )6)

(7GعمثػمE ) :( حلدي٨مE ًمٗم٤مئؼ ذم همري٥مE .TOَْٕE ًمتل شمثػمE Gًمٌ٘مرE1/179 :) 

 (4/116( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )8)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .وظم٤مًمٗمف Aسمق قمٌٞمد Eًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم ومروEه قمـ طمج٤مJ سمـ حمٛمد Eعمّمٞميص سمف ُمقىمقوم٤م

Aظمرضمف ذم EُٕمقEل
(1)

Aن Aسم٤م Eًمزسمػم ، ين Pي٤مM سمـ ؾمٕمدAظمؼم: ىم٤مل، Eسمـ ضمري٩مقمـ ، قمـ طمج٤مJ سمـ حمٛمد 

 .ٓ <دىم٦م قمغم ُمثػمG: ىم٤مل، Eهلل قمٌدقمـ ضم٤مسمر سمـ ، Aظمؼمه

 :ابن جريج وىمد شمقسمع Aسمق قمٌٞمد قمغم هذE Eًمقضمف قمـ

EًمرEPق قمٌد Aظمرضمف
(2)

: 

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(3)

قمـ Aيب ، ري٩مEسمـ ضموحمٛمد سمـ سمٙمر( قمـ ، EًمرEPق قمٌديمالمه٤م )، قمـ حمٛمد سمـ سمٙمر 

 .《ٓ <دىم٦م ذم EعمثػمG》: ىم٤مل Eهلل قمٌدقمـ ضم٤مسمر سمـ ، Eًمزسمػم

Eسمـ PٟمجقيفوAظمرضمف 
(4)

وEًمٓمح٤موي ذم Aطمٙم٤مم Eًم٘مر@ن 
(5)

 :ُمـ ـمريؼ Eسمـ هلٞمٕم٦م 

وEسمـ ظمزيٛم٦م 
(6)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(7)

وحيٞمك سمـ AيقF ، ٞمٕم٦م)Eسمـ هل ٤ميمالمه: حيٞمك سمـ AيقFُمـ ـمريؼ ، 

: ي٘مقل Eهلل قمٌدف ؾمٛمع ضم٤مسمر سمـ Aٟم  ، Aسم٤م Eًمزسمػم طمدصمف Aن  ، Eًمٖم٤موم٘مل( قمـ ظم٤مًمد سمـ يزيد Eجلٛمحل Eعمٍمي

《Gيم٤مP TOٕE ًمٞمس قمغم ُمثػم》. 

و<حح Cؾمٜم٤مMه Eًمٌٞمٝم٘مل
(8)

. 

وشم٤مسمٕمف ، وOوEيتف قمٜمد Eًمٓمح٤موي ُمـ ـمريؼ Eسمـ Eعم٤ٌمOك قمٜمف، وEسمـ هلٞمٕم٦م <دوق خمتٚمط، وهق يمذًمؽ

((<دوق Oسمام Aظمٓم٠م))حيٞمك سمـ AيقE Fًمٖم٤موم٘مل وهققمٚمٞمف 
(9)

 .A Kٟمف ؾمٛمع ُمـ ضم٤مسمروEسمـ Eًمزسمػم ّس ، 

 .يمام ىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل وؾمٜمده طمًـ Cن ؿم٤م? Eهلل، وEًمرEضمح قمـ ضم٤مسمر هق Eًمقىمػ

                                 
(1 :S( )471( K )1008) 

 (. E4/19( K )6828ًمرEPق Eًمّمٜمٕم٤مين ) (ُمّمٜمػ قمٌد2)

(3 :K( عمّمٜمػE )10055 .) 

 (. K1448 ) (2/835( EُٕمقEل )4)

 . (A1/290طمٙم٤مم Eًم٘مر@ن ًمٚمٓمح٤موي )( 5)

 (. 2271( K )2/1087يٛم٦م )( <حٞمح Eسمـ ظمز6)

 (. 4/116( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )7)

 (. 4/117( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )8)

(9 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م)1049( H )7511 .) 
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 :وهق احلًيٌ أيت زمـ فمؿرو زمـ ايمعوص  اهلل فمبًضمًيٌ  -4 

ايمبؼيِر  يميقس دم: وميول،  فمـ صمًه فمـ ايمـبل، فمـ أزمقف، فمؿرو زمـ ؾمعقىفمـ َوُرِوَي ): ومقيمف -444

وَميٌ  ًَ ( ايمعقامؾ َق
(1)

. 

Aظمرضمف Eسمـ قمدي ذم Eًمٙم٤مُمؾ
(2)

وُمـ ـمري٘مف Eًمٌٞمٝم٘مل– 
(3)

وEًمدOEىمٓمٜمل-
(4)

 ، Gُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ محز

Eإلسمؾ  ًمٞمس ذم: ىم٤مل  قمـ Eًمٜمٌل، هقمـ ضمدّ ، قمـ Aسمٞمف، قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥مقمـ ، هم٤مًم٥م Eًم٘مٓم٤من قمـ: Eًمرىمل

 .EًمٕمقEُمؾ <دىم٦م

 .(("هم٤مًم٥م سمـ قمٌٞمد Eهلل"وهق قمٜمدي  "هم٤مًم٥م Eًم٘مٓم٤من"يمذE ىم٤مل  )): وىم٤مل EًمدOEىمٓمٜمل

ومٝمق ، ٤م هم٤مًم٥م سمـ قمٌٞمد EهللAُمّ ، وضمرطمف Eسمـ طم٤ٌمن سمال طمج٦م، ف صم٘م٦م٤من وم٢مٟمّ ًمٞمتف Eًم٘مٓم)): وىم٤مل Eسمـ Eعمٚم٘مـ

((ُمؽموك Eحلدي٨م ُمٜمٙمر: ىم٤مل Aسمق طم٤مشمؿ، EجلزOي شمريمقه
(5)

. 

((<دوق)) Eسمـ ظُمٓم٤مف سمـ Aيب همٞمالن Eًم٘مٓم٤من Aسمق ؾمٚمٞمامن Eًمٌٍمي: وهم٤مًم٥م Eًم٘مٓم٤من هق
(6)

. 

((ًمٞمس سمث٘م٦م))ىم٤مل Eسمـ ُمٕملم ، EجلزOي Eهلل وهم٤مًم٥م سمـ قمٌٞمد
(7)

((ُمؽموك)): ىم٤مل EًمدOEىمٓمٜمل، 
(8)

. 

Eسمـ EجلقPي ذم Eًمتح٘مٞمؼ وضمزم
(9)

 .وAقمٚمف سمف Eهلل سم٠مٟمف هم٤مًم٥م سمـ قمٌٞمد 

 .وم٤محلدي٨م ُمٜمٙمر -ىم٤مل EًمدOEىمٓمٜمل وEسمـ EجلقPييمام –EجلزOي  Eهلل Cن يم٤من هق Eسمـ قمٌٞمد 

 (《ٓ قًومي دم ايمبؼر ايمعقامؾ》: وصموزمر أاؿ ومويمقا، ومعوذ، فَمقِمٍّ  َوُرِوَي فمـ): ومقيمف. 

 . أشمر فمقمّ   -444

                                 
 (. 4/32( Eعمٖمٜمل )1)

 (. K ،1553 )(E6/6ًمٙم٤مُمؾ ) (2)

 (. 4/116(Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )3)

 (. 1938( K )2/492( ذم Eًمًٜمـ )4)

 (. 14/23( EًمٌدE Oعمٜمػم )5)

 (. 5346( H )775ي٥م Eًمتٝمذي٥م )S: (شم٘مر6)

 (. 6/5( Eًمٙم٤مُمؾ )7)

 (. 508( K )1/258( ذم Eًمًٜمـ )8)

 (. 2/35( K )959(Eًمتح٘مٞمؼ ذم ُم٤ًمئؾ Eخلالف )9)
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EًمرEPق قمٌدAظمرضمف 
(1)

 :وEًمثقOي قمـ ُمٕمٛمر، 

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(2)

وEًمدOEىمٓمٜمل، 
(3)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(4)

 Rيب سمٙمر سمـ قمٞم٤مA ُمـ ـمريؼ: 

فوEسمـ Pٟمجقي
(5)

 Jحلج٤مE هػم: ُمـ ـمريؼPو: 

وEًمٌٞمٝم٘مل
(6)

 :ُمـ ـمريؼ قمكم سمـ <٤مًمح 

 .《Eًمٌ٘مر EًمٕمقEُمؾ <دىم٦م ًمٞمس ذم》: ىم٤مل، قمـ قمكم، قم٤م<ؿ سمـ وٛمرGقمـ ، يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ Aيب Cؾمح٤مق

ؾمٌؼيمام . ُمقىمقف قمغم قمكمي  وEًمرEضمح Aٟمف، ووىمٗمف، وىمد Eظمتٚمػ قمغم Aيب Cؾمح٤مق ذم Oومٕمف
(7)

. 

 .وىمد شمٙمٚمؿ ومٞمف قم٤م<ؿ سمـ وٛمرGوُمدOEه قمغم 

 :ُمَعوٍذ أشمر  -444

Aظمرضمف Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم 
(8)

 :قمـ ويمٞمع 

وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل
(9)

، ٚمٞم٨مEًمقمـ ، EًمثقOي ؾمٗمٞم٤منوAسمق ٟمٕمٞمؿ( قمـ ، قمـ Aيب ٟمٕمٞمؿ يمالمه٤م )ويمٞمع 

Qقمـ ُمٕم، قمـ ـم٤مووN٤م :《ُمؾ <دىم٦مEًمٕمقE ًمٌ٘مرE ٟمف يم٤من ٓ ي٠مظمذ ُمـA》. 

وذم Cؾمٜم٤مMمه٤م ، وقمـ ُمٕم٤مN ُمقىمقوم٤م، قمـ Eسمـ قم٤ٌمQ ُمرومققم٤م (ذم Eًمٌ٘مر)Oوي ذم Nًمؽ )): ىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل

((وٕمػ
(10)

. 

ومؽمكومل يتٛمّٞمز طمديثف ، ظمتٚمط ضمدE ًE ٚمٞم٨م سمـ Aيب ؾمٚمٞمؿEًموومٞمف Cؾمٜم٤مMه 
(11)

. 

                                 
 (. 4/19( K )6829( Eعمّمٜمػ )1)

 (. 6/420 ( K )10046( Eعمّمٜمػ )2)

 (. 1941( K )2/493( ذم Eًمًٜمـ )3)

 (. 4/116( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )4)

(5( )2/839) ( K1473( و )1475) 

 (4/116( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )6)

 . -E :- 451ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ (7)

 (. 6/421( K )10047( Eعمّمٜمػ )8)

 (. E2/839( K )1474ُٕمقEل ٓسمـ Pٟمجقيف ) (9)

 (. 6/116( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )10)

 (. 5721)  ( 818H - 817( وEًمت٘مري٥م )4/340/S( EعمٞمزEن )11)
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Qمل وـم٤مو ENك ُمٕم٤مOعمديٜمل ىم٤مل، يدE سمـE قمكم :((سمـ ضمٌؾ ؿمٞمئ٤م Nُمـ ُمٕم٤م Qمل يًٛمع ـم٤مو))
(1)

. 

 .Eإلؾمٜم٤مM يمام ىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل ومٞمف وٕمػ

 .إكصوري  اهلل فمبًزمـ صَموزمٍِر أشمر  -444

EًمرEPق قمٌدAظمرضمف 
(2)

: 

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(3)

قمـ Aيب ، Eسمـ ضمري٩موحمٛمد سمـ سمٙمر( قمـ ، EًمرEPق قمٌديمالمه٤م )، قمـ حمٛمد سمـ سمٙمر 

 .《ٓ <دىم٦م ذم EعمثػمG》: ىم٤مل Eهلل قمٌدقمـ ضم٤مسمر سمـ ، Eًمزسمػم

Eسمـ PٟمجقيفوAظمرضمف 
(4)

وEًمٓمح٤موي ذم Aطمٙم٤مم Eًم٘مر@ن 
(5)

 :ُمـ ـمريؼ Eسمـ هلٞمٕم٦م 

وEسمـ ظمزيٛم٦م 
(6)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(7)

AيقF وحيٞمك سمـ ، )Eسمـ هلٞمٕم٦م ٤ميمالمه: حيٞمك سمـ AيقFُمـ ـمريؼ ، 

: ي٘مقل Eهلل قمٌدAٟمف ؾمٛمع ضم٤مسمر سمـ ، Aن Aسم٤م Eًمزسمػم طمدصمف، Eًمٖم٤موم٘مل( قمـ ظم٤مًمد سمـ يزيد Eجلٛمحل Eعمٍمي

《Gيم٤مP TOٕE ًمٞمس قمغم ُمثػم》. 

و<حح Cؾمٜم٤مMه Eًمٌٞمٝم٘مل
(8)

. 

وشم٤مسمٕمف ، وOوEيتف قمٜمد Eًمٓمح٤موي ُمـ ـمريؼ Eسمـ Eعم٤ٌمOك قمٜمف، وEسمـ هلٞمٕم٦م <دوق خمتٚمط، وهق يمذًمؽ

((<دوق Oسمام Aظمٓم٠م)): ل وهققمٚمٞمف حيٞمك سمـ AيقE Fًمٖم٤موم٘م
(9)

 .وEسمـ Eًمزسمػم سK سم٠مٟمف ؾمٛمع ُمـ ضم٤مسمر، 

قمـ ضم٤مسمر ُمرومققم٤م  Oُوَي وىمد ، -يمام ىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل Oمحف Eهلل- Eهلل Cن ؿم٤م?-، وCؾمٜم٤مMه طمًـ

ؾمٌؼ يمام
(10)

. 

                                 
(1 :S( يب طم٤مشمؿA ؾمٞمؾ ٓسمـEعمرE )99( H )354 .) 

 E(4/19( K )6828 .)عمّمٜمػ  (2)

(3 :K( عمّمٜمػE )10055 .) 

 (. K1448 ) (2/835( EُٕمقEل )4)

 . (A1/290طمٙم٤مم Eًم٘مر@ن ًمٚمٓمح٤موي )( 5)

 (. 2271( K )2/1087( <حٞمح Eسمـ ظمزيٛم٦م )6)

 (. 4/116( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )7)

 (. 4/117ٜمـ Eًمٙمؼمى )( Eًم8ً)

(9)  :S( ًمتٝمذي٥مE 1049شم٘مري٥م( H )7511 .) 

 . -E :- 465ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 10)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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(حمؾ ايمـزاع وهق رصي  دم، وهـَ يْ وَ ايمذي رَ  حيقك زمـ احلؽؿضمًيٌ ، وويمـ): ومقيمف -[م]
(1)

. 

شم٘مدم سمـ Aيب Eًمٕم٤مS حيٞمك سمـ Eحلٙمؿطمدي٨م 
(2)

ُق  E هلل سمٕمثٜمل Oؾمقُل : Aن ُمٕم٤مEN ىم٤مل: وًمٗمٔمف  Aَُ<دِّ

ومٕمروقE قمكم Aن : ىم٤مل، وُمـ يمؾ OAسمٕملم ُمًٜم٦م، وAُمرين Aن @ظمذ ُمـ Eًمٌ٘مر ُمـ يمؾ صمالصملم شمٌٞمٕم٤م، Aهَؾ Eًمٞمٛمـ

، وم٠مسمٞم٧م Nًمؽ، وُم٤م سملم Eًمثامٟملم وEًمتًٕملم، وُم٤م سملم Eًمًتلم وEًمًٌٕملم، @ظمذ ُم٤م سملم OٕEسمٕملم وEخلٛمًلم

ُمرين Aن @ظمذ ُمـ يمؾ صمالصملم وم٠م  وم٠مظمؼمE Hًمٜمٌل، Nًمؽ وم٘مدُم٧م ذم E هلل طمتك Aؾم٠مل Oؾمقل: وىمٚم٧م هلؿ

وُمـ ، وُمـ Eًمثامٟملم ُمًٜمتلم، وُمـ Eًمًٌٕملم ُمًٜم٦م وشمٌٞمٕم٤م، وُمـ يمؾ OAسمٕملم ُمًٜم٦م وُمـ Eًمًتلم شمٌٞمٕملم، شمٌٞمٕم٤م

Wشم٤ٌمA ًمتًٕملم صمالصم٦مE ،عم٤مئ٦م ُمًٜم٦م وشمٌٞمٕملمE وُم٤مئ٦م ُمًٜمتلم وشمٌٞمٕم٤م، وُمـ GًمٕمنمE ًمٕمنميـ وُم٤مئ٦م ، وُمـE وُمـ

Wشم٤ٌمA سمٕم٦مOA وA Hُمًٜم٤م Iؾمقل، صمالO ُمرينAو Eهلل  ن ٓ @ظمذ ومٞمAٓامC ًمؽ ؿمٞمئ٤مN سملم  A و ينA ٌٚمغ ُمًٜم٦م

 .وPقمؿ Aن Eٕوىم٤مS ٓ ومريْم٦م ومٞمٝم٤م. يٕمٜمل شمٌٞمٕم٤م. ضمذقم٤م

 .وٟٓم٘مٓم٤مW ذم Cؾمٜم٤مMه حيٞمك سمـ EحلٙمؿوEحلدي٨م وٕمٞمػ حل٤مل 

طَمرِ   ومقل ايمـبل): ومقيمف -[م] ْٔ (ودم ىُمؾ  أرزمعكم ُمِسـ يٌ ؛ قعٌ دِم ىمؾ  شمالشمكم سَمبِ : دم احلًيٌ ا
(3)

. 

Aسمق EMوA :Mظمرضمف
(4)

Eًمؽمُمذيو  
(5)

 :EًمثقOيُمـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من ، 

Eًمٜم٤ًمئلو
(6)

 :وُمٗمْمؾ سمـ ُمٝمٚمٝمؾ: يٕمغم سمـ قمٌٞمد ُمـ ـمريؼ، 

قمـ ُمٕم٤مN ، قمـ ُمنوق، وEئؾ قمـ Aيب، قمـ Eٕقمٛمش (، وُمٗمْمؾ، ويٕمغم سمـ قمٌٞمد، EًمثقOيصمالصمتٝمؿ )

وُمـ Eًمٌ٘مر ، سمٕمثف Cمم Eًمٞمٛمـ وAُمره Aن ي٠مظمذ ُمـ يمؾ طم٤ممل Mيٜم٤مA EOو قمدًمف ُمٕم٤مومر E هلل Oؾمقل Aن   سمـ ضمٌؾ

 .وُمـ يمؾ OAسمٕملم ُمًٜم٦م، صمالصملم شمٌٞمٕم٤م Aو شمٌٞمٕم٦ميمؾ ُمـ 

خترجيف ؾمٌؼوىمد  
(7)

 .وهق طمدي٨م <حٞمح، 

                                 
 (. 4/33( Eعمٖمٜمل )1)

 . -E- 464ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ: ( 2)

 (. 4/33( Eعمٖمٜمل )3)

 E (3/27( K )1578 .)ًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ذم Pيم٤مE Gًم٤ًمئٛم٦م( ذم 4)

 (. 623( K )3/11( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ُم٤م ضم٤م? ذم Pيم٤مE Gًمٌ٘مر )5)

 (. 2451( )2450( K )5/26( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مP Fيم٤مE Gًمٌ٘مر )6)

 . -463 -: ( Eٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ7)
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هميال يؽؾيػ ، مقاؽميوة ايمّزىميوةٕن ؛ أصمزأ ايمذىمر همقفو زمؽؾ ضميول، راهمنن ىموكً ىمؾُّفو ذىمق): ومقيمف -[م]

 كييص  فمييعم  ن ايمـبييلٕ؛ وحيتؿييؾ أكييف ٓ جيزئييف إٓ إكييوث دم إرزمعقـق ييوت، اظمقاؽمييوة مييـ نمييغم مويمييف

(ُؿِسـ وِت يْايم
(1)

. 

 وAُمره Aن ي٠مظمذ ُمـ يمؾ طم٤ممل، سمٕمثف Cمم Eًمٞمٛمـ E هلل Aن  Oؾمقل، ُمٕم٤مN سمـ ضمٌؾ يمام ذم ىمقًمف طمدي٨م

 .وُمـ يمؾ OAسمٕملم ُمًٜم٦م، وُمـ Eًمٌ٘مر ُمـ يمّؾ صمالصملم شمٌٞمٕم٤م Aو شمٌٞمٕم٦م، Mيٜم٤مA EOو قمدًمف ُمٕم٤مومر

ؾمٌؼيمام -Aظمرضمف Aسمق EMوM وEًمٜم٤ًمئل وEًمؽمُمذي 
(2)

قمـ ، قمـ Aيب وEئؾ، Eٕقمٛمشيمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ  – 

 .قمـ ُمٕم٤مN سمف، ُمنوق

Aظمرضمف Eسمـ قمدي. ُمًـذم طمدي٨م سمٚمٗمظ وضم٤م? 
(3)

EًمدOEىمٓمٜملو 
(4)

سمـ ؾمقOE  وهمػممه٤م ُمـ ـمريؼ، 

Eًمٌ٘مر  ًمٞمس ذم: E هلل ىم٤مل Oؾمقل: ىم٤مل، قمـ Eسمـ قم٤ٌمQ، وـم٤موQ، قمـ جم٤مهد، ٚمٞم٨مEًمقمـ ، ُمّمٕم٥م

 .وذم يمؾ OAسمٕملم ُمًـ Aو ُمًٜم٦م، وًمٙمـ ذم يمؾ صمالصملم شمٌٞمع، EًمٕمقEُمؾ <دىم٦م

ؾمٌؼوىمد ، وؾمقOE سمـ ُمّمٕم٥م ُمؽموك Eحلدي٨م، خمتٚمط ٚمٞم٨م سمـ Aيب ؾمٚمٞمؿEًموومٞمف 
(5)

ٓؾمٜم٤مM وٕمٞمػ وم٤م، 

Eي٦م، ضمًدEًمروE هبذه Gومال قمؼم. 

                                 
 . (E4/34عمٖمٜمل )( 1)

 . -E :- 463ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ (2)

 (. 3/455( Eًمٙم٤مُمؾ )3)

 (. 1939( K )2/492( ذم Eًمًٜمـ )4)

 . -E 465ٟمٔمر Eًمِم٤مهد Eٕول ًمٚمحدي٨م Oىمؿ: ( 5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 باب صدقة الغنه

ويف صريقة الترن  »: قرا ، اليي ذك ىا أولره، يف كتاب ألي لك ، أ ا السنة فما ووى أىس): ومقيمف -[م]

ففوهرا ، فإذا زاهت على عشر ن  و ائرة إلرى  رائتو  ،شاةٌ ؛ إذا كاى  أولعو  إلى عش ن  و ائة، يف سائمتها

ففري كرل  ائرة ، ثمائرةفرإذا زاهت علرى ثم، ففوها ثمث شوام، فإذا زاهت على  ائتو  إلى ثمثمائة، شاتان

، إٓ أن نشرا  ولهرا؛ هرا صريقةلروس فوف، وإذا كاى  سائمة ال جرل ىاقصرة  ر  أولعرو  شراة واحرية، شاة

(إٓ  ا شا  المصيق، توسا وٓ، ذات عواو وٓ، نخ ج يف الصيقة ا  ة وٓ
(1)

. 

ذم يمت٤مA Fيب سمٙمر Eًمّمديؼ Eًمذي Aظمرضمف Eًمٌخ٤مOي هذE ضمز? ُمـ طمدي٨م Aٟمس 
(2)

موىمد شم٘مد، 
(3)

. 

ر ب ، أن الف   ٓ نتتو  لعري المائرة وإحريى وعشر ن 》 )وضمؽل فمـ معوذ : ومقيمف -444 حترى تبيْلغ

 .يثبً فمـف وٓ، 《لوكون ِ ثْلبْي  ائة وإحيى وعش ن ،  ائتو  واثنو  وأولعو 

روى ؽمعقً 
(4)

فمـ طمويمً، 
(5)

فمـ مغغمة، 
(6)

فمـ ايمشيعبل، 
(7)

إذا للر  الشروام  كران》: وميول، فميـ معيوذ، 

، نتو ارا ، لر فرإذا للتر  ثمثمائرة، فويخي  نها ثمث شروام، حتى تيل  أولعو  و ائتو ، نتو اا ل   ائتو 

يؾؼ معوذا( مل وايمشعبل 《. . . .  نها أولعا فويخي، حتى تيل  أولعو  وثمثمائة
(8)

. 

 .ـ ُمٜمّمقOمل Aىمػ قمغم OوEي٦م ؾمٕمٞمد سم

                                 
 (. 4/38( Eعمٖمٜمل )1)

وٓ خيرJ ذم Eًمّمدىم٦م هرُم٦م. . . Eًمخ، AوMOه ذم سم٤مF ( وىمقًمف: 1454( K )2/118( يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مP Fيم٤مE Gًمٖمٜمؿ )2)

 (. 1455( K )2/118ٓ شم١مظمذ ذم Eًمّمدىم٦م هرُم٦م وٓ HEN قمقOE، وٓ شمٞمس. . . <حٞمح Eًمٌخ٤مOي )

 . -E :- 450ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ (3)

ٟمزيؾ ُمٙم٦م صم٘م٦م ُمّمٜمػ ويم٤من ٓ يرضمع قمام ذم يمت٤مسمف ًمِمدG وصمقىمف سمف.  ( ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقO سمـ ؿمٕم٦ٌم Aسمق قمثامن EخلرEؾم٤مين4)

 :S( ًمتٝمذي٥مE ٟمٔمر: شم٘مري٥مE389( H )2399 .) 

Eٟمٔمر: شم٘مري٥م Eًمتٝمذي٥م  ((صم٘م٦م صم٧ٌم)) Eًمرمحـ سمـ يزيد Eًمٓمح٤من EًمقEؾمٓمل Eعمزين ُمقٓهؿ سمـ قمٌد Eهلل ( ظم٤مًمد سمـ قمٌد5)

 :S(287( H )1647 .) 

صم٘م٦م ُمت٘مـ A ٓCٟمف يم٤من يدًمس وٓ ؾمٞمام قمـ ))م Eًمٙمقذم، Eًمٗم٘مٞمف Eٕقمٛمك( EعمٖمػمG سمـ ُِمْ٘مًؿ Eًمْمٌك ُمقٓهؿ، Aسمق هِم٤م6)

( شمٕمريػ Aهؾ 6851( H )966وNيمره Eسمـ طمجر ذم Eًمٓمٌ٘م٦م Eًمث٤مًمث٦م ُمـ Eعمدًمًلم. شم٘مري٥م Eًمتٝمذي٥م )C))  :SسمرEهٞمؿ

 :S( ًمت٘مديسE46( H )107 .) 

 S(475-476( H )3092 .):   ت٘مري٥مEًم ((صم٘م٦م، ُمِمٝمقO وم٘مٞمف وم٤موؾ)) قم٤مُمر سمـ ذEطمٞمؾ Eًمِمٕمٌل Aسمق قمٛمرو( 7)

 (. 4/38-39( Eعمٖمٜمل )8)
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وOوEه Eسمـ EعمٜمذO ذم EإلذEف
(1)

 Nًمِمٕمٌل )): صمؿ ىم٤مل، ُمٕمٚم٘م٤م قمـ ُمٕم٤مE ٕن Nقمـ ُمٕم٤م Eوًمٞمس يث٧ٌم هذ

 .ويمذE ىم٤مًمف Eعمّمٜمػ Oمحف Eهلل ((يٚم٘مف مل OوEه قمٜمف وهق

((Eًمِمٕمٌل قمـ ُمٕم٤مN ُمرؾمؾ))ىم٤مل Aسمق OPقم٦م و
(2)

. 

 .٘مًؿEعمٖمػمG سمـ ُموًمٕمٜمٕمٜم٦م ، وُمٕم٤مN، وم٤مإلؾمٜم٤مM ومٞمف وٕمػ ًمالٟم٘مٓم٤مW سملم Eًمِمٕمٌل

همينذا زادت فميعم ايمذي ىمون فمـً خل فمؿير زميـ اخلطيوب  )ودم ىمتوب ايمصًوموت: ومقل اظمصـػ -[م]

(همػقفو أرزمع ؾمقوه، ضمتك سمبؾغ أرزمعامئي ؾموة، فو رءؾقس همقهم، شمالشمامئي وواضمًة
(3)

. 

ؾمٌؼوىمد شمٚم٘مك Eًمٕمٚمام? سم٤مًم٘مٌقل وىمد ، وهق طمدي٨م Oوي ُمـ قمدG ـمرق ومٝمل وضم٤مGM وُمرEؾمٞمؾ
(4)

. 

(همػل ىُمؾ  موئٍي ؾَموةٌ ، هَمنَِذا َزاَدْت :  )ومقل ايمـبل: ومقل اظمصـػ -[م]
(5)

. 

ؾمٌؼ وىمد، Aظمرضمف Eًمٌخ٤مOي هذE ضمز? ُمـ طمدي٨م Aيب سمٙمر Eًمّمديؼ Eًمذي
(6)

: وًمٗمٔمف، ذم سمٞم٤من Eًمّمدىم٦م 

Gمم قمنميـ وُم٤مئ٦م ؿم٤مC سمٕملمOA يم٤مٟم٧م ENC ًمٖمٜمؿ ذم ؾم٤مئٛمتٝم٤مE مم ُم٤مئتلم ، وذم <دىم٦مC قمغم قمنميـ وُم٤مئ٦م HMEP ENوم٢م

، ومٗمل يمؾ ُم٤مئ٦م ؿم٤مG، وم٢مHMEP EN قمغم صمالI ُم٤مئ٦م، هومٗمٞمٝم٤م صمالI ؿمٞم٤م، وم٢مHMEP EN قمغم ُم٤مئتلم Cمم صمالI ُم٤مئ٦م، ؿم٤مشم٤من

GطمدEو Gسمٕملم ؿم٤مOA ًمرضمؾ ٟم٤مىمّم٦م ُمـE يم٤مٟم٧م ؾم٤مئٛم٦م ENهب٤مٚمٞمس ومٞموم، وم٢مO ?ن يِم٤مA ٓC ٝم٤م <دىم٦م. 

يًومِي َهِرمييٌ  وٓ:  )ومول ايمـ بلُّ : ومقيمف -[م] إٓ ميو ؾميوء ، سَميقٌْس  وٓ، ذاُت فَميَقارٍ  وٓ، ُرَْرُج دم ايمص 

ُق   ً (ايميُؿَص
(7)

. 

 E هلل Aّن Oؾمقل: قمـ ضمده، قمـ Aسمٞمف، Aيب سمٙمر سمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ طمزم هذE ضمز? ُمـ طمدي٨م

Hًمدي٤مEًمًٜمـ وEئض وEًمٗمرE ومٞمف Fًمٞمٛمـ سمٙمت٤مE هؾA ممC ًمّمدىم٦م َهِرُم٦م ٓو : وومٞمف، . . . يمت٥مE شم١مظمذ ذم ،

                                 
(1 )( OعمٜمذE ًمٕمٚمام? ٓسمـE ه٥مEف قمغم ُمذEإلذE3/11) . 

 (. 593( H )٤160مشمؿ )S: ( EعمرEؾمٞمؾ ٓسمـ Aيب طم2)

 . (E4/40عمٖمٜمل )( 3)

 . -E :- 461ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ ((4

 . (E4/40عمٖمٜمل )( 5)

 . -E :- 450ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ (6)

 (. 4/40( Eعمٖمٜمل )7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 877 ايمّزىموةىمتوب  

يٗمرق سملم جمتٛمع ظمٞمٗم٦م  وٓ، جيٛمع سملم ُمتٗمرق وٓ، شمٞمس Eًمٖمٜمؿ وٓ، HEN قمقOE وٓ، قمجٗم٤م? وٓ

Eًمّمدىم٦م

ٕئٛم٦م، وذم Cؾمٜم٤مMه وٕمػ E طمتٛمٚمفE وًمٙمـ ،Hًمدي٤مE Fقمتٛمدوه ذم سم٤مEسمف و EطمتجقEيمام ، و Hًمّمدىم٤مEؾمٌؼو
(1)

. 

(ؾموةٌ دم أرزمعكَم ؾموًة :  )ومقيمف: ومقل اظمصـ ػ -[م]
(2)

. 

ؾمٌؼوىمد ، هذE ضمز? ُمـ طمدي٨م قمكم 
(3)

وEٕيمثر قمغم Aٟمف ُمقىمقف ، وىمد Eظمتٚمػ ذم Oومٕمف ووىمٗمف، 

 .قمغم قمكم سمـ Aيب ـم٤مًم٥م 

وضم٤م? ُمٕمٜم٤مه قمٜمد Eًمٌخ٤مOي
(4)

ذم <دىم٦م : ذم طمدي٨م Aٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ُمـ يمت٤مA Fيب سمٙمر Eًمّمديؼ وًمٗمٔمف 

 .ٝم٤م ENC يم٤مٟم٧م OAسمٕملم Cمم قمنميـ وُم٤مئ٦م ؿم٤مE ٌGًمٖمٜمؿ ذم ؾم٤مئٛمت

وذم يمؾ OAسمٕملم ؿم٤مGً : قمـ ضمده سمٚمٗمظ، قمـ Aسمٞمف، Aيب سمٙمر سمـ حمٛمد سـم قمٛمرو سـم طمزم طمدي٨مويمذًمؽ ضم٤م? ذم 

 ٌGن شمٌٚمغ قمنميـ وُم٤مئ٦م: ؾم٤مئٛم٦ًم ؿم٤مA ممC ،GطمدEقمغم قمنميـ و HMEP ن شمٌٚمغ ُمئت٤من، وم٢منA ممC ومٗمٞمٝم٤م ؿم٤مشم٤من ، HMEP وم٢من

GطمدEُم٤مئ٦م ومثالصم٦م ؿمٞم٤مه، و Iن شمٌٚمغ صمالA ممC ،Gؿم٤م Gومٗمل يمؾ ُم٤مئ٦م ؿم٤م MEP ؾمٌؼوىمد  ومام
(5)

. 

ووميول دم ، وأؿمؾيَؼ ايمّشيوَة ايمقاصمبييَ ، كص  فمعم إكثك دم همرائِض اإلزمِؾ وايمبؼرِ   أن ايمـبل): ومقيمف -[م]

ًَ  مل َمـ: اإلزمؾِ  ًْ زمـ ـَ يمبقٍن ذىمًرا، خموضٍ  جي (أطْمَرج ازم
(6)

. 

 وىمد، يمام ذم طمدي٨م Aٟمس ذم يمت٤مA Fيب سمٙمر Eًمّمديؼ: )كص  فمعم إكثك دم همرائِض اإلزمِؾ وايمبؼِر(: ىمقًمف

ؾمٌؼ
(7)

٤م وقمنميـ Cمم وم٢مEN سمٚمٖم٧م مخً، Eإلسمؾ ذم يمؾ مخس ؿم٤مG ذم OAسمع وقمنميـ ومام Mوهن٤م ُمـ: وًمٗمٔمف، 

، ومٗمٞمٝم٤م سمٜم٧م ًمٌقن Aٟمثك، وم٢مEN سمٚمٖم٧م ؾمت٤م وصمالصملم Cمم مخس وOAسمٕملم، ومٗمٞمٝم٤م سمٜم٧م خم٤مA Tٟمثك، مخس وصمالصملم

وم٢مEN سمٚمٖم٧م وEطمدG وؾمتلم Cمم مخس ، ومٗمٞمٝم٤م طم٘م٦م ـمروىم٦م Eجلٛمؾ، وم٢مEN سمٚمٖم٧م ؾمت٤م وOAسمٕملم Cمم ؾمتلم

                                 
 . -E :- 461ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ (1)

 (. 4/41( Eعمٖمٜمل )2)

 . . -E :- 451ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ (3)

 (. 1454( K )2/118( ذم <حٞمحف، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مP Fيم٤مE Gًمٖمٜمؿ )4)

 . -E :- 461ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ (5)

 (. 4/42( Eعمٖمٜمل )6)

 . -E :- 450ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ (7)
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، وضمذقم٦م، طم٘م٦م، ٧م خم٤مTسمٜم، سمٜم٧م ًمٌقن: ومٜمص ذم <دىم٦م Eإلسمؾ OAسمٕم٦م Aؾمٜم٤من. ومٗمٞمٝم٤م ضمذقم٦م، وؾمٌٕملم

 .ويمٚمٝم٤م Aٟمثك

سمٕم٨م ُمٕم٤مE   ENًمٜمٌل Aن  ، ًمٕمٚمف يِمػم Cمم طمدي٨م ُمنوق)كص  فمعم إكثك دم همرائِض ايمبؼِر( : وىمقًمف

ـْ يُمؾِّ OْAَسَمِٕملَم ، ْو شَمٌِٞمَٕم٦مً وُمـ Eًمٌ٘مر ُمـ يمؾ صمالصملم شَمٌِٞمًٕم٤م Aَ ، وAُمره Aن ي٠مظمذ ُمـ يمؾ طم٤ممل Mيٜم٤مC ،EOمم Eًمٞمٛمـ َوُِم

ٜم ٦مً  ًِ خترجيف ؾمٌؼوىمد  ُُم
(1)

، تٌٞمٕم٦موEًم، سمؾ ظمػم سملم Eًمتٌٞمع، Eٓىمتّم٤مO قمغم Eٕٟمثك ومح٥ًم ًمٞمس ذمو. 

Cٟمام ، وم٠مُم٤م Eسمـ Eًمٚمٌقن ومٚمٞمس سم٠م<ؾ، A<ال Cٓ ذم Eًمٌ٘مر Eًمّزيم٤مGخيرE Jًمذيمر ذم  وٓ)): وًمذًمؽ ىم٤مل Eسمـ ىمدEُم٦م

Tسمٜم٦م خم٤مE هق سمدل قمـ . . .))
(2)

. 

ًَ  مل َمـ: وومقيمف ًْ زمـ ـَ يمبقٍن ذىمًرا، خموضٍ  جي  .أطْمَرج ازم

خترجيف ؾمٌؼ 
(3)

. 

(ائؿ أمقاهلؿإيوك وىمر:  ومقل ايمـّبل  ، )ويمـو: ومقيمف -[م]
(4)

. 

هذE ضمز? ُمـ طمدي٨م Eسمـ قم٤ٌمE Qًمذي Aظمرضمف Eًمِمٞمخ٤من 
(5)

، ُمقمم Eسمـ قم٤ٌمA ،Qيب ُمٕمٌد ُمـ ـمريؼ 

 Qسمـ قم٤ٌمE قمـ ،ؾمقل: ىم٤ملO هلل ىم٤ملE  ًمٞمٛمـE ممC سمـ ضمٌؾ طملم سمٕمثف Nهؾ : عمٕم٤مA ٟمؽ ؾمت٠ميت ىمقُم٤مC

Fحلدي٨م وومٞمف، . . . يمت٤مE يمرNهلؿوم: وEُمقA ئؿEعمٔمٚمقم ٢مي٤مك ويمرE GقمقM شمؼEوم٢مٟمف ًمٞمس سمٞمٜمف ، و

ؾمٌؼوىمد  طمج٤مE Fهلل وسملم
(6)

. 

هِ ، َيْسليَمْؽْؿ طمغَمه مل سمعولم اهلل إنّ : )وومول: ومقيمف -444 داود( أزمق رواه، ويمَيؿ َيلمْرىمؿ زممم 
(7)

. 

                                 
 . -E :- 463ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ (1)

 (. 4/34( Eعمٖمٜمل )2)

 . -E :- 453ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 3)

 (. 4/43( Eعمٖمٜمل )4)

(5( Gًمّزيم٤مE Fوضمق Fسم٤م ،Gًمّزيم٤مE Fي، يمت٤مOًمٌخ٤مE )2/104( K )1395 ذم Mٕهمٜمٞم٤م? وشمرE ًمّمدىم٦م ُمـE ظمذA Fوسم٤م ،)

( Eطمٞم٨م يم٤مٟمق ?Eًمٗم٘مرE2/128( K )1496 ًمٞمٛمـ ىمٌؾ طمج٦مE ممC Nيب ُمقؾمك، وُمٕم٤مA سمٕم٨م Fي، سم٤مPعمٖم٤مE Fيمت٤م ،)

 WEMًمقE(5/162( K )4347( إلؾمالمE ئعEشملم وذMًمِمٝم٤مE ممC ?ًمدقم٤مE Fإليامن، سم٤مE Fوُمًٚمؿ يمت٤م )1/50 K )

(19/29 ،30 ،31 .) 

 . -E :- 442ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 6)

 (. 4/43( Eعمٖمٜمل )7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ذم Eًمًٜمـ Aظمرضمف
(1)

سمـ ؾم٤ممل سمحٛمَص قمٜمَد @ِل قمٛمرو سمـ Eحل٤مE  IOهلل قمٌدوىمرHُA ذم يمت٤مFِ : ىم٤مل 

ٌَػم سمـ ُٟمٗمػمٍ ، حيٞمك سمـ ضم٤مسمروAظمؼمين : ىم٤مل، قمـ Eًمزسمٞمدّي ، Eحلٛميص ُمٕم٤موي٦م سمـ  Eهلل قمٌدقمـ ، قمـ ضُم

يِّ  Gِ ىمْٞمِس  -Eًمَٖم٤مرِضِ َُمـ : صمالI ُمـ ومٕمٚمٝمـ وم٘مد ـمٕمؿ ـمٕمؿ Eإليامن:  ىم٤مل Eًمٜمٌلُّ : ىم٤مل -ُمـ هم٤مرِضَ

ف، وطمَده وAٟم ف ٓ Cًمف E ٓCهلل Eهلل قمٌد ًُ EOومدGً ، وAقمٓمك Pيم٤مGَ ُم٤مًمِف ـمٞم٦ٌَم هب٤م ٟمٗم
(2)

ُيٕمٓمل  وٓ، قمٚمٞمف يمؾ قم٤مم 

Oِ  وٓ، Eهلَِرُم٦م E Uًَمٚم ئٞمٛم٦مَ  وٓ، Eعمريَْم٦م وٓ، َٟم٦مEًمد  َ ي٠ًمًْمُٙمؿ  لم Eهلل وم٢من  ، ؿوًمٙمـ ُمـ َوؾَمِط AُمقEًمِٙمُ ، Eًمنم 

ه، ظَمػَمه  .ومل ي٠مُُمْريُمؿ سمنَمِّ

((وEًمٌزOE، وو<ٚمف EًمٓمؼمEين، ومل يّمؾ Aسمق EMوM سمف ؾمٜمده)): ىم٤مل Eًمزيٚمٕمل 
(3)

. 

 Oوى قمـ ضمٌػم)): ىم٤مل Eعمزي، يدOك ضمٌػم سمـ ٟمٗمػم مل حيٞمك سمـ ضم٤مسمروم٤مإلؾمٜم٤مM ُمٜم٘مٓمع قمٜمد Aيب EMوM ٕن 

((Eًمرمحـ سمـ ضمٌػم سمـ ٟمٗمػم قمٌدوEًمّمحٞمح Aن سمٞمٜمٝمام ، سمـ ٟمٗمػم
(4)

. 

قمـ ، حيٞمك سمـ ضم٤مسمرقمـ ، قمـ حمٛمد سمـ Eًمقًمٞمد Eًمزسمٞمدي، سمـ ؾم٤ممل Eهلل قمٌدوو<ٚمف همػم وEطمد ُمـ ـمريؼ 

 .سمـ ُمٕم٤موي٦م سمف Eهلل قمٌدقمـ ، قمـ Aسمٞمف، Eًمرمحـ سمـ ضمٌػم سمـ ٟمٗمػم قمٌد

ؾمٕمد ذم Eًمٓمٌ٘م٤مA Hظمرضمف Eسمـ
(5)

وEًمٌخ٤مOي ذم Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم 
(6)

وEًمٗمًقي ذم Eعمٕمروم٦م وEًمت٤مOيخ: 
(7)

 –

Eًمٌٞمٝم٘ماال فـمري٘ماا وُمااـ
(8)

وEسمااـ Aيب قم٤م<ااؿ ذم Eٔطماا٤مM وEعمثاا٤مين -
(9)

وAسمااق Eًم٘م٤مؾمااؿ Eًمٌٖمااقي ذم ، 

                                 
 (. 1582( K )3/32) ( يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ذم Pيم٤مE Gًم٤ًمئٛم٦م1)

(2 )GومدEًمرE  .ئٝم٤مEMA ي شمٕمٞمٜمف ٟمٗمًف قمغمA :قمٜمتفA ENC :ومدهOA ومدشمفO إلقم٤مٟم٦م. ي٘م٤ملE ًمرومد وهقE ًمٜمٝم٤مي٦م وم٤مقمٚم٦م، ُمـE :ٟمٔمرE

 ( ُم٤مGM: )Oومد(2/241)

 (. 2/362( ٟمّم٥م EًمرEي٦م )3)

 (. 6799( H )31/248( هتذي٥م Eًمٙمامل )4)

(5Hًمٓمٌ٘م٤مE ) ( ًمٙمؼمىE7/421) قمٌد( هلل وقمٜمدهE  .)IOحل٤مE ( سمدل: )قمٛمرو سمـIOحل٤مE ًمٕمٚمف شمّمحٞمػ. سمـ 

 (. 5/31( Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم )6)

 (. 1/269( Eعمٕمروم٦م وEًمت٤مOيخ )7)

 (.  3026( K )5/9(، ؿمٕم٥م Eإليامن )4/95( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )8)

(9( )2/300( K )1062 ) ( :ن قمٌدوقمٜمدهA ظمؼمA ًمرمحـ سمـ ضم٤مسمر سمـ ٟمٗمػمEن قمٌدA هلل هE  ومل يذيمر )ًمٖم٤مرضيE سمـ ُمٕم٤موي٦م

 . قمـ Aسمٞمف. ًمٕمٚمف ؾم٘مط ُمـ Eًمٜم٤مؾمخ. 
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Eًمّمح٤مسم٦م ُمٕمجؿ
(1)

وEًمٓمؼمEين ذم ُمًٜمد Eًمِما٤مُمٞملم، 
(2)

Eعمازي ذم هتاذي٥م Eًمٙماامل ذم Aؾماام?  فوُماـ ـمري٘ما-

لEًمرضم٤م
(3)

وAسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤مسم٦م، - 
(4)

 ، 

سمـ  Eهلل قمٌدىم٤مل طمدصمٜمل ، قمـ قمٛمرو سمـ Eحل٤مC ،IOؾمح٤مق سمـ CسمرEهٞمؿ Eسمـ Eًمٕمال?يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ 

Eًمرمحـ سمـ ضمٌػم سمـ  قمٌدAن ، Eًمٓم٤مئل حيٞمك سمـ ضم٤مسمرقمـ ، قمـ حمٛمد سمـ Eًمقًمٞمد Eًمزسمٞمدي، ؾم٤ممل Eٕؿمٕمري

: سمـ ُمٕم٤موي٦م Eًمٖم٤مرضي طمدصمٝمؿ Aن Eًمٜمٌل قمٚمٞمف EًمّمالG وEًمًالم ىم٤مل Eهلل قمٌدف Aن Aسم٤مه طمدصمف Aن ٟمٗمػم طمدصم

ُم٤م : وPيمك ٟمٗمًف وم٘م٤مل Oضمؾ: وMEP ذم @ظمره، ومذيمره . . . صمالI ُمـ ومٕمٚمٝمـ وم٘مد ـمٕمؿ ـمٕمؿ Eإليامن

قمزوضمؾ ُمٕمف طمٞم٨م ُم٤م يم٤من Eهلل نّ Aؿ يٕمٚم Aنْ : ىم٤مل= شمزيمٞم٦م Eعمر? ٟمٗمًف

Aسمق يٕم٘مقF سمـ Aسمك Cؾمح٤مق ، Cؾمح٤مق سمـ CسمرEهٞمؿ سمـ Eًمٕمال? سمـ Eًمْمح٤مك سمـ Eعمٝم٤مضمر Eًمزسمٞمدى: وومٞمف 

 .٢مؾمح٤مق سمـ Pسمريؼسم Eعمٕمروف، Eحلٛمَم

MوEM سمقA ًمٜم٤ًمئل، شمٙمٚمؿ ومٞمفEًمٓم٤مئل، وE وحمٛمد سمـ قمقف: 

ىم٤مل Aسمق . سمٌم?ًمٞمس هق : وم٘م٤مل، ؾمئؾ Aسمق EMوM قمـ Cؾمح٤مق سمـ CسمرEهٞمؿ سمـ Pسمريؼ)): وىم٤مل Eٔضمري

MوEM :سمـ قمقفE ىم٤مل زم :Fسمريؼ يٙمذP هٞمؿ سمـEسمرC ؾمح٤مق سمـC نA ؿمؽA ُم٤م))
(5)

. 

((٘م٦م قمـ قمٛمرو سمـ Eحل٤مIOًمٞمس سمث)): وىم٤مل Eًمٜم٤ًمئل
(6)

. 

 .وEسمـ طم٤ٌمن، ووصم٘مف ُمًٚمٛم٦م، وAسمق طم٤مشمؿ، وAصمٜمك قمٚمٞمف Eسمـ ُمٕملم

Cؾمح٤مق سمـ  ؾمٛمٕم٧م حيٞمك سمـ ُمٕملم وAصمٜمك قمغمو: ٓ سم٠مQ سمف وًمٙمٜمٝمؿ حيًدوٟمفؿمٞمخ )): ىم٤مل Aسمق طم٤مشمؿ

Eًمزسمريؼ ظمػمE))
(7)

. 

                                 
 (. 1759( K )4/303( ُمٕمجؿ Eًمّمح٤مسم٦م )1)

 (. 1870( K )3/97( ُمًٜمد Eًمِم٤مُمٞملم ًمٚمٓمؼمEين )2)

3)) (16/164 .) 

(4( )4/1784( K )4528 .) 

(5( MوEM ٔضمري ٕيبE HٓEؾم١م )2/228( Q )1682 .) 

 . (8/109ٓسمـ قم٤ًميمر ) شم٤مOيخ Mُمِمؼ( 6)

 (. 2/209( EجلرK وEًمتٕمديؾ )7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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((صم٘م٦م)): وىم٤مل ُمًٚمٛم٦م
(1)

 ،Hًمث٘م٤مE سمـ طم٤ٌمن ذمE يمرهNو
(2)

 .وظمرJ ًمف ذم <حٞمحف 

((وAـمٚمؼ حمٛمد سمـ قمقف Aٟمف يٙمذF، <دوق هيؿ يمثػمE)): وىم٤مل Eسمـ طمجر
(3)

. 

، وىمد ىم٤مل Eًمٜم٤ًمئل ًمٞمس سمث٘م٦م قمـ قمٛمرو سمـ Eحل٤مIO، وOوEيتف هٜم٤م قمـ قمٛمرو سمـ Eحل٤مE IOحلٛميص

 :وًمٙمٜمف ىمد شمقسمع قمٚمٞمف

Oوى Eسمـ ىم٤مٟمع ذم ُمٕمجؿ Eًمّمح٤مسم٦م
(4)

 ،Oحلٛميص، ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ سمٙم٤مE وحمٛمد سمـ قمقف ، 

Eًمّمٖمػم وEًمٓمؼمEين ذم
(5)

 :قمـ قمكم سمـ Eحلًـ سمـ ُمٕمروف Eحلٛميص 

Oسمـ سمٙم٤مE( وحمٛمد سمـ قمقف، صمالصمتٝمؿ ،)حلًـE يب شم٘مل قمـ  وقمكم سمـAهٞمؿ قمٌادEسمارC حلٛمٞماد سماـE ، ٟما٤م

 .قمـ Eًمزسمٞمدي سمف ُمثٚمف، سمـ ؾم٤ممل هللا قمٌد

 .Aسمق شم٘مك Eحلٛمَم Eٕيمؼم، Eحلٛمٞمد سمـ CسمرEهٞمؿ Eحليُمك قمٌدو

 .شمٙمٚمؿ ومٞمف همػم وEطمد

يم٤من ؿمٞمخ٤م رضيرE ٓ حيٗمظ ويمٜم٤م : ؾم٠مًم٧م حمٛمد سمـ قمقف Eحلٛمَم قمٜمف وم٘م٤مل)): ىم٤مل Eسمـ Aيب طم٤مشمؿ

ؾمٜم٤مM ٛمٚمف Cًمٞمف وٟمٚم٘مٜمف ومٙم٤من ٓ حيٗمظ Eإلومٜمح، ٓسمـ ؾم٤ممل ٟمٙمت٥م ُمـ ٟمًخ٦م Eًمذى يم٤من قمٜمد Eؾمح٤مق Eسمـ Pسمريؼ

ويم٤من ENC طمدI قمٜمف حمٛمد سمـ قمقف ، ٟمام محٚمٜم٤م Eًمٙمت٤مF قمٜمف ؿمٝمقE Gحلدي٨مCو، ٤موحيٗمظ سمٕمض Eعمتـ ومٞمحدصمٜم

((وضمدH ذم يمت٤مE Fسمـ ؾم٤ممل: ىم٤مل
(6)

. 

سمـ  هللا قمٌدويم٤من Nيمر Aٟمف ؾمٛمع يمت٥م ، Cًمٞمف ومٚمؿ AظمرJ، يم٤من ذم سمٕمض ىمرى محص)): وىم٤مل Aسمق طم٤مشمؿ

ومٚمؿ ، طمٗمظAوم٘م٤مل ٓ ، قمٚمٞمفن يٕمروقMEOA EوE ٠مطمٗمٔمٝم٤م ومAٓ : وم٘م٤مل، هن٤م Nه٧ٌم يمتٌفC ٓAؾم٤ممل قمـ Eًمزسمٞمدى 

 َٓ ، وم٢مEN ىمقم يروون قمٜمف هذE Eًمٙمت٤مF، صمؿ ىمدُم٧م محص سمٕمد Nًمؽ سم٠ميمثر ُمـ صمالصملم ؾمٜم٦م: نَ يزEًمقE سمف طمتك 

                                 
 (. 2/68( Cيمامل هتذي٥م Eًمٙمامل )1)

 (. 8/113( Eًمث٘م٤مH ٓسمـ طم٤ٌمن )2)

(3 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )125( H )330  .) 

(4( )2/102 .) 

 (. 1/334( K )555( Eعمٕمجؿ Eًمّمٖمػم ًمٚمٓمؼمEين )5)

 (. 6/8( EجلرK وEًمتٕمديؾ )6)
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، Oضمؾ ٓ حيٗمظ سمٌم?وًمٞمس هذE قمٜمدي ، ومحدصمٝمؿ هبذE، وىم٤مًمقE قمرT قمٚمٞمف يمت٤مE Fسمـ Pسمريؼ وًم٘مٜمقه

((وًمٞمس قمٜمده يمت٥م
(1)

. 

((ًمٞمس سمث٘م٦م)): Gوىم٤مل ُمر ((ًمٞمس سمٌم?)): وىم٤مل Eًمٜم٤ًمئل 
(2)

. 

Hًمث٘م٤مE سمـ طم٤ٌمن ذمE يمرهNو
(3)

. 

((وٕمِّػ)): وىم٤مل Eًمذهٌل
(4)

. 

((<دوق A ٓCٟمف Nه٧ٌم يمتٌف وم٤ًم? طمٗمٔمف)): وىم٤مل Eسمـ طمجر
(5)

. 

وم٠مظمذه حمٛمد ، Aن Eحلدي٨م طمدي٨م Cؾمح٤مق سمـ Pسمريؼ، وEًمذي ئمٝمر ُمـ يمالم حمٛمد سمـ قمقف Eحلٛميص

 .حدI سمف قمٜمفوم، Eحلٛمٞمد سمـ CسمرEهٞمؿ قمٌدوًم٘مٜمف ، سمـ قمقف وهمػمه

 .ENC يم٤مٟم٧م EًمروEي٦م EOضمٕم٦م Cمم OوEي٦م Eسمـ Pسمريؼ، ومال قمؼمG هبذه Eعمت٤مسمٕم٦م

 يّمح مل وEعمق<قل، ٦مُمٜم٘مٓمٕم وهل، EMوA Mيب OوEي٦م هق EعمحٗمقA Vن -Aقمٚمؿ وEهلل–وEًمذي يؽمضمح 

 .-Aقمٚمؿ وEهلل– ًمالٟم٘مٓم٤مW وٕمػ ومٞمف وم٤محلدي٨م، Cؾمٜم٤مMه

وNيمره Eًمِمٞمخ Eًٕم٤ٌمين ذم Eًمّمحٞمح٦م
(6)

، وEًمٌٞمٝم٘مل ذم Eًمٙمؼمى، ٓمؼمEين ذم Eًمّمٖمػمُمـ ـمري٘مل Eًم 

 .وىمد قمروم٧م طم٤مهلام، Eحلٛمٞمد سمـ CسمرEهٞمؿ قمٌدوAيب شم٘مل ، وُمدOEمه٤م قمغم Cؾمح٤مق سمـ Pسمريؼ، و<ححف

                                 
 (. 6/8) ( EجلرK وEًمتٕمديؾ1)

 (. 16/408( هتذي٥م Eًمٙمامل )2)

 (. 8/400( Eًمث٘م٤مH ٓسمـ طم٤ٌمن )3)

 (.  1/614( H )3094( Eًمٙم٤مؿمػ )4)

(5 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )563( H )3751 .) 

 (. 1046( K )3/37( ؾمٚمًٚم٦م Eٕطم٤مMي٨م Eًمّمحٞمح٦م )6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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زم يك: )ومول فمؿر يمسوفمقف: ومقيمف  -444 ٓ سملطمذ ايمرُّ
(1)

اظميوطمض وٓ ،
(2)

إىمقيمييَ  وٓ، 
(3)

همحيؾ  وٓ، 

(ايمغـؿ
(4)

. 

Aظمرضمف ُم٤مًمؽ
(5)

ـٍ ًم، صمقO سمـ Pيد Eًمديكمقمـ   قمـ ضمده ؾمٗمٞم٤من سمـ ، سمـ ؾمٗمٞم٤من Eًمث٘مٗمل Eهلل ٕمٌدقمـ Eسم

ْخؾِ  ومٙم٤من. ىم٤مAن  قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مF سمٕمثف ُمّمدّ 》، Eهلل قمٌد  ً ْخؾِ : وم٘م٤مًمقE: َيُٕمدُّ قَمغَم Eًمٜم ٤مQِ سم٤ِمًم  ً ، Aَشَمُٕمدُّ قَمَٚمْٞمٜم٤َم سم٤ِمًم

 ٟمٕمدّ ، ٟمٕمؿ: وم٘م٤مل قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مF، ومٚمام ىمدم قمغم قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مN Fيمر ًمف Nًمؽ=! شَم٠ْمظُمُذ ُمٜمف ؿمٞمئ٤م وٓ

Eقِمل، قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمًخٚم٦م ِٛمُٚمَٝم٤م Eًمر  سم ك  وٓ، Eٕيَُمقًَم٦مَ ٠مظمذ ٟم وٓ! ٟم٠مظمذه٤م وٓ، حَيْ ومحؾ  وٓ، ظِمَض Eعْم٤َم وEًٓمرُّ

 .《وNًمؽ قمدل سملم همذE ?Eًمٖمٜمؿ وظمٞم٤مOه، وٟم٠مظمذ Eجلذقم٦م وEًمثٜمٞم٦م. Eًمٖمٜمؿ

وُمـ ـمريؼ ُم٤مًمؽ Aظمرضمف Eسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل
(6)

وEًمٓمؼمEين، 
(7)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(8)

. 

ـٌ ًم: وومٞمف  .يًؿّ  مل ُمٌٝمؿ، سمـ ؾمٗمٞم٤من Eًمث٘مٗمل Eهلل ٕمٌدEسم

وصم٘مف Eًمٜم٤ًمئل، Eًمث٘مٗمل Eًمٓم٤مئٗمل Aظمق قم٤م<ؿ وقمٛمرو Eهلل قمٌدسمـ ؾمٗمٞم٤من سـم  Eهلل قمٌدو
(9)

وNيمره Eسـم طم٤ٌمن ، 

                                 
سم ك1) تِل شُمَرسم ك ذِم Eًمٌٞم٧م ُم( Eًمارُّ ؿ. : Eًم  GِMَ، ومجُٕمٝم٤م Oُسَم٤مFٌ سم٤مًمْم  َٓ ـ Eًمٖمٜمؿ ٕضمؾ Eًمٚمٌـ. وىمٞمؾ: هل: Eًمِم٤مE Gًُمَ٘مِري٦ٌم Eًمَٕمْٝمد سم٤ِمًْمِق

 ( ُم٤مGM: )Oسم٥م(. E2/180ٟمٔمر: Eًمٜمٝم٤مي٦م )

 (. 2/91)  قمٌٞمدٕيبًمَتَْمع. Eٟمٔمر: همري٥م Eحلدي٨م  -Eًمٓم ْٚمؼ قِمٜمَْد EًمِقGMٓ -: هل Eًمتل ىمد Aَظمذَه٤م Eًماَْٛمَخ٤مT( Eعم٤مظمض2)

ّٛمـ ًمأليمؾ. وىمٞمؾ هل: EًمEٕيَُماقًَم٦م( 3) ًَ َٝمِرُم٦م وEًمَٕم٤مىِمُر ُمـ Eًمَٖمٜمؿ. وىم٤مل Aسمق قمٌٞمد: وEًّمذي يروى ذم اَخيِصُّ وEًما: Eًمتل شم

ْئ٥ِم. وAُمّ : ام Eٕيَمٞمٚم٦م Eًماَٛم٠ْميُمقًَم٦م، ي٘م٤ملاEحلدي٨م: Eٕيمٞمَٚم٦م، وCٟم   ٤م Eٕيُمقًَم٦م. هذه Aَيمٞمَٚم٦م Eٕؾمد وEًمذِّ  ٤م هذه وم٢مهن 

(، وEًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م 1/33(، همري٥م Eحلدي٨م ٓسمـ EجلقPي )E2/91ٟمٔمر: همري٥م Eحلدي٨م ًمٚم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم )

 (. E1/58حلدي٨م وEٕصمر )

 (. 4/44( Eعمٖمٜمل )4)

 (. 2/372( K )909( Eعمقـم٠م )5)

(6( )2/858( K )1511 .) 

 (. 7/68( K )6395( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم )7)

 (. 7978( K )6/53(، ُمٕمروم٦م Eًمًٜمـ )4/100ـ Eًمٙمؼمى )( Eًمًٜم8)

 (. 7/385( Cيمامل هتذي٥م Eًمٙمامل )9)
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Eًمث٘م٤مH ذم
(1)

٤مل Eًمذهٌل ذم EعمٞمزEنوىم، 
(2)

ـ قمٓم٤م?)):  ـ وصم٘مف، ُم٤م Oوى قمٜمف ذم قمٚمٛمل ؾمقى يٕمغم سم  .((Eًمٜم٤ًمئل ًمٙم

((قمٜمف <حٞمح Eهلل وهذE قمـ قمٛمر Oى)): وىم٤مل Eًمٜمقوي
(3)

. 

 Fخلٓم٤مE ظمرى قمـ قمٛمر سمـA وًمألصمر ـمرق: 

Aظمرضمف Eًمِم٤مومٕمل ذم Eٕم: إول
(4)

وُمـ ـمري٘مف Eًمٌٞمٝم٘مل-
(5)

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم، -
(6)

 :قمـ Eسمـ قمٞمٞمٜم٦م 

EًمرEPق قمٌدو
(7)

 :Eسمـ ضمري٩مقمـ  

وAسمق قمٌٞمد Eًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم ذم EُٕمقEل
(8)

 :سمـ قمٛمر Eًمٕمٛمري Eهلل قمٌدُمـ ـمريؼ  

وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل
(9)

 :سمـ قمٛمر Eًمٕمٛمري Eعمّمٖمر Eهلل ُمـ ـمريؼ قمٌٞمد 

سمـ  قم٤م<ؿ سمـ ؾمٗمٞم٤منEًمٕمٛمري٤من( قمـ سمنم سمـ  Eهلل وقمٌٞمد، Eهلل قمٌدو ،Eسمـ ضمري٩مو، OAسمٕمتٝمؿ )Eسمـ قمٞمٞمٜم٦م

ـَ : Eؾمتٕمٛمؾ Aسم٤مه قمٛمرَ  Aن  : قم٤م<ؿ سمـ ؾمٗمٞم٤منقمـ Aسمٞمف ، Eًمث٘مٗمل Eهلل قمٌد قمغم Eًمٓم٤مئػ  Eهلل قمٌدؾمٗمٞم٤مَن سم

ىم٤م E قَمَٚمْٞمٜم٤َم : وم٘م٤مًمقE ًمف، ومل ي٠مظمذه ُمٜمٝمؿ، ٞمٝمؿ سم٤مًمٖمذE?وم٤مقمتد قمٚم، وخم٤مًمٞمٗمٝم٤م ومخرJ ُمّمدِّ Cن يمٜم٧م ُُمْٕمَتد 

 
ِ
?Eسم٤ِمًْمِٖمَذ

(10)
Eقمٚمؿ Aهنؿ يزقمٛمقن Aٟم٤م ٟمٔمٚمٛمٝمؿ ٟمٕمتد قمٚمٞمٝمؿ : وم٘م٤مل ًمف قمٛمر  لطمتك ًم٘م: وم٠مُمًؽ، ومخذه ُمٜم٤م، 

?Eْخَٚم٦مِ 》: وم٘م٤مل ًمف قمٛمر، ُمٜمٝمؿ ٟم٠مظمذه وٓ، سم٤مًمٖمذ  ً  طَمت ك سم٤ِمًم
ِ
?Eقْمَتد  قَمَٚمْٞمِٝمْؿ سم٤ِمًْمِٖمَذE قِمل قمغم يدهE ، َيُرُوKُ هِب٤َم Eًمر 

سّمك: وىمؾ هلؿ وظمذ ، حؾ Eًمٖمٜمؿوم وٓ، Eًمِم٤مE Gٕيمقًم٦م وٓ، E HENًمدO وٓ، Eعم٤مظمض وٓ، ٓ @ظمذ ُمٜمٙمؿ Eًمرُّ

 .《وEًمثٜمٞم٦م ومذًمؽ قمدل سملم همذE ?Eعم٤مل وظمٞم٤مOه، Eًمٕمٜم٤مق Eجلذقم٦م

                                 
 (. 5/31( H )3700( Eًمث٘م٤مH ٓسمـ طم٤ٌمن )1)

 (. 2/430( ُمٞمزEن EٓقمتدEل )2)

(3( FعمٝمذE Kذ WعمجٛمقE )5/427 .) 

(4( )2/9-10 .) 

 (. 4/100( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )5)

 . (6/427-428( K )10079( Eعمّمٜمػ )6)

 (. 4/11( K )6808( Eعمّمٜمػ )7)

(8( )2/40( K )1007 .) 

(9( )2/857( K )1509 .) 

(10?EًمِٖمَذE )( حلدي٨م ٕيب قمٌٞمدE طِمده٤م: هَمِذّي، همري٥مEو ،Oٖم٤م خ٤مل Eًمّمِّ ًِّ  ( ُم٤مGM: )هَمَذE(. E3/348ًمٜمٝم٤مي٦م )(، E :2/91ًم
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Hصم٘م٤م Mإلؾمٜم٤مE ضم٤ملO ، يب طم٤مشمؿ قم٤م<ؿ سمـ ؾمٗمٞم٤منهمػمA سمـEي وOًمٌخ٤مE يمرهN
(1)

ومل يذيمرE ومٞمف ضمرطم٤م ، 

وNيمره Eسمـ طم٤ٌمن ذم Eًمث٘م٤مH، شمٕمديال وٓ
(2)

((<دوق)): وىم٤مل Eسمـ طمجر، 
(3)

. 

EًمرEPق قمٌدAظمرضمف : ايمثوع
(4)

 :قمـ يقٟمس سمـ ظم٤ٌمF، قمـ EًمثقOي، 

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(5)

 :ُمـ ـمريؼ Eًمٜمٝم٤مQ سمـ ىَمَٝمؿ 

وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل
(6)

 :قمـ Eحلٙمؿ سمـ قمتٌٞم٦م، ُمـ ـمريؼ ؿمٕم٦ٌم 

Fيقٟمس سمـ ظم٤ٌم( سمـ ىمٝمؿو، صمالصمتٝمؿ Qًمٜمٝم٤مE ، حلًـE قمـ )حلٙمؿ سمـ قمتٞم٦ٌمEن  ، سمـ ُمًٚمؿ سمـ يٜم٤مقوA 

Aُم٤م شمرى 》: وم٘م٤مل ًمف، Eًمث٘مٗمل ؾم٤مقمٞم٤م ومر@ه سمٕمد Aي٤مم ذم Eعمًجد Eهلل قمٌدسمٕم٨م ؾمٗمٞم٤من سمـ ، Eخلٓم٤مFقمٛمر سمـ 

: ي٘مقًمقن ": ىم٤مل= وهؿ يزقمٛمقن Aٟم٤م ٟمٔمٚمٛمٝمؿ، ويمٞمػ زم سمذًمؽ: ىم٤مل 《= Aن شمٙمقن يم٤مًمٖم٤مPي ذم ؾمٌٞمؾ Eهلل

ENًمًخٚم٦م: ٘مقًمقني: ىم٤مل "= ُم٤مE حت٥ًم قمٚمٞمٜم٤مA =طمًٌٝم٤م》: وم٘م٤مل قمٛمرE ، قمل حيٛمٚمٝم٤م قمغمEًمرE وًمق ضم٤م? هب٤م

 .《 وEًمٗمحؾ، وEعم٤مظمض، كوEًمرسمّ ، Cٟم٤م ٟمدE Wٕيمقًم٦م: وىمؾ هلؿ، يمٗمف

: وىم٤مل Eًمٌخ٤مOي، سمف حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد Eًم٘مٓم٤منيمذ  ، Aسمق محزG، يقٟمس سمـ ظم٤ٌمE Fٕؾمٞمدى ُمقٓهؿ: وومٞمف 

وNيمره Eسمـ ؿم٤مهلم ، ووصم٘مف قمثامن سمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم. ((ٓ حتؾ EًمروEي٦م قمٜمف)): وىم٤مل Eسمـ طم٤ٌمن، ((ُمٜمٙمر Eحلدي٨م))

Hًمث٘م٤مE ذم
(7)

((Oُمل سم٤مًمرومض، <دوق خيٓمئ)): وىم٤مل Eسمـ طمجر ،
(8)

. 

((وٕمٞمػ))، ؿ Eًم٘مٞمزٝمْ ٤مQ سمـ ىمَ وEًمٜمٝمّ 
(9)

 ٧م وم٘مٞمف A ٓCٟمفوشم٤مسمٕمٝمام Eحلٙمؿ سمـ قمتٞم٦ٌم وهق صم٘م٦م صمٌ. 

Mًمس Oسمام
(10)

. 

                                 
 (. 6/344ديؾ )(، EجلرK وEًمتٕم6/479( Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم )1)

(2( Hًمث٘م٤مE )3/287 .) 

(3 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )471( H )3059 .) 

 (. 4/10( K )6806( Eعمّمٜمػ )4)

 (. 6/428( K )10080( Eعمّمٜمػ )5)

(6( )2/858( K )1510 .) 

 (. 11/437(، هتذي٥م Eًمتٝمذي٥م )32/503( هتذي٥م Eًمٙمامل )3 /139( Eعمجروطملم ٓسمـ طم٤ٌمن: )7)

 S(1098( H )7903 .): ( شم٘مري٥م Eًمتٝمذي٥م 8)

(9 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )1009( H )7197 .) 

(10 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )263( H )1453 .) 
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وُم٤مH ، وُم٤مH يمٝمال ىمٌؾ ـم٤موQ، ُمـ شمالُمٞمذ ـم٤موQ سمـ يمٞم٤ًمن Eحلًـ سمـ ُمًٚمؿ سمـ يٜم٤مق Eعمٙملو 

Eًمث٘مٗمل Eهلل قمٌدومل يذيمر ًمف OوEي٦م قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ ، ـم٤موQ ؾمٜم٦م ؾم٧م وُم٤مئ٦م
(1)

وهق صم٘م٦م ُمـ Oضم٤مل ، 

A<ح٤مE Fًمٙمت٥م Eًمًت٦م ؾمقى Eًمؽمُمذي
(2)

. 

، Eهلل ٌدقمCن صم٧ٌم ؾمامE Wحلًـ سمـ ُمًٚمؿ ُمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ ، ُمـ ـمريؼ Eحلٙمؿ سمـ قمتٞم٦ٌم، وEٕصمر <حٞمح

Wومٝمق وٕمٞمػ سم٤مٟٓم٘مٓم٤م ٓCو. 

EًمرEPق قمٌدAظمرضمف : ايمثويمٌ
(3)

 FيقA هلل قمٌدقمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ ، قمـ قمٙمرُم٦م سمـ ظم٤مًمد، قمـE ًمث٘مٗملE ،  ٟمA ف

قمٚمٞمٝمؿ  ي٤م Aُمػم Eعم١مُمٜملم Cن Aهؾ Eعم٤مؿمٞم٦م يزقمٛمقن Aٟم٤م ٟمٕمدّ : وم٘م٤مل ًمف، ويم٤من Eؾمتٕمٛمٚمف قمغم Eًمٓم٤مئػ، Aشمك قمٛمر

GًمّمٖمػمE ،ٓومذيمر ٟمحقه. . . ٟم٠مظمذه٤م و. 

وOوى Aسمق قمٌٞمد Eًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم ذم ، Eهلل قمٌدقمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ ، قمٙمرُم٦م سمـ ظم٤مًمد هٙمذO EوEه

EُٕمقEل
(4)

قمـ ُم٤مًمؽ سمـ AوQ سمـ ، قمـ قمٙمرُم٦م سمـ ظم٤مًمد، قمـ AيقF، قمـ Cؾمامقمٞمؾ سمـ CسمرEهٞمؿ Eسمـ قمٚمٞم٦م 

، ١مُمٜملمػم Eعمي٤م Aُم: وم٘م٤مل ًمف، وم٘مدم قمغم قمٛمر، Eًمث٘مٗمل يم٤من قمغم Eًمٓم٤مئػ Eهلل قمٌدAن ؾمٗمٞم٤من سمـ 》، Eحلدصم٤من

ٌَْٝمؿِ : ىم٤مل= شم٠مظمذوٟمف وٓ، شمٕمتدون قمٚمٞمٜم٤م سم٤مًمٌٝمؿ: وم٘م٤مًمقE، هؿمٙم٤م Cًمٞمٜم٤م Aهؾ Eًمِم٤م شَم٠ْمظُمْذُه  وٓ، وَم٤مقْمَتد  قمٚمٞمٝمؿ سم٤ِمًْم

ْخَٚم٦ِم ُيِرحيُ   ً Eقِمل قمغم َيَدْيفِ طمت ك ُيْٕمَتد  قَمَٚمْٞمِٝمْؿ سم٤ِمًم سم ك: هلؿ وىمؾ، َٝم٤م Eًمر  ٤م َٟمَدWُ ًَمُٙمُؿ Eًمرُّ ٤مGَ َوؿَم ، َوEًْمَقEًمَِدC ، َGِٟم 

قFُ : ىَم٤مَل  -َوEًْمَٗمْحَؾ ، Eًمٚم ْحؿِ  ٌُُف ىَم٤مَل : َوىَم٤مَل Aَيُّ ًَ َوَٟم٠ْمظُمُذ ُِمٜمُْٙمُؿ Eًْمُٕمٜمُقَق َوؾَمُٓمُف سَمْٞمٜمَٜم٤َم  -وَمْحُؾ Eًْمَٖمٜمَِؿ : Aَطْم

 .《 َوسَمْٞمٜمَُٙمؿْ 

((صم٘م٦م))وقمٙمرُم٦م سمـ ظم٤مًمد سمـ Eًمٕم٤مS سمـ هِم٤مم سمـ EعمٖمػمE Gًم٘مرؿمك Eعمخزوُمك
(5)

يروي قمـ ُم٤مًمؽ سمـ  

 .Eًمث٘مٗمل Eهلل قمٌدومل يذيمر ًمف OوEي٦م قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ ، AوQ سمـ Eحلدصم٤من

ووٕمٗمف Eسمـ طمزم ذم Eعمحغم
(6)

 .((قمٙمرُم٦م سمـ ظم٤مًمد وٕمٞمػ)): وم٘م٤مل 

                                 
 (. 2/306(، Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم )5/479( Eًمٓمٌ٘م٤مE Hًمٙمؼمى )1)

(2 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )243( H )1287 .) 

 (. 6816( K )4/14( ذم Eعمّمٜمػ )3)

(4( )2/39( K )1006 .) 

 (.  4668( H )687ٝمذي٥م )S: ( شم٘مري٥م Eًمت5)

(6( Oعمحغم سم٤مٔصم٤مE )4/86 .) 
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ذC Eٟمام هق قمٙمرُم٦م ومل يرو Eًمْمٕمٞمػ ه، ٕٟمف فمٜمف Eًمْمٕمٞمػ: وAظمٓم٠م ذم Nًمؽ)): وم٘م٤مل شمٕم٘مٌف Eسمـ طمجرو

((سمـ ظم٤مًمد Eًمّث٘م٦م Eًمّث٧ٌم
(1)

قمٙمرُم٦م سمـ ظم٤مًمد سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ Eًمٕم٤مS سمـ هِم٤مم )): يٕمٜمل فمـ Eسمـ طمزم Aٟمف. 

وهق وٕمٞمػ ((Eعمخزوُمل
(2)

. 

 .وم٤مٕصمر هبذE Eإلؾمٜم٤مM <حٞمح

Aظمرضمف Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل: ايمرازمع
(3)

 Rؾمامقمٞمؾ سمـ قمٞم٤مC هلل قمـ قمٌٞمد، قمـE  ًمٙمالقملE سمـ قمٌٞمد

، كEًمرسمّ  وٓ، ٓ شم٠مظمذ EًمقًمقM》: ىم٤مل، Eهلل قمٌدوؾمٗمٞم٤من سمـ ، قمـ قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مF، حقلقمـ ُمٙم، Eًمِم٤مُمل

 .《ومذًمؽ ٟمّمػ سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف، وًمٙمـ ظمذ EجلذW، ومحؾ Eًمٖمٜمؿ وٓ، Eٕيمٞمٚم٦م وٓ

Wٟم٘مٓم٤مE قم٦م، يًٛمع ُمـ قمٛمر لم قٕٓن ُمٙمح: وومٞمفOP سمقA قم٦م ُمٙمحقل قمـ قمٛمر )): ىم٤ملOP سمقA ىم٤مل

((ُمرؾمؾ
(4)

. 

وىمد <ححف Eًمٜمقوي ذم EعمجٛمقW، صمر <حٞمح سمٛمجٛمقW ـمرىمفAن هذE Eٕ واخلالقي 
(5)

. 

زم ييك واظمييوطمض: ومقيمييف -[م] وإن سمطييقع ربُّ اظمييول ، . . . إىمقيمييي وٓ، ]ٓ سممطمييذ دم ايمصييًومي[ )ايمرُّ

ـِ ىَمْعٍى( ويمف شمقاب ايمػضؾ فمعم مو ذىمركو دم ضمًيٌ، زمنطمراصمفو صموز أطمذهو ُأيَب  زْم
(6)

. 

ؼؾمٌىمد و، طمدي٨م طمًـ، طمدي٨م Aيب سمـ يمٕم٥م
(7)

ىًم٤م E هلل سمٕمثٜمل Oَؾُمقُل : وًمٗمٔمف  ومٛمرHO ، ُُمَّمدِّ

: وم٘م٤مل. وم٢مهن٤م <دىمُتؽ، MAَِّ سمِٜم٧َْم خَم٤َمTٍ : وم٘مٚم٧م ًمف. Aضمد قمٚمٞمف ومٞمف Cٓ سمٜم٧م خم٤مT مل ومٚمام مجع زم َُم٤مًَمفُ ، سمرضمؾ

BAُمر  مل ُم٤م Aٟم٤م سمآظمذ ُم٤م: وم٘مٚم٧م: ومخذه٤م، ؾَمِٛمٞمٜم٦َمٌ  قَمٔمِٞمَٛم٦مٌ  ٟم٤مىم٦م وَمتِٞم ٦مٌ وًمٙمـ هذه ، فَمْٝمَر  وENٓك ُم٤م ٓ ًمٌـ ومٞمف 

وم٢من ، وم٤مومٕمؾ: ومتٕمرT قمٚمٞمف ُم٤م قمرو٧م قمكم: وم٢من Aطم٧ٌٌم Aن شم٠مشمٞمف، ُمٜمؽ ىمري٥م  هللا وهذO Eؾمقل، سمف

ُه قَمَٚمْٞمؽ MْMَOَشمف، ىمٌٚمف ُمٜمؽ ىمٌٚمتف  MOَ ِْنCقمكم. وم٢مين وم٤مقمؾ: ىم٤مل. َو Tًمتل قمرE سم٤مًمٜم٤مىم٦م Jُمٕمل وظمر Jومخر ،

                                 
 (. 3/1304( Eًمتٚمخٞمص Eحلٌػم )1)

(2 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )687( H )4669 .) 

(3( )2/40( K )1008 .) 

(4 ) :S( يب طم٤مشمؿA ؾمٞمؾ ٓسمـEعمرE213) . 

(5( FعمٝمذE Kذ WعمجٛمقE )5/427 .) 

 (. 4/44( Eعمٖمٜمل )6)

 . -E :- 456ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 7)
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َُم٤م ىَم٤مَم ، َوAَْيُؿ Eهلل ِ، Aشم٤مين Oؾمقًمؽ ًمٞم٠مظمذ ُمٜمل <دىم٦م ُم٤مزم، ي٤م ٟمٌل Eهلل: وم٘م٤مل ًمف E هلل طمتك ىمدُمٜم٤م قمغم Oؾمقل

وENك ُم٤م ، ومزقمؿ Aن ُم٤م قمكم ومٞمف سمٜم٧م خم٤مT، ومجٛمٕم٧م ًمف ُم٤مزم، Oَؾُمقًُمُف ىمط ىمٌٚمف وٓ Eهلل ذِم َُم٤مزِم Oَؾُمقُل 

ىَمْد ضمئُتؽ هب٤م ، َوَه٤م ِهَل Nِهِ ، ًمٞم٠مظمذه٤م وم٠مسمكوىمد قمرو٧م قمٚمٞمف ٟم٤مىم٦م وَمتِٞم ٦ًم ؾَمِٛمٞمٜم٦ًَم قَمٔمِٞمَٛم٦ًم ، فمٝمر وًٓمٌـ ومٞمف  ٓ

 .ظُمْذَه٤م، Eهلل Oؾمقل ي٤م

ومٝم٤م : وم٘م٤مل. وىمٌٚمٜم٤مه ُمٜمؽ، ومٞمف Eهلل وم٢من شمٓمققم٧م سمخػم Aضمزل، ENك Eًمذي وضم٥م قمٚمٞمؽ: E هلل وم٘م٤مل Oؾمقل

 .وMقم٤م ًمف ذم ُم٤مًمف سم٤مًمؼميم٦م، سم٘مٌْمٝم٤م E هلل وم٠مُمر Oؾمقل: ىم٤مل. ىمد ضمئتؽ هب٤م، هل Nه ي٤م Oؾمقل Eهلل

ٌٌ طمقورٌ : ومسؿ ايمشقوه أشمالشمو، )إذا صموء اظمصًق: ومقيمف -444 ٌٌ أوؽموطٌ ، شمؾ ٌٌ ذارٌ ، وشمؾ  َوأطميذ، وشمؾي

ُق مـ ايمقؽَمطِ   ً (َوُرِوي كحق هذا فمـ فمؿر ، ايميُؿَص
(1)

. 

 :ُمـ وضمٝملم وMO ُمٕمٜم٤مه قمـ قمٛمر 

EًمرEPق قمٌدُم٤م OوEه : إول
(2)

: 

وEًمٌخ٤مOي ذم Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم
(3)

وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل، 
(4)

 :ريؼ Eسمـ Eعم٤ٌمOكُمـ ـم 

 ، قمـ ُمٕمٛمر وEسمـ Eعم٤ٌمOك(، EًمرEPق قمٌديمالمه٤م )

وAسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل
(5)

، Eخلقٓين Eهلل قمٌدؿمٝم٤مF سمـ قمـ ، قمـ ؾمامك سمـ Eًمٗمْمؾ: ُمٕمٚم٘م٤م قمـ ُمٕمٛمر 

٤مل ًمف قمٛمر سمـ وم٘م، طمتك ىمدم Eعمديٜم٦م -ويم٤من ُمـ A<ح٤مF يٕمغم سمـ Aُمٞم٦م  -ظمرJ ؾمٕمد EٕقمرJ : ىم٤مل

Fخلٓم٤مE :《يـ شمريدA =》 ىم٤مل :Mجلٝم٤مE يدOA ،ىم٤مل :《مم <٤مطمٌؽC ضمعOوم٤م》 -ًمٞمٛمـE وَم٢مِن  ، -ويٕمغم يقُمئذ قمغم

ـٌ  ًَ ٦ٌَمَ ، ENC ُمرOشمؿ سمّم٤مطم٥م Eعم٤مل》: ىم٤مل ًمف قمٛمر، ومٚمام A MEOAن يرضمع، قَمَٛماًل سمَِحؼي ضِمَٝم٤مMٌ طَم ًْ
ْقE Eحْلِ ًَ ، وَماَل شَمٜمْ

ٌََٝم٤م وٓ قَه٤م َ<٤مطِم ًُ وE َ<٤مطِم٥َم Eعم٤مل صُمُٚمَث٤م، AَوْمِرىُمقE Eًمااَمَل صمالI ومَِرٍق : صمّؿ ىم٤مل، شُمٜمْ ُ صُمؿ  Eظْمَت٤مOُوAَ Eْٟمُتْؿ Aَطَمَد ، وَمَخػمِّ

صمّؿ ، يمٜم٤ّم ُٟمخِرJُ ومٜم٠مظمُذ Eًمّّمدىم٦مَ : وم٘م٤مل ؾمٕمٌد EٕقمرJُ ، 《ومقوٕمٝم٤م هلؿ، صُمؿ  َوُٕمقَه٤م ذم يمذE ويمذE ،Eًمثُُّٚمَثلْمِ 

ُٛمَٝم٤م ًِ  .(يٕمٜمل Aهنؿ ي٘مًٛمقهن٤م: ٤مـمِٜم٤َم ىم٤مل ُمٕمٛمرومام ٟمرضمُع Cٓ سمًٞم، َٟمْ٘م

                                 
 (. 4/44-45( Eعمٖمٜمل )1)

 (. E4/13( K )6813ًمرEPق Eًمّمٜمٕم٤مين ) ( ُمّمٜمػ قمٌد2)

 (. 4/53( H )1934( Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم )3)

 (. 2/872( K )1540( EُٕمقEل ٓسمـ Pٟمجقيف )4)

 (. 509( K )1915( EُٕمقEل )<ا5)
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يمام ذم  Eهلل قمٌدؿمٝم٤مF سمـ وEًمّمقFE ، وًمٕمٚمف شمّمحٞمػ، (Eعمٚمؽ قمٌدؿمٝم٤مF سمـ ): EًمرEPOق قمٌدوقمٜمد 

Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم
(1)

. 

وEسمـ Aيب طم٤مشمؿ، Nيمره Eًمٌخ٤مOي، Eخلقٓين Eهلل قمٌدوؿمٝم٤مF سمـ 
(2)

وNيمره Eسمـ طم٤ٌمن ذم ، وؾمٙمت٤م قمٜمف 

Hًمث٘م٤مE
(3)

((صم٤ٌمA Hهؾ Eًمٞمٛمـ وُمت٘مٜمٞمٝمؿAُمـ )): وىم٤مل ذم Eعمِم٤مهػم، 
(4)

. 

قمرJ هق Eٕ وؾمٕمد :Jقمر Eٕ ـ ُم٤مًمؽ ىمرE Wًمٞمامين، ؾمٕمد سم Eٕ ًمٜمٌّّل . وي٘م٤ملE كOMA  ومد قمغم قمٛمروو
(5)

. 

 .وEإلؾمٜم٤مM <حٞمح قمـ قمٛمر

ُم٤م OوEه Eًمٌٞمٝم٘مل: ايمثوع
(6)

، سمٞمفقمـ E ،Aًمث٘مٗمل Eهلل قمٌدسمـ  قم٤م<ؿ سمـ ؾمٗمٞم٤منوهمػمه ُمـ ـمريؼ سمنم سمـ  

ٌُْٝمِؿ وم٤مؿمتٙمقN Eًمؽ وىم٤مًمقE لقمغم <دىم٤مH ىمقُم  E ؾْمَتْٕمَٛمَٚمٜمِك قُمَٛمرُ ، قمـ ضمده Cن : وَم٤مقْمَتَدHُMْ قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًم

َه٤م ُمـ Eًمٖمٜمؿ ومخذ ُمٜمٝم٤م <دىمتؽ  قمٜمف  Eهلل صمؿ ًم٘مٞم٧م قمٛمر Oى، وَم٤مقْمَتَدMَْٟم٤م قمٚمٞمٝمؿ هب٤م -ىم٤مل  -يمٜم٧م شَمُٕمدُّ

ٌُ  EؾمتٜمٙمروE قمكم لCن ىمقُم: وم٘مٚم٧م Cن يمٜم٧م شمرEه٤م ُمـ Eًمٖمٜمؿ ومخذ ُمٜمٝم٤م : ؿ وىم٤مًمقEٝمْ Aن Aقْمَتد قَمَٚمْٞمِٝمْؿ سم٤مًم

 يدهذم  وCن ضم٤م? هب٤م EًمرEقمك حيٛمٚمٝم٤م، Eقْمَتد  قمغم ىمقُمؽ ي٤م ؾمٗمٞم٤من سم٤مًمٌٝمؿ》: قمٜمف Eهلل <دىمتؽ وم٘م٤مل قمٛمر Oى

٤م ٟمدW: وىمؾ ًم٘مقُمؽ سّمك َوؿَم٤مE Gًَمٚم حِؿ وومْحَؾ Eًمٖمٜمؿ وٟم٠مظمذ EجلََذWَ َوEًمث ٜمِك  وNًمؽ َوؾَمٌط هلؿ Eعَم٤مظِم  Cٟم  َض َوEًمرُّ

 .《Eعم٤ملذم  سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٙمؿ

 .(7)خترجيو يف احلديث السابق سبقو 
ؽَمْعر زميـ دْيَسيؿٍ زمنؽمـودمهو فمـ ، وايمـسوئل، )روى أزمق داود: ومقيمف -444

(8)
، ىمـيً دم نميـؿ رم: وميول، 

وميو : ومؾيً، يمِتَُمد َي إيمقـو قًومَي نمـؿيؽ؛ إيمقؽ  اهلل رؽمقلِ  قٓإك و رؽم: همؼوٓ، همجوءع رصمالن فمعم زمعغم

                                 
(1( )4/235( H )2638.)  

 (. 4/361(، EجلرK وEًمتٕمديؾ )4/235( Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم )2)

 (. 4/362( Eًمث٘م٤مH ٓسمـ طم٤ٌمن )3)

(4 :S( Oُٕمّم٤مE ?ُمِم٤مهػم قمٚمام )199( H )960 .) 

 (. 3688)( 3/210 H( Eإل<٤مسم٦م ذم متٞمٞمز Eًمّمح٤مسم٦م )5)

 (. 4/103( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )6)

 . -823-صـ    E ٟمٔمر Eًمٓمريؼ Eٕول قمـ قمٛمر( 7)
. سمـ Mيًؿ، وي٘م٤مل Eسمـ ؾمقE GMEًمٕم٤مُمري Eًمٙمٜم٤مين. وي٘م٤مل EًمدBزم -سمٗمتح Aوًمف وؾمٙمقن صم٤مٟمٞمف و@ظمره EO? ُمٝمٛمٚم٦م-ؾمٕمر ( 8)

٤ٌّمن: ًمف <ح٦ٌم، وNيمره ،  ًمٚمٜمٌل وOوى قمـ ُمّمدىملم، ىمدم Eًمِم٤مم شم٤مضمرE ذم Eجل٤مهٚمٞم٦م وAؾمٚمؿ ىم٤مل EًمّدOEىمٓمٜمّل وEسمـ طم

(، Eإل<٤مسم٦م ذم متٞمٞمز 2/684(، Eٓؾمتٞمٕم٤مF )3/279يٜمٔمر: ُمٕمجؿ Eًمّمح٤مسم٦م ًمٚمٌٖمقي )Eًمٕمًٙمرّي ذم Eعمخيُملم. 

 (. 2267( H )373( شم٘مري٥م Eًمتٝمذي٥م )E3/323-325 :Sًمّمح٤مسم٦م )
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ًُ إلَم ؾَموةٍ ومً فمرهمً مؽواو ُُمْتَؾِئًَي . ؾموةٌ : وموٓ؟ فمقم همقفو خَمًْضوهَملفَْمؿ
(1)

َٓ . هَملطَْمَرصمتُفيو إيَميقِْفاَم ، ؾَميْحاًم وَ   : هَمَؼيو

َهِذِه ؾَموهمِعٌ 
(2)

ًْ َاَك َرؽُمقُل ،  (َأْن َكلطُْمَذ ؾَموًة ؾَموهمًِعو  اهلل َووَم
(3)

. 

MوEM سمقA ظمرضمفA
(4)

ٌٞمٝم٘ملوُمـ ـمري٘مف Eًم-، 
(5)

وEًمٜم٤ًمئل -
(6)

وAمحد، 
(7)

وُمـ ـمري٘مف EًمدOEىمٓمٜمل ذم - 

Eعم١مشمٚمػ وEعمختٚمػ
(8)

وEعمزي ذم هتذي٥م Eًمٙمامل، 
(9)

وEسمـ Aيب قم٤م<ؿ ذم Eٔطم٤مM وEعمث٤مين -
(10)

وCسمرEهٞمؿ ، 

Eحلريب ذم همري٥م Eحلدي٨م
(11)

قمـ قمٛمرو سمـ Aيب ، طمدصمٜم٤م Pيمري٤م سمـ Cؾمحؼ: ىم٤مل، يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ ويمٞمع، 

ـُ قمٚم٘مٛم٦م: ىم٤مل، ِٗمٜم٦َمَ قمـ ُمًٚمؿ سمـ صمَ ، ؾمٗمٞم٤من Eؾمتٕمٛمؾ Eسم
(12)

ىمقُمف Aيب قمغم قِمَرEوم٦م 
(13)

، وAُمره Aن يّمدىمٝمؿ، 

Cن : وم٘مٚم٧م، ومخرضم٧م طمتك Aشمٞم٧م قمغم ؿمٞمخ يمٌػم ي٘م٤مل ًمف ؾَمْٕمر، ومٌٕمثٜمل Aيب Cمم ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ ٔشمٞمف سمّمدىمتٝمؿ

ـَ Aظمل وAيُّ َٟمْحٍق شم٠مظمذون: ىم٤مل، Aيب سمٕمثٜمل Cًمٞمؽ ًمت١مMي <دىم٦م همٜمٛمؽ  ٜمَِْمؼُمُ ٟمخت٤مO طمتك Cٟم٤م ًمَ : ىمٚم٧م= Eسم

                                 
(1 ) Tًَماَٛمخ٤مE سمِِف MEOAَ :ي ٟمِت٤مضم٤ًم، َوىِمٞمَؾAَ  :ٟمٔمرE .مَحْاًل َوؾِمَٛمٜم٤ًم HَُمتألE هن٤مAَ يAَ GِMَ َٓ Eًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م Eًمذي هق: Mُُٟمقُّ Eًْمِق

 ( ُم٤مGM: )خمض(. 7/229( ًم٤ًمن EًمٕمرF )E4/306حلدي٨م وEٕصمر )

َن َوًَمدَه٤م، ؿَمٗمَ : ( ؿما٤مومع2) ِٕ تِل َُمٕمَٝم٤م َوًَمدَه٤م ؾمٛمٞم٧م ؿم٤مومٕم٤م  َٕمَٝم٤م وؿَمَٗمَٕمْتُف، ومّم٤مEOَ ؿَمْٗمٕم٤ًم. َوىِمٞمَؾ ؿم٤مGٌ ؿَم٤مومٌِع، ENَِC يَم٤مَن ذِم Eًم 

 ( ُم٤مGM: )ؿمٗمع(. 2/485(، Eًمٜمٝم٤مي٦م )2/92سمْٓمٜمٝم٤م وًمُده٤م َويتُٚمقه٤م @ظَمُر. Eٟمٔمر: همري٥م Eحلدي٨م ًمٚم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم )

 (. 4/45( Eعمٖمٜمل )3)

 (. 1581( K )3/30) ( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ذم Pيم٤مE Gًم٤ًمئٛم٦م4)

 (. 6/51(، ُمٕمروم٦م Eًمًٜمـ وEٔصم٤مO )4/161( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )5)

(، Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى 2462( K )5/32( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مC :Fقمٓم٤م? Eًمًٞمد Eعم٤مل سمٖمػم Eظمتٞم٤مE Oعمّمدق )6)

(3/22( K )2253 .) 

 (. 15426( K )24/153( ذم Eعمًٜمد )7)

 (. 1/206ختٚمػ ًمٚمدOEىمٓمٜمل )( Eعم١مشمٚمػ وEعم8)

(9( )10/325 .) 

(10( )2/212( K )927 .) 

 ٟمحض(. ( ُم٤مGM: )2/901( همري٥م Eحلدي٨م إلسمرEهٞمؿ Eحلريب )11)

Nيمره Eسمـ ؿم٤مهلم ذم Eًمّمح٤مسم٦م، ))، يمام ضم٤م? ُمٍمطم٤م سم٤مؾمٛمف قمٜمد Aيب EMوM، وىم٤مل Eسمـ طمجر: ( هق: ٟم٤مومع سمـ قمٚم٘مٛم٦م12)

EجلرK : . يٜمٔمر((وىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م Aيب ي٘مقل: ٓ Aقمٚمؿ ًمف <ح٦ٌم E سمـ Aيب طم٤مشمؿ وم٘م٤مل: Cٟمف ؾمٛمع ُمـ Eًمٜمٌل وNيمره

 (. 3/546( Eإل<٤مسم٦م )8/451وEًمتٕمديؾ )

قمٛمؾ Eًمٕمريػ، وEًمٕمريػ هق Eًم٘مٞمؿ سم٠مُمقE Oًم٘مٌٞمٚم٦م Aو Eجلامقم٦م ُمـ Eًمٜم٤مQ يكم AُمقOهؿ،  -سمٙمن Eًمٕملم -( EًمِٕمرEوم٦م13)

 (. 6/269يتٕمرف Eُٕمػم ُمٜمف AطمقEهلؿ، ومٕمٞمؾ سمٛمٕمٜمك وم٤مقمؾ ومجٕمف قمروم٤م?. ذA Kيب EMوM ًمٚمٕمٞمٜمل )و
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ـَ Aظمل وم٢مين Aطمدصمؽ Aين يمٜم٧م ذم ؿمٕم٥م ُمـ هذه Eًمِمٕم٤مF قمغم قمٝمد Oؾمقل: ىم٤مل، رضوE Wًمٖمٜمؿ  E هلل Eسم

= وم٠مي ر? شم٠مظمذEن: ىمٚم٧م: وىم٤مل ذم @ظمره، ومذيمر ٟمحقه. . . . . قمغم سمٕمػم، ومج٤م?ين Oضمالن، ذم همٜمؿ زم

وىمد طم٤مَن ، شَمِٚمْد وًمدEً  مل Eًمتل: Eعمٕمت٤مUو-، وم٠مقمٛمُد Cمم قَمٜم٤مق ُُمْٕمت٤مUٍ : ىم٤مل، ضَمَذقم٦ًم Aو صمٜمٞم ٦مً : قَمٜم٤َمىم٤مً : ىم٤مٓ

 .وEًمٚمٗمظ ٕيب EMوM صمؿ Eٟمٓمٚم٘م٤م، ٟم٤مِوًْمٜم٤مه٤م ومجٕماله٤م ُمٕمٝمام قمغم سمٕمػممه٤م: وم٘م٤مٓ، Cًمٞمٝمام وم٠مظمرضمُتٝم٤م، -وMُٓه٤م

 .ضَمَذقم٦ًم Aو صمٜمٞم ٦ًم(: قَمٜم٤َمىم٤مً : ىم٤مٓ= وم٠مي ر? شم٠مظمذEن: )ىمٚم٧م: ومل يذيمر Eًمٜم٤ًمئل

َػ : يمذE ىم٤مل ويمٞمع: ؾمٛمٕم٧م Aيب ي٘مقل)): سمـ Aمحد Eهلل قمٌدوىم٤مل  : وىم٤مل OوK، )ُمًٚمؿ سمـ صمٗمٜم٦م( ُ<حِّ

 .((وهق EًمّمقFE، )Eسمـ ؿمٕم٦ٌم(

قمـ ُمًٚمؿ ، ؾمٗمٞم٤من ي٨م Pيمري٤م سمـ Cؾمح٤مق قمـ قمٛمرو سمـ Aيبؾمٛمٕم٧م حيٞمك ي٘مقل ذم طمد)): ىم٤مل EًمدوOي

((وOوK سمـ قم٤ٌمGM ينم سمـ EًمنهٙمذE ىم٤مل سم، ؿ سمـ ؿمٕم٦ٌمAظمٓم٠م ومٞمف Cٟمام هق ُمًٚم: سمـ صمٗمٜم٦م ىم٤مل حيٞمك
(1)

 

((ُمًٚمؿ سمـ ؿمٕم٦ٌم: وEًمّمقFE، ووهؿ، ُمًٚمؿ سمـ صمٗمٜم٦م ىم٤مًمف ويمٞمع)): وىم٤مل EًمدOEىمٓمٜمل
(2)

. 

 KوO ي٦مEوOوMوEM سمقA ظمرضمٝم٤مA
(3)

وEًمٜم٤ًمئل، 
(4)

وAمحد، 
(5)

وُمـ ـمري٘مف Eسمـ EجلقPي-
(6)

- ، IOحل٤مEو

Eًم٤ٌمطم٨م سمٖمٞم٦م–ذم ُمًٜمده 
(7)

وAسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤مسم٦م، -
(8)

ٞمٝم٘ملوEًمٌ، 
(9)

يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ OوK سمـ  

GMؾمح٤مق ىم٤مل، قم٤ٌمC يمري٤م سمـP يب ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل: قمـA ن قمٚم٘مٛم٦م، طمدصمٜمل ُمًٚمؿ سمـ ؿمٕم٦ٌم: طمدصمٜمل قمٛمرو سمـA ،

 .ومذيمر ُمثؾ OوEي٦م ويمٞمع. . . Eؾمتٕمٛمؾ Aسم٤مه قمغم قمرEوم٦م

                                 
 (. O3/69( H )266وEي٦م EًمدوOي ) -( شم٤مOيخ Eسمـ ُمٕملم 1)

 (. 1/206( Eعم١مشمٚمػ وEعمختٚمػ ًمٚمدOEىمٓمٜمل )2)

 (. 1581( K )3/30) ( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ذم Pيم٤مE Gًم٤ًمئٛم٦م3)

(، Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى 2463( K )5/32( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مC :Fقمٓم٤م? Eًمًٞمد Eعم٤مل سمٖمػم Eظمتٞم٤مE Oعمّمدق )4)

(3/22( K )2253 .) 

 (. 15427( K )24/156( ُمًٜمد Aمحد )5)

 (. 2/29( K )941( Eًمتح٘مٞمؼ ذم ُم٤ًمئؾ Eخلالف )6)

(7( IOحل٤مE ئد ُمًٜمدEوP ًم٤ٌمطم٨م قمـE سمٖمٞم٦م )1/387) ( K291  .) 

 (. 3676( H )3/1449( ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤مسم٦م )8)

 (. 7963( K )6/50(، ُمٕمروم٦م Eًمًٜمـ وEٔصم٤مO )4/96( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )9)
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Eًمٙمٌػم وOوEي٦م سمنم سمـ Eًمني Aظمرضمٝم٤م Eًمٌخ٤مOي ذم Eًمت٤مOيخ 
(1)

قمـ Pيمري٤م ، ُمـ ـمريؼ سمنم سمـ Eًمني 

 .قمـ ُمًٚمؿ سمـ ؿمٕم٦ٌم سمف، قمـ قمٛمرو سمـ Aيب ؾمٗمٞم٤من، Cؾمح٤مقسمـ 

Nيمره Eًمٌخ٤مOي ذم Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم، Eحلج٤مPي، Eًمٞمِمٙمري: وي٘م٤مل، وُمًٚمؿ سمـ ؿمٕم٦ٌم Eًمٌٙمري
(2)

ومل ، 

Nيمره Eسمـ طم٤ٌمن ذم Eًمث٘م٤مH، شمٕمديال وٓيذيمر ومٞمف ضمرطم٤م 
(3)

((ُم٘مٌقل)): وىم٤مل Eسمـ طمجر، 
(4)

. 

 :وىمد Oوي ُمـ Aوضمف Aظمرى

Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل OوEه: إول
(5)

Eًمٌخ٤مOي ذم Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػمو، 
(6)

وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل، 
(7)

 

ـَ ؾمٕمر Eًمديكم ُمـ يمٜم٤مٟم٦م، قمـ قمٛمرو سمـ Aيب ؾمٗمٞم٤من Eجلٛمحل، يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ Eسمـ Eعم٤ٌمOك Aظمؼمه ، Aن  ضم٤مسمَر سم

صيمٜم٧م ذم همٜمؿ ًمٜم٤م سم٤مًماٛماَْخٛمَ : ىم٤مل Aن Aسم٤مه
(8)

ٟمحـ Oؾمقل : وEطمد وم٘م٤مٓ ٠مشم٤مين Oضمالن قمغم سمٕمػموم، 

: ىم٤مٓ، وم٘مٛم٧م هلام Cمم ًمٌقن يمريٛم٦م، ؿم٤مG ُمـ همٜمٛمؽ: ىم٤مٓ= وُم٤م Eًمّمدىم٦م: ىمٚم٧م، ذم Eًمّمدىم٦م  هللا Oؾمقل

ومقوٕمٜم٤م سمٞمٜمٝمام صمؿ MقمقE زم ، وEًمٜم٤م<٦م Eًمِمحٞمٛم٦م، وم٘مٛم٧م Cمم قمٜم٤مق Cُم٤م ضمذقم٦م وCُم٤م صمٜمٞم٦م ٟم٤م<٦م، ٟم١مُمر هبذه مل Cٟم٤م

 .((سم٤مًمؼميم٦م وُمْمٞم٤م

 .ٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مOيوEًم

((خيتٚمٗمقن ومٞمف)): وىم٤مل، Nيمره Eًمٌخ٤مOي، ضم٤مسمر سمـ ؾمٕمر EًمدBزم Eًمٙمٜم٤مين Eحلج٤مPيوومٞمف 
(9)

وNيمره ، 

طم٤ٌمن ذم Eًمث٘م٤مE Hسمـ
(10)

 .لمجٝمقًمEعم ذم قمدME فوًمٕمٚم، سم٤مؾمؿ ضم٤مسمر سمـ ؾمٕمد 

                                 
(1( )4/199 .) 

 (. 7/263( Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم )2)

 (. 10851)( 7/446 H( Eًمث٘م٤مH ٓسمـ طم٤ٌمن )3)

(4 :S( )ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )937( H )6618 .) 

(5( )3/882( K )1560) . 

(6( )4/199 .) 

 (. 1090( K )495( )<ا7)

: سمٗمتح Aوًمف وCؾمٙم٤من صم٤مٟمٞمف، سمٕمده ُمٞمؿ ُمٗمتقطم٦م، و<٤مM ُمٝمٛمٚم٦م، ىم٤مل Eًمٌٙمري ذم ُمٕمجٛمف: ُمقوع ذم Mي٤مO ( Eًماَٛمْخَٛمص8)

 (. 2/1197سمٜمل يمٜم٤مٟم٦م. Eٟمٔمر: ُمٕمجؿ Eًمٌٙمري )

 (. 2/206( Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم )9)

(10ٓ Hًمث٘م٤مE )( 6/142سمـ طم٤ٌمن( H )7077 .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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Aظمرضمف Eًمِم٤مومٕمل ذم ُمًٜمده: ايمثوع
(1)

قمـ قمٛمرو سمـ Aيب ، قمـ Cؾمامقمٞمؾ سمـ Aُمٞم٦م، CسمرEهٞمؿ سمـ حمٛمد قمـ، 

 E هلل Oؾمقل Cن  : ضم٤م?ين Oضمالن وم٘م٤مٓ: قمـ ؾمٕمٍر Aظمل سمٜمل قمدي ىم٤مل، قمـ Oضمؾ ؾمامه Eسمـ ؾَمْٕمر، ؾمٗمٞم٤من

Qًمٜم٤مE لEُمقA ىم٤مل. سمٕمثٜم٤م ٟمّمدق :Hومْمؾ ُم٤م وضمدA ه٤م قمكم  ، وم٠مظمرضم٧م ُم٤مظمْم٤مEMن  : وىم٤مٓ ومرC 

 .وم٠مقمٓمٞمتٝمام ؿم٤مG ُمـ وؾمط Eًمٖمٜمؿ وم٠مظمذEه٤م: ىم٤مل. هن٤مٟم٤م Aن ٟم٠مظمذ Eًمِم٤مE Gحلٌغم  هللا Oؾمقل

: ومٝمق، Eسمـ Aيب حيٞمك Eٕؾمٚمٛمل Aسمق Cؾمح٤مق Eعمدين: Cن يم٤من هق، CسمرEهٞمؿ سمـ حمٛمد: Eًمِم٤مومٕملوومٞمف ؿمٞمخ 

((ُمؽموك))
(2)

((صم٘م٦م صم٧ٌم)): ومٝمق، CسمرEهٞمؿ سمـ حمٛمد Aسمق Cؾمح٤مق EًمٗمزOEي: وذم شمالُمٞمذ Cؾمامقمٞمؾ سمـ Aُمٞم٦م. 
(3)

 ،

 .وEعمِمٝمقO ذم ؿمٞمقE Lًمِم٤مومٕمل هق Eسمـ Aيب حيٞمك Eٕؾمٚمٛمل، يذيمر ًمٚمِم٤مومٕمل OوEي٦م قمٜمف مل وًمٙمـ

Aظمرضمف Eًمٌخ٤مOي ذم Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم: ايمثويمٌ
(4)

وُمـ ـمري٘مف Eسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مOخيف-، 
(5)

وEسمـ Aيب  -

٤مM وEعمث٤مينقم٤م<ؿ ذم Eٔطم
(6)

وEسمـ ىم٤مٟمع ذم ُمٕمجؿ Eًمّمح٤مسم٦م، 
(7)

وُمـ ـمري٘مف Eخلٓمٞم٥م ذم ُمقوح Aوه٤مم -

Eجلٛمع وEًمتٗمريؼ
(8)

وEًمٓمؼمEين ذم Eعمٕمجٛملم - 
(9)

وEسمـ ُمٜمده ذم ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤مسم٦م، 
(10)

سمق ٟمٕمٞمؿ ذم ُمٕمروم٦م Aو، 

Eًمّمح٤مسم٦م
(11)

G قمـ Aيب ُمرOE، قمـ Aؾم٤مُم٦م سمـ Pيد Eًمٚمٞمثل، سمـ ُمقؾمك Eًمتٞمٛمل Eهلل قمٌديمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ  

 ؿ وAٟم٤م سملم فمٝمرEين همٜمؿومج٤م? Oضمؾ ومًٚم  ، يمٜم٧م ذم ٟم٤مطمٞم٦م ُمٙم٦م: قمـ Aسمٞمف ىم٤مل، قمـ Eسمـ ؾمٕمر EًمدBزم، Eجلٝمٜمل

ومام ، وAهاًل  E هلل Oؾمقلِ  ُمرطم٤ٌم سمرؾمقلِ : وم٘مٚم٧م، E هلل Oؾمقلِ  Aٟم٤م Oؾمقُل : وم٘م٤مل= ُمـ Aٟم٧م: وم٘مٚم٧م، زم

                                 
(1( )2/239( K )652 .) 

(2 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )115( H )241 .) 

(3 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )113( H )230 .) 

(4( )4/199-200 .) 

 (. 20/411( شم٤مOيخ Mُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر )5)

 (. 2/211( K )966( Eٔطم٤مM وEعمث٤مين )6)

(7 )((1/316 .) 

(8( )2/232( K )291 .) 

 (. 8/100( K )8095(، Eعمٕمجؿ Eٕوؾمط )7/170( K )6727( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم )9)

(10 :S( ًمّمح٤مسم٦م ٓسمـ ُمٜمدهE ُمٕمروم٦م )207 .) 

 (.  3677( H )3/1450( ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ )11)



 838 ايمّزىموةىمتوب  

ًمٞمس : ٟمٔمر Cًمٞمٝم٤م ىم٤ملومٚمام ، ومجئتف سمِم٤مG ُم٤مظمض طملم ُم٤م وًمدH: ىم٤مل. OAيد <دىم٦م همٜمٛمؽ: ىم٤مل= شمريد

وEجلذقم٦م وEًمٚمج٦ٌم، ذم Eًمثٜمٞم٦م: ىم٤مل= ومٗمٞمؿ طم٘مؽ: ىمٚم٧م. طم٘مٜم٤م ذم هذه
(1)

. 

 .قمـ Aسمٞمف(، )قمـ Aيب ؾمٕمر EًمدBزم: وذم Eًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼمEين

Aظمرضمف Aيْم٤م EًمٓمؼمEين وؾمٙم٧م قمٜمف Aسمق EMوM وEعمٜمذOي وEحل٤مومظ ذم Eًمتٚمخٞمص )): وىم٤مل Eًمِمقيم٤مين

Hه صم٘م٤مMؾمٜم٤مC ضم٤ملOو))
(2)

. 

 Eًم٘مرؿمك Eًمتٞمٛمك Eًمٓمٚمحل Eهلل سمـ ُمقؾمك سمـ CسمرEهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد هللE قمٌد: وومٞمف

((<دوق يمثػم Eخلٓم٠م))
(3)

. 

: هق، وًمٕمٚمف شمّمحٞمػ ُمـ Eجلٛمحل، ومل Aىمػ قمغم شمرمجتف، قمٜمد Eجلٛمٞمع يمذE، وAسمق ُمرE GOEجلٝمٜمل

سمـ وN ،Eيمره Eًمٌخ٤مOي، Aظمق طمٜمٔمٚم٦م وقمٛمرو Eسمٜمل Aيب ؾمٗمٞم٤من، Eًمرمحـ سمـ Aيب ؾمٗمٞم٤من Eجلَُٛمحل Eًم٘مرر قمٌد

ؾمٙمت٤م قمٜمفو، ؾمقM قمٜمفEٕ قمثامن سمـ Aيب: Aيب طم٤مشمؿ سمروEي٦م
(4)

 ،Hًمث٘م٤مE سمـ طم٤ٌمن ذمE يمرهNو
(5)

. 

 .يمام ذم EًمروEي٦م Eًم٤ًمسم٘م٦م، (ضم٤مسمر سمـ ؾمٕمر): وًمٕمٚمف، يًؿ مل ُمٌٝمؿ وEسمـ ؾمٕمر EًمدBزم

يرو قمٜمف  مل ومٗمل Eٕول ُمًٚمؿ سمـ ؿمٕم٦ٌم، Aن Eحلدي٨م وMO ُمـ قمدG ـمرق قمـ ؾمٕمر EًمدBزم: واخلالقي

وُمدOEه قمغم ، وذم Eًمث٤مًم٨م ُمٌٝمؿ، شمقصمٞم٘مف ُمـ ُمٕمتؼم Mير مل ضم٤مسمر سمـ ؾمٕمر، وذم Eًمث٤مين، وهق ُم٘مٌقل، همػم وEطمد

وًمٕمؾ ُمدE OEًمٓمرق Eًمثالصم٦م EٕظمػمG قمغم ، وEسمـ ؾمٕمر، سمـ ُمقؾمك Eهلل قمٌدو، وذم EًمرEسمع Aسمق ُمرGOE، ُمؽموك

وقمغم هذE يٙمقن خمرJ ، (Eسمـ ؾمٕمر): وذم سمٕمْمف ُمٌٝمؿ، ضم٤م? ذم سمٕمْمٝم٤م ُمٍمطم٤م سم٤مؾمٛمف، ضم٤مسمر سمـ ؾمٕمر

 .Eحلدي٨م وEطمد

                                 
، وEًمٚم ْج٦ٌَُم Eًمتلٓ  ًمـٌ هل٤م. ىَم٤مَل Eًمٚمح٦م: وقمٜمد EًمٓمؼمEينEحل٘م٦م: هٙمذE ضم٤م?H قمٜمد Aيب ٟمٕمٞمؿ، وقمٜمد Eسـم Aيب قم٤م<ؿ: Eًمٚمج٦ٌم( 1)

ٌَٜمُٝم٤م. Eٟمٔمر: همري٥م Eحلدي٨م ًمٚمخٓم٤ميب ) : هل Eًمتل Aشَمَك قمٚمٞمٝم٤م سمْٕمد ٟمِت٤مضمٝم٤م OَAسمٕم٦م Aؿْمُٝمٍر ومخػ  ًَم <ٛمٕملُّ Eٕ1/391 .) 

(2( Oٕوـم٤مE ٟمٞمؾ )4/159( K )1538 .) 

(3 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )550( H )3645 .) 

 (. 5/242(، EجلرK وEًمتٕمديؾ )5/293( H )955( Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم )4)

(5( )7/65 .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ـُ نَمَػَؾيَ  )وومول: ومقيمف -444 ؽمَقيً زم
(1)

ُت :  ِق رؽميقلِ ، أو أطمػمع َمـ ؽَمورَ ، ِِسْ  ً همينذا دم  اهلل ميع ُمَصي

ـٍ   اهلل فمفً رؽمقل وَموِت : يليت اظمقوَه ضِمكَم سَمِرُد ايمغـُؿ همقؼيقل همؽون: وَموَل ، أن ٓ كلطمذ مـ َراِضِع يمََب ًَ أَدُّوا َقي

ًَ رصمٌؾ مـفؿ إلم كوومي ىَمْقمَ : ومول، أَمقايمُؽؿ ـَومِ ، وءَ هَمَعَؿ ، رواه أزميق داود. هَميلزََمك َأْن َيْؼبََؾَفيو، وهل ايمَْعظِقَؿُي ايمس 

وايمـسوئل(
(2)

. 

MوEM سمقA ظمرضمفA
(3)

٘مف Eًمٌٞمٝم٘ملوُمـ ـمري-، 
(4)

وEًمٓمؼمEين -
(5)

وُمـ ـمري٘مف Eعمزي ذم هتذي٥م -، 

Eًمٙمامل
(6)

وEسمـ ُمٜمده ذم ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤مسم٦م -
(7)

، Eًمٞمِمٙمري Eهلل قمٌدسمـ  Aيب قمقEٟم٦م Eًمقو٤مK، يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ 

ؼمين ُمـ ؾم٤مA Oظم: Aو ىم٤مل -هH : ىم٤مل، قمـ ؾمقيد سمـ همٗمٚم٦م، قمـ ُمٞمنA Gيب <٤مًمح، هالل سمـ ظم٤ٌمFقمـ 

، دمٛمع سملم ُمٗمؽمق وٓ، Aن ٓ شم٠مظمذ ُمـ EOوع ًمٌـ: E هلل وم٢مEN ذم قمٝمد Oؾمقل،  ُمع ُمّمدق Eًمٜمٌل -

ومٕمٛمد : ىم٤مل، وE <دىم٤مA HُمقEًمٙمؿMAّ : ومٞم٘مقل، ام ي٠ميت Eعمٞم٤مه طملم شمرE Mًمٖمٜمؿويم٤من Cٟمّ ، شمٗمرق سملم جمتٛمع وٓ

وم٠مسمك Aن : ىم٤مل، -قمٔمٞمٛم٦م Eًمًٜم٤مم : ىم٤مل= ي٤م Aسم٤م <٤مًمح ُم٤م Eًمٙمقُم٤م?: ىمٚم٧م: ىم٤مل - Oضمؾ ُمٜمٝمؿ Cمم ٟم٤مىم٦م يمقُم٤م?

وم٠مسمك Aن ، ًمف Aظمرى Mوهن٤م ومخٓمؿ: ىم٤مل، وم٠مسمك Aن ي٘مٌٚمٝم٤م: ىم٤مل، Aن شم٠مظمذ ظمػم Cسمكم  Aطم٥ّم Cيّن : ىم٤مل، ي٘مٌٚمٝم٤م

: ي٘مقل زم، E هلل وAظم٤مف Aن جيد قمكم  Oؾمقل، Cين @ظمذه٤م: وىم٤مل، صمؿ ظمٓمؿ ًمف Aظمرى Mوهن٤م وم٘مٌٚمٝم٤م، ي٘مٌٚمٝم٤م

 .قمٛمدC Hَمم Oضمؾ ومتخػمH قمٚمٞمف Cسمٚمف

                                 
، يمٜم٤مه قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مA Fسم٤م Aُمٞم٦م، ويم٤من Aؾمـ ُمٜمف ويم٤من Eًمٜمٌل ( ؾمقيد سمـ همٗمٚم٦م سمـ قمقؾمج٦م سمـ قم٤مُمر Aسمق Aُمٞم٦م Eجلٕمٗمل1)

، صمؿ ىمدم Eعمديٜم٦م  ف وًمد قم٤مم Eًمٗمٞمؾ، ويم٤من ىمد MAى Eًمّمدىم٦م Cمم ُمّمدق Eًمٜمٌلقمٚمٞمف Eًمًالم Aيمؼم ُمٜمف سمًٜمتلم، وNيمر Aٟم

 . ((شم٤مسمٕمل يمٌػم))<ٗملم، ىم٤مل Eسمـ طمجر:   ، صمؿ ؿمٝمد Eًم٘م٤مMؾمٞم٦م، وؿمٝمد ؾمقيد سمـ همٗمٚم٦م ُمع قمكم يقم Mومـ Eًمٜمٌل

 :S( ًمّمح٤مسم٦م ٓسمـ ُمٜمدهE 795يٜمٔمر: ُمٕمروم٦م( Fح٤م>ٕE ذم ُمٕمروم٦م Fٓؾمتٞمٕم٤مE ،)2/679 إل<٤مسم٦م ذمE ،)

 (. 3/189ٞمز Eًمّمح٤مسم٦م )متٞم

 (. 4/45( Eعمٖمٜمل )2)

 (. 1579( K )3/29) ( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ذم Pيم٤مE Gًم٤ًمئٛم٦م3)

 (. 4/101( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )4)

 (. 7/91( K )6473( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم )5)

 (. 29/198( هتذي٥م Eًمٙمامل )6)

(7:S( ًمّمح٤مسم٦م ٓسمـ ُمٜمدهE ُمٕمروم٦م ) 797 .) 
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وOوEه هِمٞمؿ ، (A ظمؼمين ُمـ ؾم٤مO ُمع ُمّمدق Eًمٜمٌل: )هA Hو ىم٤مل: هٙمذO EوEه Aسمق قمقEٟم٦م سم٤مًمِمّؽ  

 .سمدون Eًمِمؽ EمٕمقEًموقم٤ٌمM سمـ ، سمـ سمِمػم

وم٠مظمرE Jًمٜم٤ًمئل
(1)

وقمٜمف Eًمدوٓيب ذم Eًمٙمٜمك-
(2)

وEسمـ طمزم ذم Eعمحغم، 
(3)

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم، -
(4)

وُمـ  -

ـمري٘مف Aسمق ٟمٕمٞمؿ ذم Eحلٚمٞم٦م
(5)

وAمحد، -
(6)

وُمـ ـمري٘مف Eسمـ قم٤ًميمر -
(7)

وAسمق قمٌٞمد، -
(8)

وقمٜمف Eسمـ Pٟمجقيف - 

ذم EُٕمقEل
(9)

وEسمـ Aيب ظمٞمثٛم٦م ذم شم٤مOخيف، -
(10)

ذم Eعمٕمروم٦م وEًمت٤مOيخوEًمٗمًقي ، 
(11)

 ـمري٘مف وُمـ– 

Eًمٌٞمٝم٘مل
(12)

وسمحِمؾ EًمقEؾمٓمل ذم شم٤مOيخ وEؾمط - 
(13)

وEًمٌٖمقي ذم ُمٕمجؿ Eًمّمح٤مسم٦م 
(14)

وEعمح٤مُمكم ذم ، 

Aُم٤مًمٞمف
(15)

وEًمدOEىمٓمٜمل، 
(16)

سمق ٟمٕمٞمؿ ذم ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤مسم٦مAو، 
(17)

هالل سمـ قمـ ، يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ هِمٞمؿ، 

                                 
(، Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى 2457( K )5/29( ذم Eعمجتٌك، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مE :Fجلٛمع سملم Eعمتٗمرق وEًمتٗمريؼ سملم Eعمجتٛمع )1)

(3/19( K )2249 .) 

 (. 2/661( K )1170( Eًمٙمٜمك وEٕؾمام? )2)

 ( وOوEيتف قمـ Eًمٜم٤ًمئل سم٤مًمقEؾمٓم٦م. 5/278( Eعمحغم )3)

 (. 549( K )2/41(، وEعمًٜمد )3/126( K)10008( Eعمّمٜمػ )4)

 (. 4/175( طمٚمٞم٦م Eٕوًمٞم٤م? )5)

 (. 18837( K )31/132( ذم Eعمًٜمد )6)

 (. 72/359( شم٤مOيخ Mُمِمؼ )7)

(8S( لEُٕمقE )481( K )1052 .) 

(9( )2/861( K )1518 .) 

 (.  3810( K )3/57( شم٤مOيخ Eسمـ Aيب ظمٞمثٛم٦م )10)

(11( )1/227 .) 

 (. 4/101( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )12)

 S(118-119 .): ( شم٤مOيخ وEؾمط 13)

 (. 1167( K )232-3/231( ُمٕمجؿ Eًمّمح٤مسم٦م ًمٚمٌٖمقي )14)

(15 :S( ًمٌٞمعE سمـ حيٞمكE ي٦مEوO عمح٤مُمكمE ُم٤مزمA )180( K )152 .) 

 (. 1948( K )2/495( ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )16)

 (. 3547( K )3/1403( ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤مسم٦م )17)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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Fظم٤ٌم ،A Gًمٜمٌل: ىم٤مل، قمـ ؾمقيد سمـ همٗمٚم٦م، يب <٤مًمحقمـ ُمٞمنE شم٤مٟم٤م ُمّمدقA   ًمٞمفC وم٠مشمٞمتف ومجٚم٧ًم

، ٟمٗمرق سملم جمتٛمع وٓ، ٟمجٛمع سملم ُمتٗمرق وٓ، Cن ذم قمٝمدي Aن ٓ ٟم٠مظمذ EOوع ًمٌـ: ومًٛمٕمتف ي٘مقل

 .وم٠مسمك، ظمذه٤م: وم٠مشم٤مه Oضمؾ سمٜم٤مىم٦م يمقُم٤م? وم٘م٤مل

وAظمرE JًمدOEىمٓمٜمل
(1)

ـ ـمريؼ   ـ Aيب CهEئٞمؾُم ـ ، Cؾمح٤مق سم ٤مFصمٜم٤م ، EًمٕمقEمصمٜم٤م قم٤ٌمM سم ـ ظم  .سمف ُمثٚمف هالل سم

وٟم٘مؾ Eسمـ طمجر
(2)

 .((يمٚمٝمؿ صم٘م٤مH)): قمـ EًمدOEىمٓمٜمل ىمقًمف 

طمدي٨م ؾمقيد ومٗمٞمف )): سمـ EجلقPي وم٘م٤ملف Eوسمف Aقمٚمّ ، Aيب Eًمٕمال Eًمٕمٌدي هالل سمـ ظم٤ٌمFوُمدOEه قمغم 

Fسمق طم٤مشمؿ سمـ طم٤ٌمن، وهق وٕمٞمػ ، هالل سمـ ظم٤ٌمA ظمتٚمط ذم @ظمر قمٛمره: ىم٤ملE ، سم٤مًمٌم? قمغم Iويم٤من حيد

MٟمٗمرE ENC سمف Jٓطمتج٤مE Pًمتقهؿ ٓ جيقE))
(3)

. 

PEيُّ ، وحيٞمك سمـ ُمٕملم، وصم ٘مف Eإلُم٤مم Aمحد سمـ طمٜمٌؾ)): Eهل٤مMي سم٘مقًمف قمٌدٌف Eسمـ وشمٕم٘م   وAسمق طم٤مشمؿ Eًمر 

ٌ ٤من ذم يمت٤مF ، وهمػمهؿ ٕمٗم٤م?  "وNيمره Aيًْم٤م ذم يمت٤مF ، وخي٤مًمػ، خيٓمئ: وىم٤مل "Eًمثِّ٘م٤مH"وNيمره Eسمـ طِم Eًمْمُّ

ٌ ٤من يمثػًمE، يمام Nيمره Eعم١مًمِّػ ضمؾ ذم يمت٤مسمٞمف ، وهٙمذE يٗمٕمؾ Eسمـ طِم (("Eًمْمٕمٗم٤م?"و "Eًمثِّ٘م٤مH"يدظمؾ Eًمر 
(4)

. 

(( ىمٌؾ ُمقشمف ُمـ يمؼم Eًمًـويم٤من ي٘م٤مل شمٖمػّم ، <دوق صم٘م٦م)): وىم٤مل Aسمق طم٤مشمؿ
(5)

. 

وEعمٗمْمؾ Eًمٖمالسمك، وحمٛمد سمـ قمامE Oعمق<غم، قمٗم٤من سمـ ُمًٚمؿ -٤مAيْم–ووصم٘مف 
(6)

: وىم٤مل Eسمـ قمدي، 

((وOAضمق Aٟمف ٓ سم٠مQ سمِفِ ))
(7)

. 

((<دوق شمٖمػم سم٠مظمرG)): وىم٤مل Eسمـ طمجر
(8)

. 

Nيمره Eسمـ طم٤ٌمن ذم Eًمث٘م٤مH. قذمAسمق <٤مًمح Eًمٙمٜمدى Eًمٙم، ُمٞمنG: وؿمٞمخف
(9)

: Eًمؼم قمٌدوىم٤مل Eسمـ ، 

                                 
 (. 1947( K )2/495( ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )1)

 (. 16/477جر )( Cحت٤مف EعمٝمرG ٓسمـ طم2)

 (. 2/29( Eًمتح٘مٞمؼ ذم ُم٤ًمئؾ Eخلالف )3)

 (. 9/75( EجلرK وEًمتٕمديؾ )4)

 (. E3/23هل٤مMي ) ( شمٜم٘مٞمح Eًمتح٘مٞمؼ ٓسمـ قمٌد5)

 (. 12/174(، Cيمامل هتذي٥م Eًمٙمامل )6616( H )30/330( هتذي٥م Eًمٙمامل ذم Aؾمام? Eًمرضم٤مل )6)

 (. 8/430( Eًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤م? Eًمرضم٤مل )7)

 (. 7334( H )1026ي٥م )S: ( شم٘مري٥م Eًمتٝمذ8)

(9( Hًمث٘م٤مE )5/426 .) 
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((يمقذم صم٘م٦م))
(1)

((ٟمٕمٚمؿ AطمًدE شمٙمٚم ؿ ومٞمف وٓ، Oوى قمٜمف همػم وEطمد)): Eهل٤مMي قمٌدوىم٤مل Eسمـ . 
(2)

وىم٤مل Eسمـ ، 

((ُم٘مٌقل)): طمجر
(3)

. 

 .شم٤مسمٕمف Aسمق ًمٞمغم Eًمٙمٜمدي، وىمد شمقسمع قمٚمٞمف

 MوEM سمقA ظمرضمفA
(4)

وُمـ ـمري٘مف Eًمٌٞمٝم٘مل-
(5)

وEسمـ ُم٤مضمف، -
(6)

 ،Hًمٓمٌ٘م٤مE سمـ ؾمٕمد ذمEو
(7)

وEًمٌخ٤مOي ، 

ذم Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم
(8)

وEسمـ Eجلٕمد ذم Eعمًٜمد، 
(9)

Eًمٙمٜمك ذم Eًمدوٓيب ـمري٘مف وُمـ– 
(10)

وAسمق Eًم٘م٤مؾمؿ Eًمٌٖمقي ، 

ذم ُمٕمجؿ Eًمّمح٤مسم٦م
(11)

وطمًلم سمـ ُمًٕمقE Mًمٌٖمقي ذم ذE Kًمًٜم٦م، 
(12)

وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل – 
(13)

 ،

ؾمٜمٜمف ذم وEًمدOEُمل
(14)

ويٕم٘مقE Fًمٗمًقي ذم Eعمٕمروم٦م وEًمت٤مOيخ، 
(15)

وُمـ ـمري٘مف Eًمٌٞمٝم٘مل-، 
(16)

وCسمرEهٞمؿ  -

Eحلريب ذم همري٥م Eحلدي٨م
(17)

وEًمٓمؼمEين، 
(18)

وقمٜمف Aسمق ٟمٕمٞمؿ ذم Eعمٕمروم٦م-
(19)

وEسمـ ُمٜمده ذم ُمٕمروم٦م ، -

                                 
 (. O/901ىمؿ 2( Eٓؾمتٖمٜم٤م? ذم Eًمٙمٜمك )1)

 (. E3/23هل٤مMي ) ( شمٜم٘مٞمح Eًمتح٘مٞمؼ ٓسمـ قمٌد2)

(3 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )988( H )7040 .) 

 . (1580( K )3/30) ( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مE Fًمّزيم٤مG ذم Eًم٤ًمئٛم٦م4)

 (. 4/106( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )5)

 (. 1801( K )3/20( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ُم٤م ي٠مظمذ Eعمّمدق ُمـ Eإلسمؾ )6)

 (. 6/133( Eًمٓمٌ٘م٤مE Hًمٙمؼمى )7)

 (. 4/142( Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم )8)

(9 :S( عمًٜمدE ذم )315( K )2144 .) 

 (. . 1/191( Eًمٙمٜمك وEٕؾمام? ًمٚمدوٓيب )10)

 (. 1166( K )3/231( ُمٕمجؿ Eًمّمح٤مسم٦م )11)

 (. 6/65( ذE Kًمًٜم٦م ًمٚمٌٖمقي )12)

(13( )3/881( K )1556 .) 

 (. 1670( K )2/1014( ؾمٜمـ EًمدOEُمل )14)

 (. 1/226( Eعمٕمروم٦م وEًمت٤مOيخ )15)

 (. 4/101( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )16)

 ( ُم٤مGM: )ُمؾ(. 1/336( همري٥م Eحلدي٨م )17)

 (. 7/92( K )6474( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم )18)

 (.  3546( K )3/1403( ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤مسم٦م )19)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 843 ايمّزىموةىمتوب  

Eًمّمح٤مسم٦م
(1)

، سمـ همٗمٚم٦م يدقمـ ؾمق، قمـ Aيب ًمٞمغم Eًمٙمٜمدي، قمـ قمثامن سمـ Aيب OPقم٦م، ذيؽيمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ  

، يٗمرق سملم جمتٛمع وٓ، ٓ جيٛمع سملم ُمٗمؽمق: وىمرHA ذم قمٝمده، وم٠مظمذH سمٞمده، A شم٤مٟم٤م ُمّمدق Eًمٜمٌل: ىم٤مل

 .ظمِمٞم٦م Eًمّمدىم٦م

MوEM ًمٚمٗمظ ٕيبEوىم٤مل، و :((ِوع ًمٌـ: ومل يذيمرEO)) ًمٚمٗمٔم٦م، يٕمٜملE ومل يت٤مسمع قمغم هذه. 

وم٠مشم٤مه Oضمؾ سمٜم٤مىم٦م قمٔمٞمٛم٦م ُمٚمٛمٚمٛم٦م: وE MEPسمـ ُم٤مضمف وEًمٓمؼمEين
(2)

، وم٠مشم٤مه سم٠مظمرى Mوهن٤م وم٠مظمذه٤م، وم٠مسمك Aن ي٠مظمذه٤م 

 .وىمد AظمذH ظمٞم٤مC Oسمؾ Oضمؾ ُمًٚمؿ، E هلل A ENCشمٞم٧م Oؾمقل، وAي ؾمام? شمٔمٚمٜمل، Aي TOA شم٘مٚمٜمل: وىم٤مل

قمـ قمٛمرEن سمـ ، صمؿ ؾمٛمٕم٧م ذيٙم٤م سمٕمد يذيمر هذE Eحلدي٨م: ىم٤مل حيٞمك سمـ @Mم)): وىم٤مل EًمدOEىمٓمٜمل

((Cٟمام ؾمٛمٕمٜم٤مه ُمٜمف قمـ قمثامن: وم٘م٤مل، ومذيمرشمف ًمقيمٞمع، قمـ ؾمقيد سمـ همٗمٚم٦م، ُمًٚمؿ
(3)

. 

<دوق خيٓمك? يمثػمE شمٖمػم طمٗمٔمف ُمٜمذ وزم Eًم٘مْم٤م? ))، Eًم٘م٤ميض Eًمٙمقذم Eهلل قمٌدوهق Eسمـ ، ذيؽوومٞمف 

WًمٌدE هؾA قمغم Eؿمديد Eوم٤موال قم٤مسمد ٓMسم٤مًمٙمقوم٦م ويم٤من قم٤م))
(4) 

ـ Aيب OPقم٦م ـ EعمٖمػمE Gًمث٘مٗمك ُمقٓهؿ: هق: وقمثامن سم قمِمك قذمAسمق EعمٖمػمE Gًمٙم، قمثامن سم Eٕ ((صم٘م٦م)): وهق
(5)

. 

ـ ُمٕم٤موي٦م: ي٘م٤مل هق، وAسمق ًمٞمغم Eًمٙمٜمدي ـ سمنم، سم٤مًمٕمٙمس: وىمٞمؾ، ؾمٚمٛم٦م سم ((صم٘م٦م))، وىمٞمؾ Eعمٕمغم، وىمٞمؾ ؾمٕمٞمد سم
(6)

. 

وىمد طمًٜمف Eًمٜمقوي، Aن Eحلدي٨م طمًـ ُمـ جمٛمقE Wًمٓمري٘ملم: واخلالقي
(7)

وEسمـ Eعمٚم٘مـ، 
(8)

 ،

وEًٕم٤ٌمين
(9)

قمـ ُمٞمنG يمام ، هالل سمـ ظم٤ٌمFشمٗمرM سمف  Cن ذم قمٝمدي Aن ٓ @ظمذ ُمـ EOوع ًمٌـ: Cٓ ىمقًمف، 

MوEM سمقA ًمٞمفC Oؿم٤مA ،ُمـ وضمف ُمٕمتؼم Mومل ير. 

                                 
(1 :S( ًمّمح٤مسم٦م ٓسمـ ُمٜمدهE ُمٕمروم٦م )798 .) 

 (. 1/389: وهل EعمًتديرG ؾِمَٛمٜم٤ًم، AُظمذH ُمـ Eًمٚمٛمؿ وهق Eجلٛمع. يٜمٔمر: )همري٥م Eحلدي٨م ًمٚمخٓم٤ميب Eًماٛمٚمٛمٚم٦م( 2)
 (. 1949( K )2/496( ذم Eًمًٜمـ )3)

(4 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )436( H )2787 .) 

(5 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )669( H )4520 .) 

(6 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )1198( H )8332  .) 

(7( FعمٝمذE Kذ WعمجٛمقE )5/399 .) 

(8( Jعمٜمٝم٤مE ًم٦مMA ممC Jعمحت٤مE حتٗم٦م )2/43( K )903 .) 

(9( MوEM يبA حٞمح> )5/299 .) 
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ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م Aٟمس Aظمرضمف  طمشقي ايمصًومي، يػرق زمكم عتؿع وٓ، ٓ جيؿع زمكم مػؼمق: ويمؼقيمف

Eًمٌخ٤مOي
(1)

: E هلل يمت٥م ًمف Eًمتل ومرO Tؾمقل Aن Aسم٤م سمٙمر : طمدصمف Aن Aٟم٤ًم ، ُمـ ـمريؼ صمامُم٦م 

 .يٗمرق سملم جمتٛمع ظمِمٞم٦م Eًمّمدىم٦م وٓ، تٗمرقجيٛمع سملم ُم وٓ

شميالث ميـ همعؾفيـ همؼيً ؿمعيؿ ؿمعيؿ : أكف وميول  زمنؽمـوده فمـ ايمـبل، وروى أزمق داود): ومقيمف -[م]

ًة فَمَؾْقيِف ىُميؾ  فَميومٍ ، فُ وأفمطك زىموة مويمف ؿَمق بًي هبو َكْػُسي، وأكف ٓ إيمف إٓ هق، وضمًه اهلل فمبًمـ : اإليامن ًَ ، َراهمِي

رِ  وٓ، ُيْعِط اهلِرَميَ  ومل  ً َكيَ ايم
(2)

(3)الرَّانط ط  وٓ، اظمِريَضيَ  وٓ، 
ـْ مـ َوؽَميِط أَْميَقايمُِؽؿْ ، ايمؾ ئِقَؿيَ  

 اهلل همينن، َويمَؽِ

هُ  لم ه، يسليمؽؿ طَمغْمَ (4)(ومل يلمرىمؿ زممم 
. 

Gِ ىمْٞمسِ طمدي٨م OوEه Aسمق EMوM ُمـ  خترجيف ؾمٌؼ وىمد، وهق وٕمٞمػ ًمالٟم٘مٓم٤مW، هم٤مرِضَ
(5)

. 

ٓ زىموة دم مول ضمتك حيقل فمؾقف احلقل: )ومقيمف فمؾقف ايمسالم: ومقيمف -444
(6)

. 

ـ طمدي٨م Aٟمسٍ   .E ًمٖمٜمقي٦م هE? سمٜم٧م ٟمٌٝم٤منو، وAم ؾمٕمد Eٕٟمّم٤مOي٦م، وقمكم، وEسـم قمٛمر، وقم٤مئِم٦م، وMO ُم

 .ضمًيٌ أكس زمـ مويمؽ  -1

Aظمرضمف Eسمـ قمدي ذم Eًمٙم٤مُمؾ
(7)

وEًمدOEىمٓمٜمل، 
(8)

Eًمتح٘مٞمؼ ذم EجلقPي Eسمـ ـمري٘مف وُمـ– 
(9)

ُمـ  -

: ىم٤مل، E هلل Aن Oؾمقل، قمـ Aٟمس، قمـ صم٤مسم٧م، صمٜم٤م طم٤ًمن سمـ ؾمٞم٤مه، حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن Eٕؾمديـمريؼ 

 .ٞمف Eحلقلُم٤مل Pيم٤مG طمتك حيقل قمٚم ًمٞمس ذم

                                 
 (. 1450( K )2/117تٛمع )( ذم <حٞمحف، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF: ٓ جيٛمع سملم ُمتٗمرق، وٓ يٗمرق سملم جم1)

 . ( ُم٤مGM: )OMن(A :1/652ي Eجلرسم٤م?، وA<ٚمف Eًمقؾمخ. يٜمٔمر: EعمجٛمقE Wعمٖمٞم٨م ): EًمدOٟم٦م(2)

(3 ) ُUاَر سمر وٟمْحقه٤م. همري٥م Eحلدي٨م ًمEًمِم  ٜم ٦م وEٕقْمَجػ وEًمد  ًِ ِٖمػمG وEعمُ ( Eًمٜمٝم٤مي٦م ذم 1/509ٚمخٓم٤ميب ): ENOًَُم٦ُم Eعم٤مل يم٤مًمّم 

 (. 2/97همري٥م Eحلدي٨م وEٕصمر )

 . (E4/45-46عمٖمٜمل )( 4)

 . -E :- 471ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 5)

 . (E4/46عمٖمٜمل )( 6)

 (. 2/370( H )500( Eًمٙم٤مُمؾ )7)

 (. 1891( K )2/469( ذم Eًمًٜمـ )8)

 (. 2/28الف )( Eًمتح٘مٞمؼ ذم ُم٤ًمئؾ Eخل9)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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قمـ ، وهذE Eحلدي٨م ٓ Aقمٚمؿ يرويف قمـ صم٤مسم٧م)): وىم٤مل Eسمـ قمدي ذم شمرمج٦م طم٤ًمن سمـ ؾمٞم٤مه OPٕEق

وEًمْمٕمػ يتٌلم ، تٝم٤م ٓ يت٤مسمٕمف همػمه قمٚمٞمفًمف Aطم٤مMي٨م همػم ُم٤م Nيمرشمف وقم٤مُمّ . . . . ؾمٞم٤مهAٟمس همػم طم٤ًمن سمـ 

 .((قمغم OوEي٤مشمف وطمديثف

((قمـ Aٟمس Aطم٤مMي٨م ٓ يت٤مسمع قمٚمٞمٝم٤م، Oوى قمـ محٞمد)): ىم٤مل EًمٌزOE، وطم٤ًمن سمـ ؾمٞم٤مه OPٕEق
(1)

وىم٤مل  

((ُمٜمٙمر Eحلدي٨م ضمدE ي٠ميت قمـ Eًمث٘م٤مH سمام ٓ يِمٌف طمدي٨م Eٕصم٤ٌمH)): Eسمـ طم٤ٌمن
(2)

وNيمره EًمدOEىمٓمٜمل ذم ، 

Eًمْمٕمٗم٤م?
(3)

((وٕمٞمػ Oوى قمـ صم٤مسم٧م ُمٜم٤ميمػم)): وىم٤مل Aسمق ٟمٕمٞمؿ، 
(4)

. 

ـ قمدي هذE Eحل  ـ ُمٜم٤ميمػمهوNيمر Eسم ـ EجلقPيوسمف Aقمٚمّ ، دي٨م ُم ف Eسم
(5)

ـ Eعمٚم٘مـ  وEسم
(6)

ـ طمجر  وEسم
(7)

. 

 .٤مإلؾمٜم٤مM وٕمٞمػ ضمدEوم

 .ضمًيٌ فموئشي  -4

Aظمرضمف Eسمـ ُم٤مضمف
(8)

وAسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل، 
(9)

وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل 
(10)

وEًمدOEىمٓمٜمل، 
(11)

 ،

وEًمًٝمٛمل
(12)

وEًمٌٞمٝم٘مل 
(13)

 :ُمـ ـمريؼ Aيب سمدO ؿمج٤مW سمـ Eًمقًمٞمد 

وEًمدOEىمٓمٜمل
(14)

 :Eًمٌجكم قمثامن سمـ هريؿ ـمريؼ ُمـ -Aيْم٤م– 

                                 
(1( OEًمٌزE ُمًٜمد )13/335( K )6953 .) 

 (. 1/267( H )274( Eعمجروطملم )2)

 E ( H184 .)ًمْمٕمٗم٤م? وEعمؽمويملم( 3)

(4 :S( ًمْمٕمٗم٤م? ٕيب ٟمٕمٞمؿE )75( H )54 .) 

 (. 2/28( Eًمتح٘مٞمؼ ذم ُم٤ًمئؾ Eخلالف )5)

 (. 14/12( EًمٌدE Oعمٜمػم )6)

 (. 3/1307( Eًمتٚمخٞمص Eحلٌػم )7)

 (. 1792( K )3/12) ، سم٤مF: ُمـ Eؾمتٗم٤مM ُم٤مEًٓمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG( ذم 8)

(9 :S( لEُٕمقE )505( K )1131 .) 

 (. 3/916( K )1638( EُٕمقEل )10)

 (. 1889( K )2/469( ذم Eًمًٜمـ )11)

(12 :S( يخ ضمرضم٤منOشم٤م )476( H )953 .) 

 (. 4/95( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )13)

 (. 1889( K )2/469( ذم Eًمًٜمـ )14)
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وEًمدOEىمٓمٜمل
(1)

ٞمٝم٘مل، -Aيْم٤م- وEًٌم
(2)

 :Eًمٌجكم Eعمٝمٚم٥م سـم حيٞمك -سم٤مًمتّمٖمػم– ٦ميٜمَدَ يمُ  Aيب ـمريؼ ُمـ -ُمٕمٚم٘م٤م– 

وEًمٕم٘مٞمكم
(3)

وEًمٌٞمٝم٘مل 
(4)

 :ُمٕمٚم٘م٤م قمـ Aيب ُمٕم٤موي٦م Eًميير 

، يب Eًمرضم٤ملOAصم٦م سمـ قمـ طم٤م وAسمق ُمٕم٤موي٦م(، وAسمق يمديٜم٦م، وهريؿ Eًمٌجكم، OAسمٕمتٝمؿ )ؿمج٤مW سمـ Eًمقًمٞمد

Gؾمقل: ىم٤مًم٧م، قمـ قم٤مئِم٦م، قمـ قمٛمرO هلل ؾمٛمٕم٧مE  ذم ُم٤مل: ي٘مقل Gيم٤مP ٓ ،حلقلE طمتك حيقل قمٚمٞمف 

 .ُم٤مل Pيم٤مG طمتك حيقل قمٚمٞمف Eحلقل ًمٞمس ذم: وقمٜمد Eسمـ Pٟمجقيف

((<دوق وWO ًمف Aوه٤مم)) Aسمق سمدE Oًمٙمقذم، ؿمج٤مW سمـ Eًمقًمٞمد سمـ ىمٞمس Eًمًٙمقٟمكو
(5)

 

((<دوق)) Aسمق حمٛمد Eًمٙمقذم، وهريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من Eًمٌجغم
(6)

. 

((<دوق)) Aسمق يمديٜم٦م Eًمٙمقذم، وحيٞمك سمـ Eعمٝمٚم٥م Eًمٌجغم
(7)

. 

 .سمف ُمرومققم٤م، قمـ طم٤مOصم٦م سمـ Aيب Eًمرضم٤مل، هٙمذO EوEه ه١مٓ? OٕEسمٕم٦م

ومرووه قمـ طم٤مOصم٦م Eسمـ Aيب ، وEًمثقOي، Pيمري٤م سمـ Aيب EPئدGو، ويٕمغم سمـ قمٌٞمد، وظم٤مًمٗمٝمؿ Aسمق Aؾم٤مُم٦م

 .ُمـ ىمقهل٤م قمـ قم٤مئِم٦م ، قمـ قمٛمرE ،Gًمرضم٤مل

Aظمرضمٝم٤م Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(8)

 :Aؾم٤مُم٦مقمـ Aيب  

وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل
(9)

 :ُمـ ـمريؼ يٕمغم سمـ قمٌٞمد 

وEًمدOىمٓمٜمل 
(10)

 :Pيمري٤م سمـ Aيب EPئدGصمٜم٤م ، صمٜم٤م Aسمق يمري٥م، حمٛمد سمـ Eًم٘م٤مؾمؿ سمـ Pيمري٤مقمـ  

                                 
 (. 1889( K )2/469ًٜمـ )( ذم Eًم1)

 (. 4/103( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )2)

 (. E( )1/289ًمْمٕمٗم٤م? Eًمٙمٌػم )3)

 (. 4/95( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )4)

(5 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )432( H )2750 .) 

(6 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )1020( H )7279 .) 

(7 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )1067( H )7654 .) 

 (. 6/480( K )10322( Eعمّمٜمػ )8)

 (. E3/916( K )1621ُٕمقEل ) (9)

 (. 2/470( K )1893( Eًمًٜمـ )10)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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وEًمٌٞمٝم٘مل
(1)

سمـ  Eهلل قمٌدصمٜم٤م ، صمٜم٤م قمكم سمـ Eحلًلم، صمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ حمٛمد ،ُمـ ـمريؼ Aيب ٟمٍم EًمٕمرEىمل 

 :قمـ ؾمٗمٞم٤من EًمثقOي، Eًمقًمٞمد

( قمـ طم٤مOصم٦م سمـ Aيب Eًمرضم٤مل سمف وEًمثقOي، Pيمري٤م سمـ Aيب EPئدGو، ويٕمغم سمـ قمٌٞمد، Aسمق Aؾم٤مُم٦مOAسمٕمتٝمؿ ) 

 .ٟمحقه ُمقىمقوم٤م قمغم قم٤مئِم٦م 

 حمٛمد سمـ Eًم٘م٤مؾمؿ سمـ Pيمري٤مOEىمٓمٜمل وذم Cؾمٜم٤مE Mًمد، Oضم٤مًمف صم٘م٤مH، وEسمـ Pٟمجقيف، وCؾمٜم٤مE Mسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم

((يم٤من ي١مُمـ سم٤مًمرضمٕم٦م: وىمٞمؾ، شمٙمٚمؿ ومٞمف))
(2)

، Aىمػ قمغم شمرمجتف ، ملAسمق ٟمٍم EًمٕمرEىمل: وذم Cؾمٜم٤مE Mًمٌٞمٝم٘مل. 

((<دوق Oسمام Aظمٓم٠م)): ىم٤مل Eسمـ طمجر، سمـ Eًمقًمٞمد Eُٕمقي Eًمٕمدين Eهلل قمٌدو
(3)

. 

ُمـ OوO ، GEوEهت٤م Aىمقى ٕن  ، Aيب Eًمرضم٤مل هق OوEي٦م EًمقىمػEًمرEضمح قمـ طم٤مOصم٦م سمـ  Aن  : واخلالقي

وOوى Eًمث قOيُّ قمـ طم٤مOصم٦م قمـ قمٛمرG قمـ قم٤مئِم٦م )): وم٘م٤مل، Eهل٤مMي Eًمقىمػ قمٌدEسمـ Oضمح وىمد ، Eًمرومع

((وهذA E<حُّ ُمـ EعمرومقW. طمت ك حيقل قمٚمٞمف Eحلقل، ُم٤مٍل ُمًتٗم٤مP Mٍيم٤مGٌ  ًمٞمس ذم: قوًم٤مُمقىم
(4)

. 

ٟمّم٤مO قمٌدEسـم ، حمٛمد: طم٤مOصم٦م سـم Aيب Eًمرضم٤ملوُمدOE يمال Eًمقضمٝملم قمغم  E ًمرمحـEي Oًمٜمج٤مEعمدين يE وهق :

((وٕمٞمػ))
(5)

ٞمٝم٘مل.  ـ )): ىم٤مل Eًم OوEه Aسمق ُمٕم٤موي٦م وهريؿ سـم ؾمٗمٞم٤من وAسمق يمديٜم٦م قمـ طم٤مOصم٦م ُمرومققم٤م وOوEه EًمثقOى قم

قمتامM، طم٤مOصم٦م ُمقىمقوم٤م قمغم قم٤مئِم٦م Eٓصم٦مٓ  حيت٩م سمخؼمه وOًمّمحٞمح٦م ومٞمف قمـذم  وطم٤مE Oصم٤م Eٔ ًمؽ قمغمN  يبA ًمّمديؼE سمٙمر

ـ قمٗم٤منوقمثامقمٜمف  Eهلل Oى ـ قمٛمر وهمػمهؿ Oى Eهلل قمٌدو ن سم ((قمٜمٝمؿ Eهلل سم
(6)

. 

 .زمـ فمؿر  اهلل فمبًضمًيٌ  -4

Aظمرضمف Eًمؽمُمذي
(7)

ىم٤مل : ىم٤مل، قمـ Eسمـ قمٛمر، قمـ Aسمٞمف، Eًمرمحـ سمـ Pيد سمـ Aؾمٚمؿ قمٌد ُمـ ـمريؼ، 

وؾمٞم٠ميت EOMؾمتف قمٜمد ، ٞمف Eحلقل قمٜمد Oسمفطمتك حيقل قمٚم، ُمـ Eؾمتٗم٤مM ُم٤مٓ ومال Pيم٤مG قمٚمٞمف: E هلل Oؾمقل

                                 
 (. 4/103( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )1)

 (. 8073( H )4/14( ُمٞمزEن EٓقمتدEل )2)

(3 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )556( H )3692 .) 

 (. 3/19( شمٜم٘مٞمح Eًمتح٘مٞمؼ )4)

(5 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )215 H )(1062 .) 

 (. 4/95( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )6)

 (. 631( K )2/18ـ Eًمؽمُمذي، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ُم٤م ضم٤م? ًمٞمس قمغم Eعمًٚمٛملم ضمزي٦م )( ؾمٜم7)
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Nيمر Eعمّمٜمػ ًمف ذم ُمقوٕمف
(1)

. 

 .ضمًيٌ فمقم زمـ أيب ؿمويمى  -4

MوEM سمقA ظمرضمفA
(2)

ـُ وه٥موهمػمه ُمـ ـمريؼ   ـُ طم٤مPمٍ ، Eسم ك @ظمر، Aظمؼمين ضمريُر Eسم قمـ Aيب ، وؾمٛم 

ومذيمر Eحلدي٨م سمٓمقًمف . . .  قمـ Eًمٜمٌل،  وEحل٤مE IِOٕقمقO قمـ قمكمّ  قم٤م<ؿ سمـ وٛمرGقمـ ، Cؾمح٤مق

 .ُم٤مِل Pيم٤مG طمتك حيقَل قمٚمٞمف Eحلقُل  ًمٞمس ذمو: وومٞمف

MوEM سمقA ىم٤مل)): ىم٤مل Eًن ضمريرA ٓC :حلدي٨مE ـُ وه٥م يزيد ذم ُم٤مِل Pيم٤مG  ًمٞمس ذم:  قمـ Eًمٜمٌل، Eسم

 .طمتك حيقَل قمٚمٞمف Eحلَقُل 

ؾمٌؼوىمد 
(3)

 .ومل يث٧ٌم Oومٕمف وEًمرEضمح Aٟمف ُمقىمقف قمغم قمكمي ، Aٟمف Eظمتٚمػ ذم Oومٕمف ووىمٗمف 

 . إكصوريي ؽمعً أم ضمًيٌ -4

يمام ذم Eعمٓم٤مًم٥م Eًمٕم٤مًمٞم٦م-Aظمرضمف Aسمق يٕمغم 
(4)

Eعمجروطملم ذم طم٤ٌمن Eسمـ وقمٜمف– 
(5)

وEًمٓمؼمEين ذم  -

Eًمٙمٌػم
(6)

٤مُمؾوEسمـ قمدي ذم Eًمٙم، 
(7)

قمـ Aم ؾمٕمد ، قمـ حمٛمد سمـ ENEPن، Eًمرمحـ قمٌدقمٜم٦ًٌم سمـ ُمـ ـمريؼ  

طمتك حيقل ، ًمٞمس قمغم ُمـ Eؾمتٗم٤مM ُم٤مٓ Pيم٤مE  :Gهلل ىم٤مل Oؾمقل: EُمرP GAيد سمـ صم٤مسم٧م ىم٤مًم٧م، Eٕٟمّم٤مOي٦م

 قمٚمٞمف Eحلقل

 .ًمٞمس قمغم ُمـ Aؾمٚمػ ُم٤مًٓ Pيم٤مG: وًمٗمظ Aيب يٕمغم

((Cؾمٜم٤مMه وٕمٞمػ)): ىم٤مل Eسمـ طمجر
(8)

. 

((وهق وٕمٞمػ Eًمرمحـ قمٌدقمٜم٦ًٌم سمـ ومٞمف )): وىم٤مل Eهلٞمثٛمل
(9)

. 

                                 
 . -E :- 506ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 1)

 (. 1573( K )3/24) ( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مP Fيم٤مE Gًم٤ًمئٛم٦م2)

 . . -O :- 451ىمؿEٟمٔمر Eحلدي٨م  (3)

 (. 5/502( K )898( Eعمٓم٤مًم٥م Eًمٕم٤مًمٞم٦م )4)

 . (Eحلقل: )( Nيمره خمتٍمE ومل يذيمر ًمٗمظ2/179( Eعمجروطملم ٓسمـ طم٤ٌمن )5)

6)) (25/137 .) 

7)) (7/462 .) 

 (. 5/502( K )898( Eعمٓم٤مًم٥م Eًمٕم٤مًمٞم٦م )8)

 . (3/79جمٛمع EًمزوEئد )( 9)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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((دينحمٛمد سمـ ENEPن Eعمًمْمٕمػ ، OوEه Aسمق يٕمغم سمًٜمد وٕمٞمػ)): وىم٤مل Eًمٌق<ػمي
(1)

. 

Eُٕمقي يمالمه٤م ُمؽمويم٤من Eًمرمحـ قمٌدقمٜم٦ًٌم سمـ و، حمٛمد سمـ ENEPن Eعمدينّ و
(2)

. 

 .ضمدE وم٤محلدي٨م هبذE Eإلؾمٜم٤مM وٕمٞمٌػ 

 .ِساء زمـً كبفون ايمغـقيي ضمًيٌ  -4

Aظمرضمف EًمٓمؼمEين ذم Eًمٙمٌػم
(3)

، ؾم٤ميمٜم٦م سمٜم٧م Eجلٕمدطمدصمتٜم٤م : ىم٤مل، Aمحد سمـ Eحل٤مE IOًمٖم٤ًمينُمـ ـمريؼ  

، OEMٟم٤م: وم٠م<٤مسمقE يمٜمزE قم٤مMي٤م وم٘م٤مل يمالE ،Fطمتٗمر Eحلل ذم OEM يمالF: ىم٤مًم٧م، قمـ هE? سمٜم٧م ٟمٌٝم٤من Eًمٖمٜمقي٦م

ومٜم٤مومروهؿ، Eطمتٗمرٟم٤م: وىم٤مل Eحلل
(4)

وم٤مؿمؽميٜم٤م ، وAظمذ ُمٜمٝمؿ Eخلٛمس ٚمحلِّ وم٘م٣م سمف ًم، N ًمؽ Cمم Eًمٜمٌل 

ـ Eًمٜمٕمؿ ـ Nًمؽ ُم٤مئ٦م ُم ٜم٤م ُم : وم٘م٤مل، ذم Nًمؽ  وAشمٞمٜم٤م Eًمٜمٌل  ، وم٠مسمٞمٜم٤م قمٚمٞمف: وم٠مE MEOعمّمدق Aن يّمدىمٜم٤م، وم٠مشمٞمٜم٤م هب٤م Eحلّل ، سمٜمّمٌٞم

Cن Eعمّمدق E ENCٟمٍمف قمـ Eًم٘مقم وهق : وىم٤مل قمٚمٞمٙمؿ ذم هذE Eًمٕم٤مم Cن يمٜمتؿ ضمٕمٚمتٛمقه٤م ُمع همػمه٤م وCٓ ومال ر?َ 

 .قمٚمٞمٝمؿ Eهلل وE ENCٟمٍمف وهق قمٚمٞمٝمؿ ؾم٤مظمط ؾمخط، قمٜمٝمؿ Eهلل قمٜمٝمؿ O TEOيض

((ٕمٞمػوهق و، Aمحد سمـ Eحل٤مE IOًمٖم٤ًمينوومٞمف ، OوEه EًمٓمؼمEين ذم Eًمٙمٌػم)): ىم٤مل Eهلٞمثٛمل
(5)

. 

 .EًمقEىمدي Eًمٌٍمي Eهلل قمٌدوAمحد سمـ Eحل٤مE IOًمٖم٤ًمين Eًمٖمٜمقي Aسمق 

((ومٞمف سمٕمض Eًمٜمٔمر)): ىم٤مل Eًمٌخ٤مOي
(6)

((ُمؽموك Eحلدي٨م)): وىم٤مل Aسمق طم٤مشمؿ، 
(7)

. 

قمـ ضمدG ًمف  Eًمٖمٜمقي Eهلل قمٌدOسمٞمٕم٦م سمـ : ىم٤مل Eًمذهٌل ذم شمرمج٦م، Eًمٖمٜمقي جمٝمقًم٦م ؾم٤ميمٜم٦م سمٜم٧م Eجلٕمدو

ٓ يٕمروم٤من Cٓ ذم طمدي٨م قمٜمد Aيب قم٤م<ؿ قمٜمف ذم Eخلٓم٦ٌم يقم ، Oوى قمـ ضمدشمف هE ،?Eؾمٛمٝم٤م سمٜم٧م ٟمٌٝم٤من

QوBًمرE ،طم ?Eؾمٛمٝم٤م ٟمٕمؿ ًمنE وشمف قمٜمٝم٤م جمٝمقًم٦مO حلٞم٦مE جلٕمددي٨م ذم ىمتؾE ؾم٤ميمٜم٦م سمٜم٧م))
(8)

. 

                                 
(1( GًمٕمنمE عم٤ًمٟمٞمدE ئدEسمزو GعمٝمرE GخلػمE حت٤مفC )3/12 .) 

(2 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )844( H )5882 :S( ،)756( H )5206 .) 

 (. 24/308( K )778( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم )3)

(4) Gًماٛمٜم٤مومرEEطمد قمغم <٤مطمٌف، صمؿ حيّٙمامن سمٞمٜمٝمام وEًمرضمالن يمؾ وE ن  يتٗم٤مظمرA : ًم٘مر@نE عمٖمٞم٨م ذم همريٌلE WعمجٛمقE .Eطمًد

 ، ُم٤مGM )ٟمٗمر(. 3/328وEحلدي٨م 

 (. 3/78( جمٛمع EًمزوEئد وُمٜمٌع EًمٗمقEئد )5)

 (. 2/2( Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم )6)

 (. 2/47( H )32( EجلرK وEًمتٕمديؾ )7)

 (. 2/44( ُمٞمزEن EٓقمتدEل )8)
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وًمذًمؽ ىم٤مل ، ومل يث٧ٌم ُمٜمٝم٤م ر?، A ن Eحلدي٨م Oوي ُمـ قمدG ـمرق ُمرومققم٤م Cمم Eًمٜمٌل: واحلوقؾ

وقمثامن سمـ قمٜمف  هللE سمٙمر Eًمّمديؼ OىAيب  Nًمؽ قمغم Eٔصم٤مE Oًمّمحٞمح٦م ومٞمف قمـذم  وEٓقمتامE :((Mًمٌٞمٝم٘مل

))(1)سمـ قمٛمر وهمػمهؿ  Eهلل قمٌدو قمٗم٤من
. 

وهذه Eٔصم٤مO ؾمت٠ميت
(2)

 .قمٜمد ُمقوٕمٝم٤م Eهلل Cن ؿم٤م? 

 مو ُروي فمـ فمؿر ، )ويمـو: ومقيمف ْخَؾيِ 》: أك ف ومول يمسوفمقف ً  فمؾقفؿ زمِويمس  افِميل فميعم ، افْمَت َيُروُح هبيو ايمر 

ْيف ًَ (وهق مذهى فمقّم ، 《لطمْذهو مـفؿسم وٓ، ي
(3)

. 

 .أشمر فمؿر زمـ اخلطوب  -[م]

خترجيف ؾمٌؼوىمد ،  وهق <حٞمح قمٜمف، وMO قمٜمف ُمـ قمدG ـمرق
(4)

. 

 .أشمر فمقم زمـ أيب ؿمويمى  -444

((ٓ حييين ُمـ ظمرضمف)): Eعمٚم٘مـىم٤مل Eسمـ 
(5)

((مل OAه)): وىم٤مل Eسمـ طمجر، 
(6)

. 

 ُمـ طمدي٨م قمكم C مم EًمٜمٌلOوي ُمرومققم٤م وىمد ، ومل Aىمػ قمٚمٞمف ُمـ ىمقل قمكم سمـ Aيب ـم٤مًم٥م 

Aظمرضمف Eسمـ ظمزيٛم٦م
(7)

قم٤م<ؿ سمـ قمـ ، قمـ Aيب Cؾمح٤مق، طمدصمٜم٤م AيقF سمـ ضم٤مسمر، قمـ قمكم سمـ طمجر Eًمًٕمدي 

Gؾمقل: قمـ قمكم ىم٤مل، وٛمرO هلل ىم٤ملE  :إلسمؾ ر?ًمٞمس ومٞموE ون مخس ُمـM يم٤مٟم٧م مخس ، ام ENوم٢م

Gمم قمنميـ، قمنمC حلدي٨م سمٓمقًمف وومٞمف، ومٗمٞمٝم٤م صمالصم٦م ؿمٞم٤مهE ًمٖمٜمؿ ومٗمل يمؾ ُم٤مئ٦م :. . . . ومذيمرE Hيمثر ENوم٢م

Gعمّمدق وٓشم١مظمذ هرُم٦م  وٓ، ؿم٤مE ?ن يِم٤مA ٓC OEقمق HEN ،جيٛمع سملم  وٓ، ويٕمد <ٖمػمه٤م ويمٌػمه٤م

 .يٗمرق سملم جمتٛمع ظمِمٞم٦م Eًمّمدىم٦م وٓ، ُمتٗمرق

                                 
 (. 4/95( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )1)

 . -E :- 504- 506-  507- 508ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 2)

 . (E4/46عمٖمٜمل )( 3)

 . -E :- 472ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 4)

 (. 14/49( EًمٌدE Oعمٜمػم )5)

 (. 3/1308( K )2741( Eًمتٚمخٞمص Eحلٌػم )6)

 (. 2262( K )2/1083( ذم <حٞمحف )7)
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((وٕمٞمػ)) AيقF سمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٞم٤مE Oًمًحٞمٛمل Aسمق ؾمٚمٞمامن Eًمٞمامُمل صمؿ Eًمٙمقذم: وومٞمف
(1)

. 

وEسمـ ُمٝمدي قمـ Aيب ، EًمثقOي، ؿمٕم٦ٌمو، وAسمق سمٙمر سمـ قمٞم٤مR، وAسمق EٕطمقS، ُمٕمٛمروىمد OوEه 

ؾمٌؼقمـ قمكم ُمـ ىمقًمف يمام ، قم٤م<ؿ سمـ وٛمرGقمـ ، Cؾمح٤مق
(2)

. 

ْمـَو مـ ومقل فمؿر ؛ ايمّزىموة)إن  ايمسخؾي ٓ سُممطمذ دم : ومقيمف -[م]  ً (ظمو وَم
(3)

. 

خترجيف ؾمٌؼ
(4)

. 

ِق يِ إك اَم ضَمؼُّ :  )ومقل ايمـ بلّ : ومقل اظمصـػ -[م] (ـَو دِم ايميَجَذفَمِي أو ايمثـ 
(5)

. 

خترجيف ؾمٌؼوىمد ، وMO ُمـ طمدي٨م ؾمٕمر سمـ Mيًؿ
(6)

. 

يؼ  )ويمـو: ومقيمف -[م]  ً يمؼيوسمؾتفؿ   اهلل يمق مـعقع فمـوومو ىموكقا يمدواو إلم رؽميقلواهلل 》 ومقل ايمص

(《 فمؾقفو
(7)

. 

خترجيف ؾمٌؼAظمرضمف Eًمٌخ٤مOي وىمد 
(8)

. 

خول زىموةٌ  يمقس دم: أّكف ومول  ُروي فمـ ايمـّبلّ ): ومقيمف -444 ، واخلػم يرويف صميوزمر اجلعػيلايمس 

(ـ ايمشعبل مرؽمالفم، وهق ضعقػ
(9)

. 

وًمٙمـ OوEه Eسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل،  مل Aضمده ُمًٜمدE ُمرومققم٤م Cمم Eًمٜمٌل
(10)

قمـ ، CهEئٞمؾ ُمـ ـمريؼ 

                                 
(1 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )158( H )607  .) 

 . . -E :- 451ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ (2)

 . (E4/47عمٖمٜمل )( 3)

 . -E :- 472ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 4)

 . (E4/47عمٖمٜمل )( 5)

 . -E : :- 474ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 6)

 . (E4/47عمٖمٜمل )( 7)

 . -E :- 443ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ(8)

 . (E4/48عمٖمٜمل )( 9)

 (. 2/819( K )1426( EُٕمقEل ٓسمـ Pٟمجقيف )10)
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قمغم  وٓقمغم Eًمًخ٤مل  وٓ، ًمٞمس قمغم Eًمٗمّم٤مل طمتك شمٙمقن سمٜم٤مH خم٤مT <دىم٦م: ىم٤مل، قمـ Eًمِمٕمٌل، ضم٤مسمر

ـَ ، Eًمٌ٘مر  .طَمت ك جُيِْذقْم

((وٕمٞمػ EOوميض)) Eًمٙمقذم Eهلل قمٌدEحل٤مE IOجلٕمٗمل Aسمق  ضم٤مسمر سمـ يزيد سمـ: ومٞمف، وCؾمٜم٤مMه وٕمٞمػ
(1)

. 

وNيمره Eسمـ EجلقPي ذم Eًمتح٘مٞمؼ
(2)

 .٤ملٓ Pيم٤مG ذم Eًمًخىم٤مل  E ًمٜمٌل   Aن  ، ُمٕمٚم٘م٤م قمـ Eًمِمٕمٌل 

 .((OوEي٦م ضم٤مسمر Eجلٕمٗمل وىمد يمذسمقه Cن   ومٛمرؾمؾ صمؿ   وAُم٤م طمدي٨م Eًمِمٕمٌّل )): وىم٤مل

((وEه، وُمرؾمؾ Eًمِمٕمٌل شمٗمرM سمف ضم٤مسمر Eجلٕمٗمل)): وىم٤مل Eًمذهٌل
(3)

. 

ـٍ : )وومول: ومقيمف -[م] ـْ َراِضِع يمََب َٓ سَملطُْمْذ ِم
(4)

. 

MوEM سمقA ظمرضمفA  ـ ـمريؼ ـ ظم٤مFوهمػمه ُم ـ ُمٞمنA Gيب <٤مًمح، هالل سم ـ همٗمٚم٦م، قم ـ ؾمقيد سم Aو  -هH : ىم٤مل، قم

ـ ؾم٤مO : ىم٤مل ل -Aظمؼمين ُم ـ EOوع ًمـٌ: E هلل وم٢مEN ذم قمٝمد Oؾمقل،  ُمع ُمّمدق Eًمٌٜم ٓ شم٠مظمذ ُم  .. . . Aن 

رجيفخت ؾمٌؼوىمد ، وهق <دوق شمٖمػم سمآظمرG، هالل سمـ ظم٤ٌمEFًمٚمٗمظ  EوشمٗمرM هبذ
(5)

. 

إّكام ضَمّؼـو دم اجلَذفمي وايمثّـقّي  )ومقل ايمـ بِل  : ومقيمف -[م]
(6)

. 

خترجيف ؾمٌؼوىمد ، وMO ُمـ طمدي٨م ؾمٕمر سمـ Mيًؿ
(7)

. 

؛ إيمقيؽ  اهلل إكيو رؽميقٓ رؽميقل: همؼوٓ، أسموع رصمالن فمعم زمعغم: )ومقُل ؽمعر زمـ ديسؿ: ومقيمف -[م]

(أطمرصمف أزمق داود. صمذفمٌي أو شمـقيٌ فمـوٌق : وموٓ؟ هملي رء سملطمذان: ومؾً، يمتمدي قًومي نمـؿؽ
(8)

. 

شم٘مدم خترجيف
(9)

. 

                                 
(1 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )192( H )878 .) 

 (. 2/29( Eًمتح٘مٞمؼ ذم ُم٤ًمئؾ Eخلالف )2)

 (. 1/330( شمٜم٘مٞمح Eًمتح٘مٞمؼ ًمٚمذهٌل )3)

 . (E4/48عمٖمٜمل )( 4)

 . -E :- 475ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 5)

 . (E4/49عمٖمٜمل )( 6)

 . -E : 474ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 7)

 . (E4/49عمٖمٜمل )( 8)

 . -E :- 474ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 9)
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أُِمْرَكيو أن كلطميذ : ووميول   اهلل أسموكيو مصيًق رؽميقل: وميول، )مو روى ؽمقيً زمـ نمػؾيي: ومقيمف -[م]

لنِ  ِق َي مـ اظمعز، اجلذفمي مـ ايمض  (َوايمثـ 
(1)

. 

دE Oعمٜمػم، شمرM ذم طمدي٨م ؾمقيد سـم همٗمٚم٦م  مل هذه Eًمٚمٗمٔم٦م ف قمٚمٞمف Eسـم Eعمٚم٘مـ ذم Eًٌم يمام ٌٟم
(2)

وMO هذE Eعمٕمٜمك  وCٟمام، 

ومج٤م? ، يمٜم٧م ذم ٟم٤مطمٞم٦م ُمٙم٦م: قمـ Aسمٞمف ىم٤مل، Eسمـ ؾمٕمر EًمدBزمُمـ ـمريؼ : Aسمق EMوM وهمػمهAظمرضمف  زمBذم طمدي٨م ؾمٕمر Eًمد

ُمرطم٤ٌم سمرؾمقل : وم٘مٚم٧م، E هلل Aٟم٤م Oؾمقل Oؾمقل: وم٘م٤مل= ُمـ Aٟم٧م: وم٘مٚم٧م، زم Oضمؾ ومًٚمؿ وAٟم٤م سملم فمٝمرEين همٜمؿ

ٚمام ٟمٔمر Cًمٞمٝم٤م وم، ومجئتف سمِم٤مG ُم٤مظمض طملم ُم٤م وًمدH: ىم٤مل. OAيد <دىم٦م همٜمٛمؽ: ىم٤مل= ومام شمريد، وAهال  هللا Oؾمقل

 .وEجلذقم٦م وEًمٚمج٦ٌم، ذم Eًمثٜمٞم٦م: ىم٤مل= ومٗمٞمؿ طم٘مؽ: ىمٚم٧م. ًمٞمس طم٘مٜم٤م ذم هذه: ىم٤مل

خترجيف ؾمٌؼوىمد 
(3)

. 

 Fخلٓم٤مE قمـ قمٛمر سمـ MOوو قِمل، ٟمٕمد قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمًخٚم٦م》: سمٚمٗمظE ِٛمُٚمَٝم٤م Eًمر  ! ٟم٠مظمذه٤م وٓ، حَيْ

سم ك  وٓ، Eٕيَُمقًَم٦مَ ٟم٠مظمذ  وٓ وNًمؽ قمدل سملم ! وٟم٠مظمذ Eجلذقم٦م وEًمثٜمٞم٦م. ومحؾ Eًمٖمٜمؿ وٓ، ظِمَض اَم اEًم وEًٓمرُّ

ؾمٌؼوىمد  《 همذE ?Eًمٖمٜمؿ وظمٞم٤مOه
(4)

. 

ٕيب زمردة زمـ كقور  )ومقل ايمـ بل: ومقل اظمصـػ -444
(5)

ِزُئيَؽ : صَمَذفَمِي ايميَؿعزِ ،  ـْ  وٓ، ُاْ يِزُئ فَمي ُاْ

كَ  ًَ  زَمْع
ًٍ (أضََم

(6)
. 

Aظمرضمف Eًمِمٞمخ٤من
(7)

  ظمٓمٌٜم٤م Eًمٜمٌل: ىم٤مل، امقمٜمٝم Eهلل Oيض قمـ EًمؼمE? سمـ قم٤مFP، ُمـ طمدي٨م Eًمِمٕمٌّل  

                                 
 . (E4/49عمٖمٜمل )( 1)

 (. 13/532( EًمٌدE Oعمٜمػم )2)

 . -E :- 475ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 3)

 . -E :- 472ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ (4)

(5 Oسمـ ٟمٞم٤م GMسمق سمرA )-ًمٜمقن سمٕمده٤م حتت٤مٟمٞم٦م ظمٗمٞمٗم٦مE ًمٌٚمقي -سمٙمنE  IOحل٤مE :ؾمٛمف ه٤مٟمئ، وىمٞمؾE ،ح٤ميب> Oٕٟمّم٤مE طمٚمٞمػ

وىمٞمؾ: ُم٤مًمؽ سمـ هٌػمG، وؿمٝمد Eًمٕم٘م٦ٌم Eًمث٤مٟمٞم٦م، ؿمٝمد سمدEOً وAطمًدE وؾم٤مئر Eعمِم٤مهد، ويم٤مٟم٧م ُمٕمف EOي٦م سمٜمل ، سمـ قمٛمرو

 وىمٞمؾ سمٕمده٤م. ، طم٤مOصم٦م ذِم همزوE Gًمٗمتح، شمقذم ذِم Aول ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م ؾمٜم٦م Cطمدى وOAسمٕملم

 (. 7/31(، Eإل<٤مسم٦م ذم متٞمٞمز Eًمّمح٤مسم٦م )4/1609روم٦م Eٕ<ح٤مF )يٜمٔمر: Eٓؾمتٞمٕم٤مF ذم ُمٕم

 (. 4/50( Eعمٖمٜمل )6)

( K 2/19(، وسم٤مE Fخلٓم٦ٌم سمٕمد Eًمٕمٞمد )2/17( K )955( Eًمٌخ٤مOي، AسمقE FEًمٕمٞمديـ، سم٤مE Fٕيمؾ يقم Eًمٜمحر )7)

 =( K 2/23(، وسم٤مF يمالم Eإلُم٤مم وEًمٜم٤مQ ذم ظمٓم٦ٌم Eًمٕمٞمد )968( K )2/19(، وسم٤مE Fًمتٌٙمػم Cمم Eًمٕمٞمد )965)
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GًمّمالE ٕوحك سمٕمدE ًمٜمًؽ، وٟمًؽ ٟمًٙمٜم٤م، ٤مُمـ <غم <الشمٜم: وم٘م٤مل، يقمE F٤م>A وُمـ ٟمًؽ ، وم٘مد

GًمّمالE ىمٌؾ ، GًمّمالE ٟمًؽ ًمف وٓوم٢مٟمف ىمٌؾ ،?EًمؼمE ظم٤مل Oسمـ ٟمٞم٤م GMسمق سمرA هلل: وم٘م٤ملE ؾمقلO وم٢مين ، ي٤م

GًمّمالE ن  ، ٟمًٙم٧م ؿم٤ميت ىمٌؾA وقمروم٧م Fيمؾ وذA ًمٞمقم يقمE ، ْنA طم٧ٌٌمAول ُم٤م يذسمح ذم  وA شمٙمقن ؿم٤ميت

وم٢من قمٜمدٟم٤م ، ي٤م Oؾمقل Eهلل: ىم٤مل ؿم٤مشمؽ ؿم٤مG حلؿ: ىم٤مل،  EًمّمالGي٧م ىمٌؾ Aن @يتومذسمح٧م ؿم٤ميت وشمٖمدّ ، سمٞمتل

 .وًمـ دمزي قمـ Aطمد سمٕمدك، ٟمٕمؿ: ىم٤مل= Aومتجزي قمٜمل، Cزم ُمـ ؿم٤مشملم قمٜم٤مىم٤م ًمٜم٤م ضمذقم٦م هل Aطم٥ّم 

 دم أرزمعكَم ؾموًة ؾموةٌ : ) ومقيمف فمؾقف ايمسالم: ومقل اظمصـػ -[م]
(1)

. 

ُمـ طمدي٨م قمكم  وN MOًمؽ 
(2)

وقمٛمرو سمـ طمزم، 
(3)

وضم٤م? ُمٕمٜم٤مه قمٜمد Eًمٌخ٤مOي، 
(4)

 .ؾمٌؼوىمد  

ٍق دم ضميًيٌ أكيس ايميذي ذىمركيو أويم يف ، )ويمـو مو روى ايمبخيوري: ومقيمف -[م] ، ٓ جُيَْؿيُع زميكم ُمتََػير 

ُق زمكم ُعتؿعٍ  وٓ ِقي يِ ، ومو ىمون مـ طَمؾِقطكَْمِ ، طمشقي ايمصًومي، ُيَػر  اصَمَعوِن زمقـفام زمِويمس  (همناام َيؼَمَ
(5)

. 

وىمد ضمزAه ، E ضمز? ُمـ طمدي٨م Aٟمس ذم Eًمّمدىم٤مE Hًمذي يمت٥م ًمف Aسمق سمٙمر ذم سمٞم٤من ومرEئض Eًمّمدىم٤مHهذ

ذم قمدA GسمقE FEًمٌخ٤مOّي 
(6)

ؾمٌؼوىمد ، 
(7)

. 

                                 
( K 7/102(، وسم٤مF ُمـ Nسمح ىمٌؾ EًمّمالG )5545( K )7/99(، ويمت٤مE Fٕو٤مطمل، سم٤مF ؾمٜم٦م Eٕوحٞم٦م )983) =

 (. 1961/5( K )3/1552(، وُمًٚمؿ يمت٤مE Fٕو٤مطمل، سم٤مF وىمتٝم٤م )5563)

 (. 4/52( Eعمٖمٜمل )1)

 . -E :- 451ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ (2)

(3) EىمؿO حلدي٨مE 461 -: ٟمٔمر- . 

 (. 1454( K )2/118( ذم <حٞمحف، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مP Fيم٤مE Gًمٖمٜمؿ )4)

 . (E4/52عمٖمٜمل )( 5)

( 9/23ذم <حٞمحف، يمت٤مE Fحلٞمؾ، سم٤مF ذم Eًمّزيم٤مG وAن ٓ يٗمرق سملم جمتٛمع، وٓ جيٛمع سملم ُمتٗمرق، ظمِمٞم٦م Eًمّمدىم٦م )( 6)

K (6955( ضمٕم٤من سمٞمٜمٝمام سم٤مًمًقي٦مEُم٤م يم٤من ُمـ ظمٚمٞمٓملم، وم٢مهنام يؽم :Fسم٤م ،Gًمّزيم٤مE Fيمت٤م ، .)2/117( K )1451) . 

 . -E :- 450ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ (7)
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ًارومطـل دِم : ومقيمف -444 ـَـِفِ )))روى ايم ـوده فمـ ؽمع ((ؽُم ً رؽميقل، ً زـم أيب ووّموصٍ زمنؽم ،  هللا ومول ؽمؿع

ٍق : يؼقل َوايمييخؾقطَون ميو اصمتؿعيو دم احليْقض ، طمشقَي ايمّصًوميِ ، ُق زمكم ُعتؿعٍ ُيَػر   وٓ، ٓ جُيَْؿُع زمكم ُمتََػر 

افمل (ايميَؿْرفَمكَوُرِوَي . وايمػْحؾ وايمر 
(1)

. 

EًمدOEىمٓمٜمل Aظمرضمف
(2)

- PجلقE سمـE ًمتح٘مٞمؼ يوُمـ ـمري٘مفE ذم
(3)

وEسمـ قمدي ذم Eًمٙم٤مُمؾ -
(4)

وEخلٓمٞم٥م  

ذم Eًمٗمّمؾ ًمٚمق<ؾ
(5)

 ، ُمـ ـمريؼ Eًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ 

وAسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل
(6)

وُمـ ـمري٘مف Eًمِم٤مر ذم ُمًٜمده– 
(7)

Eسمـ طمزم ذم Eعمحغمو 
(8)

وEسمـ  -

Pٟمجقيف
(9)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(10)

وEخلٓمٞم٥م ذم Eًمٗمّمؾ ًمٚمق<ؾ، 
(11)

 ؛Eجل٤ٌمO قمٌدقمـ Aيب EٕؾمقE Mًمٜمي سمـ  

وEًمٕم٘مٞمكم
(12)

Eًمٗمّمؾ ذم Eخلٓمٞم٥م ـمري٘مف وُمـ– 
(13)

 :ؿُمري Aيب سمـ ؾمٕمٞمد ـمريؼ ُمـ – 

وEسمـ Aيب طم٤مشمؿ ذم Eًمٕمٚمؾ
(14)

 :ُمٕمٚم٘م٤م قمـ ُمروEن سمـ حمٛمد Eًمٓم٤مـمري 

قمـ حيٞمك سمـ ، وُمروEن Eًمٓم٤مـمري( قمـ Eسمـ هلٞمٕم٦م، وEسمـ Aيب ُمريؿ، وAسمق EٕؾمقM، ٞمدOAسمٕمتٝمؿ )Eًمقًم 

                                 
 . (E4/53عمٖمٜمل )( 1)

 (. 1943( K )2/494( ذم Eًمًٜمـ )2)

 (. 2/29( K )942( Eًمتح٘مٞمؼ ذم ُم٤ًمئؾ Eخلالف )3)

 ( خمتٍمE سمدون Nيمر Eخلٚمٞمٓملم. 4/148( Eًمٙم٤مُمؾ )4)

 (. 1/338( Eًمٗمّمؾ ًمٚمق<ؾ EعمدJO ذم Eًمٜم٘مؾ )5)

(6 :S( لEُٕمقE )484( K )1060 .) 

 (.  1/125( K )62( Eعمًٜمد ًمٚمِم٤مر )7)

(8( Oعمحغم سم٤مٔصم٤مE )4/159 .) 

 (. 2/863( K )1522( ،)2/866( K )1529( EُٕمقEل )9)

 (. 4/106ـ Eًمٙمؼمى )( Eًمًٜم10)

 (. 1/338( Eًمٗمّمؾ ًمٚمق<ؾ EعمدJO ذم Eًمٜم٘مؾ )11)

 (. 2/295( Eًمْمٕمٗم٤م? Eًمٙمٌػم )12)

 (. 1/340( Eًمٗمّمؾ ًمٚمق<ؾ EعمدJO ذم Eًمٜم٘مؾ )13)

 (.  635( Q )2/608( قمٚمؾ Eحلدي٨م ٓسمـ Aيب طم٤مشمؿ )14)



 856 ايمّزىموةىمتوب  

C ٓAين ؾمٛمٕمتف HEN : وم٘م٤مل، <ح٧ٌم ؾمٕمد سمـ Aيب وىم٤مS ومذيمر يمالُم٤م: ىم٤مل، قمـ Eًم٤ًمئ٥م سمـ يزيد، ؾمٕمٞمد

وEخلٚمٞمٓم٤من ُم٤م Eضمتٛمع قمغم ، جيٛمع سملم ُمٗمرق وٓٓ يٗمرق سملم جمتٛمع : E هلل ىم٤مل Oؾمقل: ي٘مقل، يقم

 .وEًمٚمٗمظ ًمٚمدOEىمٓمٜمل، EًمرEقمل وEًمٗمحؾEحلقT و

 .يمام ٟمٌف قمٚمٞمف Eعمّمٜمػ، سمدل EًمرEقمل Eعمرقمك: وقمٜمد Aيب قمٌٞمد

 .وىمد Aقمؾ سمف Eًمٕمٚمام? Eحلدي٨م، وُمدOEه قمغم Eسمـ هلٞمٕم٦م

ويروى هذE ُمـ . . . Eسمـ هلٞمٕم٦م Aقمٚمؿ AطمدO EوEه همػم وٓ، هذE طمدي٨م سم٤مـمؾ قمٜمدي)): ىم٤مل Aسمق طم٤مشمؿ

 .((يمالم ؾمٕمد وم٘مط

وطمٙمك Eخلٓمٞم٥م
(1)

: Cٟمام هذE ُمـ ىمقل حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد: هذE سم٤مـمؾ)): قمـ حيٞمك سمـ ُمٕملم Aٟمف ىم٤مل 

 .((ٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد وهمػمهEًميمذE طمدI سمف  جيٛمع سملم ُمتٗمرق وٓ، يٗمرق سملم جمتٛمع ٓ

A سمـ هلٞمٕم٦م ُمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد ؿمٞمئ٤م)): يب ُمريؿوىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـE ًمٞمف حيٞمك، مل يًٛمعC ويم٤من ، وًمٙمـ يمت٥م

<ح٧ٌم ؾمٕمد سمـ Aيب : يٕمٜمل طمدي٨م Eًم٤ًمئ٥م سمـ يزيد Eسمـ Aظم٧م ٟمٛمر، ومٞمام يمت٥م Cًمٞمف حيٞمك هذE Eحلدي٨م

: ويمت٥م ذم قم٘مٌف قمغم Aصمره، Cٓ طمديث٤م وEطمدE  Eهلل ومٚمؿ Aؾمٛمٕمف حيدI قمـ Oؾمقل، وىم٤مS يمذE ويمذE ؾمٜم٦م

Aٟمف يٕمٜمل ، ومٔمـ Eسمـ هلٞمٕم٦م Aٟمف ُمـ طمدي٨م ؾمٕمد، جيٛمع سملم ُمتٗمرق ذم Eًمّمدىم٦م وٓ، ق سملم جمتٛمعٓ يٗمر

وCٟمام يم٤من هذE يمالُم٤م ُمٌتدA ُمـ Eعم٤ًمئؾ ، جيٛمع سملم ُمتٗمرق وٓ، Cٓ طمديث٤م وEطمدE ٓ يٗمرق سملم جمتٛمع: سم٘مقًمف

((Eًمتل يمت٥م هب٤م Cًمٞمف
(2)

. 

ـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد قمـ Eًم٤ًمئ٥م سمـ يزيد قماـ ىمد Oوى ؾمٚمٞمامن سمـ سمالل ومح٤مM سمـ Pيد قم)): ىم٤مل Eخلٓمٞم٥م

وOوى Eًمٚمٞما٨م سماـ ؾمإمد . . . NيمارE Eخلٚمٞمٓمالم وٓؾمٕمد هذE Eحلدي٨م ومٚمؿ يذيمرE ومّمؾ Eجلٛماع وEًمتٗمرياؼ 

ُمااـ ىمااقل Eحلاادي٨م قمااـ حيٞمااك سمااـ ؾماإمٞمد ذم Eخلٚمٞمٓماالم ُمثااؾ OوEياا٦م Eسمااـ هلٞمٕماا٦م همااػم Aن Eًمٚمٞماا٨م ضمٕمٚمااف 

((ؾمٕمٞمد Eسمـ حيٞمك
(3)

. 

                                 
 (. 1/342( Eًمٗمّمؾ ًمٚمق<ؾ EعمدJO ذم Eًمٜم٘مؾ )1)

 (. 1/340ٚمق<ؾ )( Eًمٗمّمؾ ًم2/295( Eًمْمٕمٗم٤م? Eًمٙمٌػم )2)

 (. 1/342( Eًمٗمّمؾ ًمٚمق<ؾ )3)
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OوEي٦م ؾمٚمٞمامن سمـ سمالل Aظمرضمٝم٤م Eخلٓمٞم٥مو
(1)

٘مف Eسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مOخيفـمري وُمـ– 
(2)

ُمـ ـمريؼ حيٞمك  -

<ح٧ٌم ؾمٕمد )): ىم٤مل، قمـ Eًم٤ًمئ٥م سمـ يزيد، قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد، طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ سمالل: ىم٤مل، سمـ طم٤ًمن

يمذE ويمذE ُمـ ؾمٜم٦م همػم Aٟمف ىمد Aيمثر ومٚمؿ Aؾمٛمٕمف -ؾمٚمٞمامن سمـ سمالل : ىم٤مل-، سمـ Aيب وىم٤مS ُمـ Eعمديٜم٦م Cمم ُمٙم٦م

 .((Cٓ طمديث٤م وEطمدE  Eهلل حيدI قمـ Oؾمقل

Mؾمٜم٤مCحٞمح هو>. 

وOوEي٦م مح٤مM سمـ Pيد Aظمرضمٝم٤م Eسمـ ُم٤مضمف ذم ُم٘مدُم٦م Eًمًٜمـ
(3)

 ،Hًمٓمٌ٘م٤مE سمـ ؾمٕمد ذمEو
(4)

وEًمدOEُمل 
(5)

 

Sيب وىم٤مA ىمل ذم ُمًٜمد ؾمٕمد سمـOًمدوEو
(6)

وEًمٗمري٤ميب ذم EًمٗمقEئد، 
(7)

وEًمٕم٘مٞمكم ذم Eًمْمٕمٗم٤م? Eًمٙمٌػم، 
(8)

 

وEخلٓمٞم٥م ذم Eًمٗمّمؾ ًمٚمق<ؾ
(9)

فشم٤مOخي ذم ٤ًميمرقم Eسمـ ـمري٘مف وُمـ– 
(10)

، يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ مح٤مM سمـ Pيد -

ومام ؾمٛمٕمتف ، <ح٧ٌم ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ ُمـ Eعمديٜم٦م Cمم ُمٙم٦م)): ىم٤مل، قمـ Eًم٤ًمئ٥م سمـ يزيد، قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد

 .((طمتك Oضمع ومٚمؿ Aؾمٛمٕمف حيدI قمـ Eًمٜمٌل)): وًمٗمظ Eخلٓمٞم٥م. ((سمحدي٨م وEطمد  حيدI قمـ Eًمٜمٌل

Mإلؾمٜم٤مE صمر <حٞمحA Eوهذ. 

ٝم٤م Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEلوOوEي٦م Eًمٚمٞم٨م Aظمرضم
(11)

EُٕمقEل ذم Pٟمجقيف Eسمـ وقمٜمف– 
(12)

سمـ  Eهلل قمٌدقمـ  -

وىم٤مل  ((وEحلقE ،Tخلٚمٞمٓم٤من ُم٤م Eضمتٛمع قمغم EًمرEقمل)): قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد ىم٤مل، قمـ Eًمٚمٞم٨م، <٤مًمح

                                 
 (. 4/483(، شم٤مOيخ سمٖمدME )1/342( Eًمٗمّمؾ ًمٚمق<ؾ EعمدJO ذم Eًمٜم٘مؾ )1)

 (. 20/361( شم٤مOيخ Mُمِمؼ )2)

 (. 29( K )1/21( ؾمٜمـ Eسمـ ُم٤مضمف Eعم٘مدُم٦م )3)

 (. 3/106( Eًمٓمٌ٘م٤مE Hًمٙمؼمى )4)

(5 :S( ًمًٜمـE ذم )155( K )300 .) 

 S( S220( K )134 .): ( ُمًٜمد ؾمٕمد سمـ Aيب وىم٤م6)

(7( K ئدEًمٗمقE )26 .) 

 ( شمرمج٦م Eسمـ هلٞمٕم٦م. 2/295( Eًمْمٕمٗم٤م? Eًمٙمٌػم ًمٚمٕم٘مٞمكم )8)

 (. 1/342( Eًمٗمّمؾ ًمٚمق<ؾ EعمدJO ذم Eًمٜم٘مؾ )9)

 (. 20/361( شم٤مOيخ Mُمِمؼ )10)

 (. 402( K )1068( EُٕمقEل )<ا11)

 (. 2/866( K )1530( EُٕمقEل ٓسمـ Pٟمجقيف )12)
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، يمت٤مسمفذم  صم٧ٌم، <دوق يمثػم Eًمٖمٚمط)) سمـ <٤مًمح يم٤مشم٥م Eًمٚمٞم٨م Eهلل قمٌدوومٞمف . ((مل يًٜمده Eًمٚمٞم٨م)): قمٌٞمد Aسمق

((و يم٤مٟم٧م ومٞمف همٗمٚم٦م
(1)

. 

: قمـ Eًم٤ًمئ٥م سمـ يزيد ىم٤مل، ـ Eًمٚمٞم٨مقم، وOوEه Eسمـ وه٥م، سمـ <٤مًمح قمـ Eًمٚمٞم٨م Eهلل قمٌدهٙمذO EوEه 

 ((Cٓ طمديث٤م وEطمدE  Eهلل سمـ Aيب وىم٤مS يمذE ويمذE ؾمٜم٦م ومٚمؿ Aؾمٛمٕمف حيدI قمـ Oؾمقل <ح٧ٌم ؾمٕمدَ 

دOكEحل٤ميمؿ ذم Eعمًت فAظمرضم
(2)

Eحلٙمؿ قمـ  قمٌدسمـ  Eهلل قمٌدقمـ Aيب Eًمٕم٤ٌمQ حمٛمد سمـ يٕم٘مقF قمـ حمٛمد سمـ  

 .وEإلؾمٜم٤مM <حٞمح. Eسمـ وه٥م سمف

ومح٤مM ، وىمد ظم٤مًمٗمف ؾمٚمٞمامن سمـ سمالل، شمٗمرM سمف Eسمـ هلٞمٕم٦م، Aن Eحلدي٨م هبذE Eإلؾمٜم٤مM وٕمٞمػ: واحلوقؾ

 .ومل يذيمرE Eجلز? EعمرومقW، ومروي٤مه قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد سمف، سمـ Pيد

 . ومل يرومٕمف Cمم Eًمٜمٌل، ومجٕمٚمف ُمـ ىمقل حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد، ْم٤م Eًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمدوظم٤مًمٗمف Aي

وم٘مد صم٧ٌم ُمـ طمدي٨م Aٟمس قمٜمد Eًمٌخ٤مOي ، يٗمرق سملم جمتٛمع  وٓٓ جيٛمع سملم Eعمتٗمرق : وAُم٤م ضمز? 

ؾمٌؼيمام 
(3)

وُمتٜمف ٓ يث٧ٌم قمـ )): ىم٤مل Eخلٓمٞم٥م، وAُم٤م شمٗمًػم Eخلٚمٞمٓملم ومٝمق ُمـ يمالم حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد، 

((ٟمام هق يمالم حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمدوE  Cهلل Oؾمقل
(4)

ومل يره ، ٗمف AمحدوهذE Eخلؼم وٕمّ )): وىم٤مل Eسمـ ُمٗمٚمح. 

((ومٚمٝمذE يتقضمف Eًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕمرف ذم Nًمؽ، سمـ هلٞمٕم٦م Eهلل قمٌدوهق ُمـ OوEي٦م ، طمديث٤م
(5)

. 

AظمرJ شمٗمًػممه٤م Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل سم٢مؾمٜم٤مMيـ ، وُم٤مًمؽ سمـ Aٟمس، ويمذًمؽ ومنه سمف EٕوEPقمل

<حٞمحلم قمٜمٝمام
(6)

. 

ُق زمكم ُعْتَِؿٍع : )ومقيمف فمؾقف ايمسالم: ومقيمف -[م] ٍق  وٓٓ ُيَػر  (جُيَْؿُع زمكم ُمتََػر 
(7)

. 

Aظمرضمف Eًمٌخ٤مOي 
(8)

يمت٥م ًمف ومريْم٦م Eًمّمدىم٦م Eًمتل ومرA ، Tسم٤م سمٙمر Aن   ُمـ طمدي٨م Aٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

                                 
 (. S515( H )3388: ( شم٘مري٥م Eًمتٝمذي٥م )1)

 (. 3/497( EعمًتدOك )2)

 . -E :- 450ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 3)

 (. 1/340( Eًمٗمّمؾ ًمٚمق<ؾ EعمدJO ذم Eًمٜم٘مؾ )4)

(5( WًمٗمروE وشمّمحٞمح WًمٗمروE )4/41 .) 

 (. 1070( و )402( K )1069( EُٕمقEل )<ا6)

 . (E4/53عمٖمٜمل )( 7)

 (1450( K )2/117ذم <حٞمحف، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG سم٤مF: ٓ جيٛمع سملم ُمتٗمرق، وٓ يٗمرق سملم جمتٛمع ) (8)
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ؾمٌؼوىمد . ظمِمٞم٦م Eًمّمدىم٦م، يٗمرق سملم جمتٛمع وٓ، جيٛمع سملم ُمتٗمرق وٓ: وًمٗمٔمف  هللO Eؾمقل
(1)

. 

  رررررررا اجتمعرررررررا يف الحرررررررو ِ : والخلوطبرررررررانِ :  ويمـيييييييو ومقيميييييييف: ومقيميييييييف -[م] 

اعي والفحل (وال َّ
(2)

. 

ؾمٌؼيمام -،  ٤مS ُمرومققم٤م Cمم EًمٜمٌلوMO ُمـ طمدي٨م ؾمٕمد سمـ Aيب وىم
(3)

سمؾ هق ُمـ ، ومل يث٧ٌم قمٜمف -

سمـ  Eهلل قمٌدوهق ُمـ OوEي٦م ، ومل يره طمديث٤م، وهذE Eخلؼم وٕمٗمف Aمحد)): ىم٤مل Eسمـ ُمٗمٚمحيمالم حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد 

((ومٚمٝمذE يتقضمف Eًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕمرف ذم Nًمؽ، هلٞمٕم٦م
(4)

. 

((م حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمدوCٟمام هق يمال E هلل وُمتٜمف ٓ يث٧ٌم قمـ Oؾمقل)): وىم٤مل Eخلٓمٞم٥م
(5)

. 

افمل َوايمَْػْحؾِ : )ويمـو ومقيمف فمؾقف ايمسالم: ومقيمف -[م] (واخلؾقطون مو اصمتؿعو دم احلقض وايمر 
(6)

. 

 .Eٟمٔمر Eحلدي٨م Eًمذي ىمٌٚمف

ٍق ٓ جُيَْؿُع زمكم ُمتَػَ :  )ومقل ايمـبل: ومقيمف -[م] ُق زمكم ُعتؿعٍ  وٓ، ر  (ُيَػر 
(7)

. 

Aظمرضمف Eًمٌخ٤مOي
(8)

ؾمٌؼوىمد ُمـ طمدي٨م Aٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  
(9)

. 

اَم يؼماصمعوِن زمِويمّسقّيي، مو ىمون مـ طمؾِقطكَمِ :  )ومقل ايمـبل: ومقل اظمصـػ -[م] (همنا 
(10)

. 

Hًمّمدىم٤مE ئضEسمق سمٙمر ذم سمٞم٤من ومرA ًمذي يمت٥م ًمفE Hًمّمدىم٤مE ٟمس ذمA ضمز? ُمـ طمدي٨م Eه ، هذAوىمد ضمز

                                 
 . -E :- 450ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ(1)

 . (E4/53عمٖمٜمل )( 2)

 . -E :- 480ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 3)

(4) ( WًمٗمروE وشمّمحٞمح WًمٗمروE4/41 .) 

 (. 1/340( Eًمٗمّمؾ ًمٚمق<ؾ EعمدJO ذم Eًمٜم٘مؾ )5)

 . (E4/54عمٖمٜمل )( 6)

 . (E4/55عمٖمٜمل )( 7)

 (1450( K )2/117( ذم <حٞمحف، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG سم٤مF: ٓ جيٛمع سملم ُمتٗمرق، وٓ يٗمرق سملم جمتٛمع )8)

 . -E :- 450ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ(9)

 . (E4/60عمٖمٜمل )( 10)
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FEسمقA Gي ذم قمدOًمٌخ٤مE
(1)

ؾمٌؼوىمد ، 
(2)

. 

ٍق : )وومقيمف: ومقيمف اظمصـػ -[م] ُق  وٓ، ٓ جُيؿُع زمكم ُمتََػر  وَميِ ، زمكم ُعْتَِؿعٍ  ُيَػر  ًَ (طَمْشقََي ايمص 
(3)

. 

Aظمرضمف Eًمٌخ٤مOي
(4)

ؾمٌؼوىمد ُمـ طمدي٨م Aٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  
(5)

. 

ٍق : ) ومقيمف فمؾقف ايمسالم: ومقيمف -[م] ُق زمكم ُعتؿعٍ  وٓ، ٓ جُيَْؿُع زمكم ُمتََػر  (طمشقي ايمّصًومي، ُيَػر 
(6)

. 

Aظمرضمف Eًمٌخ٤مOي
(7)

ؾمٌؼوىمد ُمـ طمدي٨م Aٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  
(8)

. 

(دم أرزمعكم ؾَموًة ؾَموةٌ : )ومقيمف فمؾقف ايمسالم: ومقل اظمصـػ -[م]
(9)

. 

ؾمٌؼد وىم، هذE ضمز? ُمـ طمدي٨م قمكم 
(10)

ف ُمقىمقف قمغم Aٟمّ  ًمرEضمحوE، وىمد Eظمتٚمػ ذم Oومٕمف ووىمٗمف، 

 .قمغم قمكم سمـ Aيب ـم٤مًم٥م 

وضم٤م? ُمٕمٜم٤مه قمٜمد Eًمٌخ٤مOي
(11)

ذم : ذم طمدي٨م Aٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ُمـ يمت٤مA Fيب سمٙمر Eًمّمديؼ وًمٗمٔمف 

 ٌGمم قمنميـ وُم٤مئ٦م ؿم٤مC سمٕملمOA يم٤مٟم٧م ENC ًمٖمٜمؿ ذم ؾم٤مئٛمتٝم٤مE دىم٦م>. 

وذم يمؾ : قمـ ضمده سمٚمٗمظ، قمـ Aسمٞمف، سمـ قمٛمرو سمـ طمزمAيب سمٙمر سمـ حمٛمد  طمدي٨مويمذًمؽ ضم٤م? ذم 

ومٗمٞمٝم٤م ؿم٤مشم٤من Cمم Aن ، وم٢من HMEP قمغم قمنميـ وEطمدC ،Gمم Aن شمٌٚمغ قمنميـ وُم٤مئ٦م: ؿم٤مOA  ٌGسمٕملم ؿم٤مGً ؾم٤مئٛم٦م

                                 
( 9/23ذم <حٞمحف، يمت٤مE Fحلٞمؾ، سم٤مF ذم Eًمّزيم٤مG وAن ٓ يٗمرق سملم جمتٛمع، وٓ جيٛمع سملم ُمتٗمرق، ظمِمٞم٦م Eًمّمدىم٦م )( 1)

( K6955( ضمٕم٤من سمٞمٜمٝمام سم٤مًمًقي٦مEُم٤م يم٤من ُمـ ظمٚمٞمٓملم، وم٢مهنام يؽم :Fسم٤م ،Gًمّزيم٤مE Fيمت٤م ، .)2/117( K )1451) . 

(2)O حلدي٨مE ٟمٔمرE450 -: ىمؿ- . . 

 . (E4/60عمٖمٜمل )( 3)

 (1450( K )2/117( ذم <حٞمحف، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG سم٤مF: ٓ جيٛمع سملم ُمتٗمرق، وٓ يٗمرق سملم جمتٛمع )4)

 . -E :- 450ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ(5)

 . (E4/63عمٖمٜمل )( 6)

 (1450( K )2/117( ذم <حٞمحف، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG سم٤مF: ٓ جيٛمع سملم ُمتٗمرق، وٓ يٗمرق سملم جمتٛمع )7)

 . -E :- 450ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ(8)

 . (E4/64عمٖمٜمل )( 9)

 . -E :- 451ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ (10)

 (. 1454( K )2/118( ذم <حٞمحف، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مP Fيم٤مE Gًمٖمٜمؿ )11)
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 ومام MEP ومٗمل يمؾ ُم٤مئ٦م ؿم٤مG ؿم٤مG، ومثالصم٦م ؿمٞم٤مه Cمم Aن شمٌٚمغ صمالI ُم٤مئ٦م، وم٢من HMEP وEطمدG، شمٌٚمغ ُمئت٤من

ؾمٌؼ وىمد
(1)

. 

افمل، واخلؾقطون مو اؾمؼَمىمو دم احلقض:  )ومقل ايمـبل: صـػومقل اظم -[م] (وايمػحؾ وايمر 
(2)

. 

خترجيف ؾمٌؼ
(3)

. 

ٍق :  )وومقل ايمـبل: ومقيمف - -[م] (طمشقي ايمصًومي، ٓ جُيؿُع زمكم متػر 
(4)

. 

Aظمرضمف Eًمٌخ٤مOي 
(5)

ؾمٌؼوىمد ُمـ طمدي٨م Aٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  
(6)

. 

وئ: ومول  أن ايمـبل، )روى صموزمرٌ : ومقيمف -444 وضميًيثفؿ دم ىمؾ  هَمَرٍس ديـيور، ؿيدم اخلقِؾ ايمس 

وهق ضعقػ(، يمسعًييرويف نمقرك ا
(7)

. 

Aظمرضمف EًمٓمؼمEين
(8)

وEًمدOEىمٓمٜمل، 
(9)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(10)

د سمـ ُمقؾمك Eحل٤مOصمل ُمـ ـمريؼ   :حمٛم 

وEخلٓمٞم٥م ذم شم٤مOخيف
(11)

EجلقPي Eسمـ ـمري٘مف وُمـ– 
(12)

ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ قمكم سمـ ُمٝمرEن  -

 :Eًمّمٞمدٓين

صمٜم٤م ، ٞمك سـم سمحر Eًمٙمرُم٤مينCؾمامقمٞمؾ سمـ حيوحمٛمد سـم قمكم Eًمّمٞمدٓين( قمـ ، يمالمه٤م )حمٛمد سـم ُمقؾمك Eحل٤مOصمل

                                 
 . -E :- 461ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ (1)

 (. 4/65( Eعمٖمٜمل )2)

 . -E :- 450ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ (3)

 (. 4/65( Eعمٖمٜمل )4)

 (1450( K )2/117( ذم <حٞمحف، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG سم٤مF: ٓ جيٛمع سملم ُمتٗمرق، وٓ يٗمرق سملم جمتٛمع )5)

 . -E :- 450ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ (6)

 (. 4/66 ،68( Eعمٖمٜمل )7)

 (. 7/338( K )7664( Eعمٕمجؿ Eٕوؾمط )8)

 (. 2019( K )3/35( ذم Eًمًٜمـ )9)

 (. 8119( K )6/95(، ُمٕمروم٦م Eًمًٜمـ وEٔصم٤مO )4/119( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )10)

(11( MEيخ سمٖمدOشم٤م )8/405( K )2491 .) 

 (. 2/34( K )957(، Eًمتح٘مٞمؼ )2/5( K )819( Eًمٕمٚمؾ Eعمتٜم٤مهٞم٦م )12)
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، قمـ Aسمٞمف، قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد، Eهلل قمٌدقمـ همقOك سـم Eحلٍمم Aيب ، صمٜم٤م Aسمق يقؾمػ، Eًمٚمٞم٨م سمـ مح٤مE Mإل<ٓمخري

 .ذم Eخلٞمؾ Eًم٤ًمئٛم٦م ذم يمؾ ومرM Qيٜم٤مO شم١مMيف: E هلل ىم٤مل Oؾمقل: ىم٤مل، قمـ ضم٤مسمر

 .((وُمـ Mوٟمف وٕمٗم٤م?، وهق وٕمٞمػ ضمدE، قمـ ضمٕمٗمر، شمٗمرM سمف همقOك)): وىم٤مل EًمدOEىمٓمٜمل

((ويمالمه٤م وٕمٞمػ: وهمقOك، وومٞمف Eًمٚمٞم٨م سمـ مح٤مO ،MوEه EًمٓمؼمEين ذم Eٕوؾمط)): وىم٤مل Eهلٞمثٛمل
(1)

. 

 .هذE ُمًٚمًؾ سم٤مًمْمٕمٗم٤م?

ُملهمقOك سمـ Eحلٍمم Eًمًٕمدي Eحلٍم
(2)

وىم٤مل ، وٕمٞمػ ضمدE يمام ىم٤مل EًمدEOىمٓمٜمل Eهلل قمٌدAسمق  

((وEه)): Eًمذهٌل
(3)

. 

يمام ىم٤مل Eسمـ Eًم٘مٓم٤من، وAسمق يقؾمػ هق Eًم٘م٤ميض
(4)

. 

وًمذًمؽ ىم٤مل ، وُمـ Mون همقOك وٕمٗم٤م?: وٕمٗمف EًمدOEىمٓمٜمل سم٘مقًمف، وEًمٚمٞم٨م سمـ مح٤مE Mإل<ٓمخري

((وٕمٗمف EًمدOEىمٓمٜمل))Eًمذهٌل 
(5)

 

((وٕمٗمف EًمدOEىمٓمٜمل)): ىم٤مل EًمٕمرEىمل Cؾمامقمٞمؾ سمـ حيٞمك سمـ سمحر Eًمٙمرُم٤مينو
(6)

. 

 .ؾمٌؼوٕمٗمف EًمدEOىمٓمٜمل يمام  وحمٛمد سمـ ُمقؾمك Eحل٤مOصمل

 .Aىمػ قمغم شمرمجتف مل وحمٛمد سمـ قمكم سمـ ُمٝمرEن Eًمّمٞمدٓين

((طمدي٨م ُمٜمٙمر يرويف جمٝمقل ٓ شمٕمرف قمدEًمتف)): ىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل، وEحلدي٨م ُمٜمٙمر
(7)

: وىم٤مل Eسمـ EجلقPي، 

((٨م ٓ يّمحهذE طمدي))
(8)

((وٕمٞمػ سم٤مشمٗم٤مق Eعمحدصملم)): ىم٤مل Eًمٜمقوي، 
(9)

((سم٤مـمؾ)): وىم٤مل Eًٕم٤ٌمين. 
(10)

. 

                                 
 (. 3/69( جمٛمع EًمزوEئد )1)

 (. 3/251شمقوٞمح Eعمِمتٌف ) -ويمن EًمرE? وEعمٞمؿ سمٛمٝمٛمالH ُمع يمن Aوًمف وؾمٙمقن صم٤مٟمٞمف-( Eحلٍمُمل2)

 (. 1/335( شمٜم٘مٞمح Eًمتح٘مٞمؼ )3)

 (. 3/213( سمٞم٤من Eًمقهؿ وEإلهي٤مم )4)

 (. 3/337( ُمٞمزEن EٓقمتدEل )5)

(6 :S( لEٓقمتدE نEيؾ ُمٞمزN )57( H )199 .) 

 (. 2/447( خمتٍم ظمالومٞم٤مE Hًمٌٞمٝم٘مل )7)

 (. 2/5( Eًمٕمٚمؾ Eعمتٜم٤مهٞم٦م ذم Eٕطم٤مMي٨م EًمقEهٞم٦م )8)

(9( FعمٝمذE Kذ WعمجٛمقE )5/339 .) 

 (. 9/18( K )4014( Eًمْمٕمٞمٗم٦م )10)
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أِْ  عشر ةً 》: )وُروي فمييـ فمؿيير: ومقيمييف -444 و رر  ، و رر  الفر ب  عشرر ة، أّىره كرران نيخريغ  رر  الرر َّ

الي ذبون
(1)

(《 مخسيً  
(2)

. 

 :وMOه قمٜمف ُمـ قمدG ـمرق

Aظمرضمف Eسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل: إول
(3)

، قمـ ُمٜمّمقA ،Oظمؼمٟم٤م CهEئٞمؾ، سمـ ُمقؾمك Eهلل قمـ قمٌٞمد 

وCن قم٤مُم٦م ُم٤مًمٙمؿ Eًمٞمقم Eًمرىمٞمؼ ، ٓ ظمػم ذم ُم٤مل ٓ يزيمك: ي٤م Aهؾ Eعمديٜم٦م》: قمـ قمٛمر Aٟمف ىم٤مل، قمـ ؿم٘مٞمؼ

وذم ، -وEًمذWO صمالصم٦م M ،-WONAيٜم٤مA EOو قمنمEOM Gهؿ، Aو Aُم٦م قمٌدُمـ ، ومجٕمؾ ومٞمام سمٚمغ EًمذWO، وEخلٞمؾ

 .《 وذم EًمؼمNEيـ مخ٦ًم EOMهؿ، Eخلٞمؾ قمنمEOM Gهؿ

وؾمٛمع قمٛمر ، ومل يٚم٘مف E هلل ؿم٘مٞمؼ سمـ ؾمٚمٛم٦م Aسمق وEئؾ Eٕؾمدي OMAك Oؾمقل، وهذC Eؾمٜم٤مM <حٞمح

سمـ Eخلٓم٤مF يمام ىم٤مل Eخلٓمٞم٥م
(4)

. 

Aظمرضمف Eسمـ طمزم ذم Eعمحغم: ايمثوع
 :ـ ـمريؼ Eحلج٤مJ سمـ Eعمٜمٝم٤ملُم (5)

Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين Kًمٓمح٤موي ذم ذEو
(6)

 :ُمـ ـمريؼ Eخلّمٞم٥م سمـ ٟم٤م<ح 

Jحلج٤مE( قمـ ، يمالمه٤م )خلّمٞم٥مEسمـ ؾمٚمٛم٦مو Mمح٤م ،GMٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ، قمـ ىمت٤مA ن  قمٛمر سمـ 》قمـA

Gقمنم QAًمرE يم٤من ي٠مظمذ ُمـ Fخلٓم٤مE ،Gقمنم QًمٗمرE يـ ، وُمـNEًمؼمE وُمـ Gًمرىمٞمؼ وقمنمE QAO مخ٦ًم يٕمٜمل

 .《EOMهؿ ومخ٦ًم EOMهؿ

 .ًامWومل يٍمK سم٤مًم، وىمد قمٜمٕمـ، همػم Aن ىمت٤مGM ُمدًمس، صم٘م٤مH فوEإلؾمٜم٤مO Mضم٤مًم

ىمقُم٤م ُمـ Aهؾ ُمٍم AشمقE قمٛمر  Aن  》، طم٤مOصم٦م سمـ ُميFقمـ ، قمـ Aيب Cؾمح٤مق، Oوى CهEئٞمؾ: ايمثويمٌ

                                 
Nٟم٦م وهل Eًمث٘م٤مًم٦م، وي٘م٤مل: سمرNن  -سمٙمن Eًم٤ٌم? EعمقطمدG-: ( EًمؼِمNون1) ظمٞمؾ همػم قمرFE وٓ قمت٤مق، ؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ ُمـ Eًمؼَمْ

( ٟمخ٥م Eٕومٙم٤مO ذم C 1/472ؾمح٤مق Eسمـ ىمرىمقل )Eًمرضمؾ A ENCصم٘مؾ. يٜمٔمر: ُمٓم٤مًمع EٕٟمقOE قمغم <ح٤مE Kٔصم٤مO ٕيب

 (. 8/83شمٜم٘مٞمح ُم٤ٌمين Eٕظم٤ٌمO ذم ذK ُمٕم٤مين Eٔصم٤مO ًمٚمٕمٞمٜمل )

 (. 4/66( Eعمٖمٜمل )2)

 (. 3/1022( K )1886( EُٕمقEل )3)

(4( MEيخ سمٖمدOشم٤م )10/370 .) 

 (. 5/226( Eعمحغم )5)

(6( Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين Kذ )2/26( K )3041 .) 
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EFخلٓم٤مE سمـ ،Eٟم: وم٘م٤مًمقCن ٟمزيمٞمفA ٟم٤م ٟمح٥مCىمٞم٘م٤م وOقم٤م وEٌٜم٤م يمر>A ُم٤م ومٕمٚمف <٤مطم٤ٌمي ىمٌكم : ىم٤مل، ٤م ىمد

Aٓ شمٙمٚمؿ ي٤م : وم٘م٤مل، وؾمٙم٧م قمكم، Aطمًـ: وم٘م٤مًمق ،E ومِم٤موA O<ح٤مF حمٛمد، Aومٕمٚمف طمتك Aؾمتِمػم وٓ

وم٠مظمذ : ىم٤مل، يٙمـ ضمزي٦م EOشم٦ٌم ي١مظمذون هب٤م سمٕمدك مل ىمد Aؿم٤مOوE قمٚمٞمؽ وهق طمًـ Cن: وم٘م٤مل، = Aسم٤م Eحلًـ

قمنمEOM Gهؿ وPOىمٝمؿ ضمريٌلمُمـ Eًمرىمٞمؼ 
(1)

وAظمذ ُمـ EًمٗمرQ قمنمEOM Gهؿ وPOىمف ، ُمـ سمر يمؾ ؿمٝمر 

Eًماٛم٘م٤مOيػوAظمذ ُمـ ، قمنمA Gضمرسم٦م ُمـ ؿمٕمػم يمؾ ؿمٝمر
(2)

صمامٟمٞم٦م EOMهؿ وPOىمٝم٤م صمامٟمٞم٦م Aضمرسم٦م ُمـ ؿمٕمػم يمؾ  

 .《 ؿمٝمروAظمذ ُمـ EًمؼمNEيـ مخ٦ًم EOMهؿ وPOىمٝم٤م مخ٦ًم Aضمرسم٦م ُمـ ؿمٕمػم يمؾ ، ؿمٝمر

وؾمٞم٠ميت ىمري٤ٌم
(3)

. 

Aظمرضمف ُم٤مًمؽ: ايمرازمع
(4)

 Fسمـ ؿمٝم٤مE قمـ ، قمـOًمِم: ؾمٚمٞمامن سمـ ي٤ًمE هؾA نAسمـ ٤م Gٕيب قمٌٞمد Eم ىم٤مًمق

EKEىمٞم٘مٜم٤م <دىم٦م: جلرOوم٠مسمك، ظمذ ُمـ ظمٞمٚمٜم٤م و ،Fخلٓم٤مE مم قمٛمر سمـC يْم٤م، وم٠مسمك قمٛمر، صمؿ يمت٥مA صمؿ يمٚمٛمقه ،

 .《 وPOEق Oىمٞم٘مٝمؿ، وMMOEه٤م قمٚمٞمٝمؿ. Cن AطمٌقE ومخذه٤م ُمٜمٝمؿ》: Cًمٞمف قمٛمر ومٙمت٥م، ومٙمت٥م Cمم قمٛمر

وُمـ ـمري٘مف Aظمرضمف Aسمق قمٌٞمد
(5)

وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل، 
(6)

وEًمٌٞمٝم٘مل 
(7)

. 

((قمـ قمٛمر ُمرؾمؾ ـ ي٤ًمOؾمٚمٞمامن سمAسمق OPقم٦م )): ىم٤مل Aسمق OPقم٦م، وEإلؾمٜم٤مM ُمٜم٘مٓمع
(8)

. 

 .سمٛمجٛمقW ـمرىمف<حٞمح ًمٖمػمه Aن هذE Eٕصمر : واخلالقي

                                 
ؾمت٦م WONA، ومٞمٙمقن Eجلري٥م صمالصم٦م @ٓف وؾمتامئ٦م WEON ُمٙمنG.  : قمنم ىمّم٤ٌمH ذم قمنم ىمّم٤ٌمH، وEًم٘مّما٦ٌمEجلريا٥م( 1)

 :S( يMOًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م ًمٚماموE ٕطمٙم٤ممE235) ، :S( ًمٗم٘مٝمٞم٦مE Hًمتٕمريٗم٤مE70) . 

رNوٟم٦م وAسمقه قمريب. وىمٞمؾ: سم٤مًمٕمٙمس. وىمٞمؾ: هق Eًمذي ُمـ Eخلٞمؾ: Eهلجلم، وهق Eًمذي Aُمف سم ، وEعم٘مرفEعم٘مرفمجع  ( 2)

 . (46/ ٦4م وىم٤مOهب٤م. Eًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م Eحلدي٨م وEٕصمر )ٜمَ جْ EMٟمك Eهلُ 

 . -E :- 486ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 3)

 (. 2/394( K )963( Eعمقـم٠م )4)

 (. E468( K ،)1366ُٕمقEل )<ا( 5)

(6EُٕمقE )( 3/1022ل( K )1885 .) 

 (. 8108( K )6/93(، ُمٕمروم٦م Eًمًٜمـ وEٔصم٤مO )4/118( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )7)

(8 ) :S( يب طم٤مشمؿA ؾمٞمؾ ٓسمـEعمرE82 .) 
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: ودم يمػيظ. متػؼ فمؾقيف، يمقس فمعم اظمسؾؿ دم همرؽمف ونمالمف قًومي: ومول  أن ايمـبل): ومقيمف -444

(1)(دم فمبًه قًومي وٓيمقس فمعم ايمرصمؾ دم همرؽمف 
. 

Aظمرضمف Eًمٌخ٤مOّي 
(2)

ًمٞمس قمغم :  ىم٤مل Eًمٜمٌل: ىم٤مل، قمـ Aيب هريرE ، Gك سمـ ُم٤مًمؽرَ ُمـ ـمريؼ قمِ  

 .Eعمًٚمؿ ذم ومرؾمف وهمالُمف <دىم٦م

وAظمرضمف Eًمِمٞمخ٤من
(3)

: ىم٤مل  قمـ Eًمٜمٌل، قمـ Aيب هريرG ، قمـ Aسمٞمف، قمرEك سمـ ُم٤مًمؽُمـ ـمريؼ  

ًمٞمس قمغم Eعمًٚمؿ ذِم  : ٗمظ ُمًٚمؿوًم، وEًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مOي، ذم ومرؾمف وًٓمٞمس قمغم Eعمًٚمؿ <دىم٦م ذم قمٌده 

ٌِْدِه   .وَمَرؾِمِف َ<َدىَم٦مٌ  وٓقَم

 .ومٚمؿ Aىمػ قمٚمٞمف قمٜمد Eًمِمٞمخلم EًمرضمؾوAُم٤م ًمٗمظ 

، رواه ايمؼمميذيّ  فمػقت يمؽؿ فمـ قًومي اخلقؾ وايمرومقؼ: ومول  ايمـبل أنّ ، )وفمـ فمقمٍّ : ومقيمف -444

قحق (: وومول
(4)

. 

ضمف EًمؽمُمذيAظمر
(5)

 ،MوEM سمقAو
(6)

وAمحد، 
(7)

وُمـ ـمري٘مف Eًمْمٞم٤م? -
(8)

وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل، -
(9)

 ،

وEًمدOEُمل
(10)

وAسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ُمًٜمد Aيب طمٜمٞمٗم٦م، 
(11)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(12)

وEًمٌٖمقي ذم ذE Kًمًٜم٦م 
(13)

ُمـ ـمريؼ  

                                 
 (. E4/66عمٖمٜمل ) (1)

 (.  1463( K )2/120( ذم <ٞمححف، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF: ًمٞمس قمغم Eعمًٚمؿ ذم ومرؾمف <دىم٦م )2)

(3 :Fسم٤م ،Gًمّزيم٤مE Fي، يمت٤مOًمٌخ٤مE )( عمًٚمؿ ذم ومرؾمف <دقE 2/120ًمٞمس قمغم( K )1463(و )1464 Fوُمًٚمؿ، يمت٤م ،)

 (E2/675( K )982/8-9ًمّزيم٤مG، سم٤مP ٓ Fيم٤مG قمغم Eعمًٚمؿ ذم قمٌده وومرؾمف )

 ((وهذE هق Eًمّمحٞمح))(، وىم٤مل: )ىم٤مل Eًمؽمُمذي: )<حٞمح(، وNيمر Eعمح٘مؼ، ذم ٟمًخ٦م )A( و )م( E4/66-67عمٖمٜمل ) (4)

 ، ومل Aضمد طمٙمؿ Eًمؽمُمذي ذم Eًمًٜمـ، وٓ Nيمره Eعمزي ذم حتٗم٦م EٕذEف. وًمٕمؾ EًمّمقFE ُم٤م ذم Eًمٜمًختلم

 (. 620( K )2/9( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ُم٤م ضم٤م? ذم Pيم٤مE Gًمذه٥م وEًمقOق )5)

 (. 1574( K )3/25) ( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ذم Pيم٤مE Gًم٤ًمئٛم٦م6)

 (.  K711 ) (2/118( ذم Eعمًٜمد )7)

(8( GOعمخت٤مE ي٨مMٕطم٤م )2/140( K )511 .) 

 (. 1/266( K )391 ( ،)3/904( K )1604( )3/1019( K )1871( EُٕمقEل )9)

 (.  1669( K )2/1013( ؾمٜمـ EًمدOEُمل )10)

(11 :S( يب طمٜمٞمٗم٦مA ُمًٜمد )251 .) 

 (. 4/117( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )12)

 (. 1582( K )6/47( ذE Kًمًٜم٦م ًمٚمٌٖمقي )13)
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ىمد قمٗمقH قمـ : E هلل ىم٤مل Oؾمقل: ىم٤مل، قمكمقمـ ، قم٤م<ؿ سمـ وٛمرGقمـ ، قمـ Aيب Cؾمح٤مق: Aيب قمقEٟم٦م

، شمًٕملم وُم٤مئ٦م ر? ًمٞمس ذمو، ُمـ يمؾ OAسمٕملم OMمه٤م OMهؿ: Eًمرىم٦م ومٝم٤مشمقE <دىم٦م، <دىم٦م Eخلٞمؾ وEًمرىمٞمؼ

 .وم٢مEN سمٚمٖم٧م ُم٤مئتلم ومٗمٞمٝم٤م مخ٦ًم EOMهؿ

قم٤م<ؿ قمـ ، قمـ Aيب Cؾمح٤مق، وهمػممه٤م، وAسمق قمقEٟم٦م، Oوى هذE Eحلدي٨م Eٕقمٛمش)): وىم٤مل Eًمؽمُمذي

Gي، قمـ قمكم، سمـ وٛمرOًمثقE وى ؾمٗمٞم٤منOسمـ قمٞمٞمٜم٦م، وEطمد، وEؾمح٤مق، وهمػم وC يبA قمـ ،IOحل٤مE قمـ ، قمـ

حيتٛمؾ Aن يٙمقن ، يمالمه٤م قمٜمدي <حٞمح قمـ Aيب Cؾمح٤مق: وم٘م٤مل= قمـ هذE Eحلدي٨م: وؾم٠مًم٧م حمٛمدE. قمكم

 .((قمٜمٝمام مجٞمٕم٤م ىOو

، وPهػم ذم Aيب Cؾمح٤مق، طمتك ضمٕمٚمف Eسمـ ُمٕملم ذم ُمرشم٦ٌم ذيؽ، ًمٞمس سمذEك وAسمق قمقEٟم٦م ذم Aيب Cؾمح٤مق

: ىمٚم٧م، ؾمٗمٞم٤من: ىم٤مل= ، ىمٚم٧م ًمٞمحٞمك سمـ ُمٕملم ُمـ Aيمؼم ذم Aيب Cؾمح٤مق ذيؽ Aو ؾمٗمٞم٤من)): ىم٤مل Eسمـ ـمٝمامن

هػم وCهEئٞمؾ P: صمؿ ىم٤مل، مجٞمٕم٤م وEطمد: ىم٤مل= ، ومِمٕم٦ٌم Aو ؾمٗمٞم٤من: ىمٚم٧م، ؿمٕم٦ٌم: ىم٤مل= ، وذيؽ Aو ؿمٕم٦ٌم

Qىمدم ُمـ قمٞمًك ًمٞمس سمف سم٠مA ئٞمؾEهCطمد وEؾمح٤مق وC يبA سمٕم٦م ذمOٕE ?ٟٓم٦م ه١مEسمق قمقAوذيؽ و))
(1)

. 

 .وًمٙمـ شم٤مسمٕمف قمٚمٞمف Eٕقمٛمش وهمػمه قمـ Aيب Cؾمح٤مق

وAظمرضمف Eًمٜم٤ًمئل
(2)

Eًمؼم قمٌدوُمـ ـمري٘مف Eسمـ -
(3)

ذم PوEئد Eعمًٜمد سمـ Aمحد Eهلل قمٌدو، -
(4)

وُمـ -، 

ـمري٘مف Eًمْمٞم٤م?
(5)

وي ذم ذK ُمٕم٤مين Eٔصم٤مOوEًمٓمح٤م -
(6)

وEًمدOEىمٓمٜمل 
(7)

 :يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ Eٕقمٛمش 

فئوAسمق Eجلٝمؿ Eًم٤ٌمهكم ذم ضمز
(8)

 :قمـ ؾمقOE سمـ ُمّمٕم٥م 

Eًمّمٖمػمذم وEًمٓمؼمEين 
(9)

 :قمـ ىمت٤مGM، ُمـ ـمريؼ ؾمٕمٞمد سمـ سمِمػم 

                                 
 (109( Q )55ـ يمالم Aيب Pيمري٤م حيٞمك سمـ ُمٕملم ذم Eًمرضم٤مل )S: ( ُم1)

(2 ،Gًمّزيم٤مE Fًمًٜمـ، يمت٤مE ذم )قOًمقE Gيم٤مP :Fسم٤م (5/37( K )2478 .) 

 (. 17/133( Eًمتٛمٝمٞمد )3)

 (. 1267( ،)2/417( K )1269( K )2/416( ُمًٜمد Aمحد )4)

(5( GOعمخت٤مE ي٨مMٕطم٤م )2/141 .) 

(6( )2/28( K )3046 .) 

 (. 2022( K )3/37ـ )( ذم Eًمًٜم7)

(8 :S( جلٝمؿE يبA ?ضمز )53( K )93 .) 

 (. 1/387( K )649( Eعمٕمجؿ Eًمّمٖمػم )9)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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EًمرEPق قمٌدوAظمرضمف 
(1)

 GOحلًـ سمـ قمامE قمـ: 

وAسمق ٟمٕمٞمؿ ذم Aظم٤ٌمA O<ٌٝم٤من
(2)

 :ُمـ ـمريؼ قمامO سمـ POيؼ 

AوOٔصم٤مE ًمٓمؼمي ذم هتذي٥مE ظمرضمف
(3)

 :ُمـ ـمريؼ ُمٕمغم سمـ هالل 

وAسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل
(4)

-Aيْم٤م–وEًمٓمؼمي  
(5)

 :ُمـ ـمريؼ ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم 

Oصم٤م E ًمٓمؼمي ذم هتذي٥مEو
(6)

ـ   ـ محٞمد EًمرPEيقم ـ EعمٖمػمG، حمٛمد سم ـ ه٤مOون سم ـ ؾمٕمٞمد Eًمييس، قم ٦م سم ـ قمٌٜم  ، قم

ُمقؾمك سمـ و، ُمٕمغم سمـ هاللو، قمامO سمـ POيؼو، Eحلًـ سمـ قمامGOو، ىمت٤مGMو، ؾمٌٕمتٝمؿ )Eٕقمٛمش

: E هلل ىم٤مل Oؾمقل: ىم٤مل  قمـ قمكمي ، قم٤م<ؿ سمـ وٛمرGقمـ ، ق٤موقمٜم٦ًٌم Eًمييس( قمـ Aيب Cؾمح، قم٘م٦ٌم

 .ام Mون ُم٤مئتلم Pيم٤مGًمٞمس ومٞمو، ىمد قمٗمقH قمـ Eخلٞمؾ وEًمرىمٞمؼ

وAُم٤م Eٕٟمٕم٤مم وEعم٤مؿمٞم٦م وEًمرىم٦م ومٝم٤مشمقE <دىم٤مهت٤م ، وEًمرىمٞمؼ وم٘مد قمٗمقٟم٤م قمٜمف، Aُم٤م Eخلٞمؾ: وًمٗمظ Eًمٓمؼمي

 .ُمـ يمؾ OAسمٕملم OMمه٤م OMهؿ

GOحلًـ سمـ قمامE MEPإلسمؾ: وE ًمٌ٘مر، وم٠مُم٤مEًمِم٤م?، وEسم، ومال، وO Eُمـ يمؾ ُم٤مئتل وًمٙمـ ه٤مشمق OًمٕمِمقE ع

ُم٤مئتل OMهؿ ر? طمتك حيقل قمٚمٞمٝم٤م  ًمٞمس ذمو، وُمـ يمؾ قمنميـ Mيٜم٤مEO ٟمّمػ Mيٜم٤مOM ،Oهؿ مخ٦ًم EOMهؿ

 .ومام MEP ومٗمل يمؾ OAسمٕملم OMمه٤م OMهؿ، وم٢مEN طم٤مل قمٚمٞمٝم٤م Eحلقل ومٗمٞمٝم٤م مخ٦ًم EOMهؿ، Eحلقل

ىم٤مل Eًمٌخ٤مOي ، ك Eعم١مNنEٕقمٛم Eهلل قمٌدAسمق ، ؾمقOE سمـ ُمّمٕم٥م EهلٛمدEين Eًمٙمقذمذم OوEي٦م Aيب Eجلٝمؿ و

((ُمٜمٙمر Eحلدي٨م
(7)

((ذم ضمز? Aيب Eجلٝمؿ قمٜمف ُمٜم٤ميمػم)): وىم٤مل Eًمذهٌل 
(8)

. 

                                 
 (. 4/89( K )7077( Eعمّمٜمػ )1)

 (. . 2/233( Aظم٤ٌمA O<ٌٝم٤من )2)

(3( Oٔصم٤مE هتذي٥م )2/944( K )1334 .) 

 . (E467( K ،)1357ُٕمقEل )<ا( 4)

(5 )Oٔصم٤مE (5335(، ح )2/545) هتذي٥م . 

(6 )(2/944( K ،)1333 .) . 

 (.  4/169( H )2359( Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم )7)

 (. 2/246( ُمٞمزEن EٓقمتدEل )8)
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((وٕمٞمػ)) Eًمرمحـ قمٌدؾمٕمٞمد سمـ سمِمػم MPٕEي ُمقٓهؿ Aسمق : وذم OوEي٦م EًمٓمؼمEين
(1)

 

((ُمؽموك)) Eحلًـ سمـ قمامE GOًمٌجكم Eًمٙمقذم: EًمرEPق قمٌدوذم OوEي٦م 
(2)

. 

((ًمٜم٘م٤مM قمغم شمٙمذيٌفEشمٗمؼ E)) ُمٕمغم سمـ هالل Eًمٓمح٤من: وذم OوEي٦م Eًمٓمؼمي Eٕومم
(3)

. 

((ًمٞمس سمث٘م٦م))ىم٤مل Eًمٜم٤ًمئل ، حمٛمد سمـ محٞمد EًمرPEيوذم OوEي٦م Eًمٓمؼمي Eًمث٤مٟمٞم٦م ؿمٞمخف 
(4)

. 

 .وُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم، وقمامO سمـ POيؼ Aيب EٕطمقS، ومل شمًٚمؿ ُمٜمٝم٤م O ٓCوEي٦م Eٕقمٛمش

ـ A<ح٤مA Fيب Cؾمح٤مق ومرووه  ـ ، Aيب Cؾمح٤مق قمـوظم٤مًمٗمٝمؿ مجع ُم ـ وٛمرGقم ـ قمكمي ، قم٤م<ؿ سم ـ ىمقًمف قم  .ُم

 JظمرAق قمٌدEPًمرE
(5)

Eًمٓمؼميو -
(6)

وEًمدOEىمٓمٜمل ذم Eًمٕمٚمؾ، 
(7)

ـ طمزم ذم Eعمحغم،  ـ ـمري٘مف Eسم وُم
(8)

ـ ُمٕمٛمر   :قم

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم ذم Eعمّمٜمػ
(9)

وEًمدEOىمٓمٜمل 
(10)

 ، Pيمري٤م سمـ Aيب EPئدGُمـ ـمريؼ  

وEًمدOEىمٓمٜمل
(11)

 :طمج٤مJ سمـ OAـم٤مGقمـ ، ُمـ ـمريؼ Pومر سمـ Eهلذيؾ 

 MوEM سمقAو
(12)

وEًمدOEىمٓمٜمل ذم Eًمٕمٚمؾ 
(13)

 Jحلج٤مE ُمٕمٚم٘م٤م قمـ ؿمٕم٦ٌم سمـ: 

وAسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل 
(14)

وEًمدOEىمٓمٜمل ذم Eًمًٜمـ، 
(15)

 :Rُمـ ـمريؼ Aيب سمٙمر سمـ قمٞم٤م 

                                 
(1 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )374( H )2276 .) 

(2 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )240( H )1264 .) 

(3 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )961( H )6807 .) 

 (. 2/166( H )4810( Eًمٙم٤مؿمػ )4)

 (. 4/5( K )6794( ،)4/34( K )6881( Eعمّمٜمػ )5)

 (. 1336( K )2/945( هتذي٥م Eٔصم٤مO ُمًٜمد قمٛمر )6)

(7( )3/161 .) 

(8( )5/228 .) 

 (. 10017( K )6/413( ُمّمٜمػ Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم )9)

 (. . 1892( K )2/470( ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )10)

 وهق ُمدًمس.  ( وومٞمف قمٜمٕمٜم٦م طمج٤مJ سمـ OAـم٤م3/160G( قمٚمؾ EًمدOEىمٓمٜمل )11)

 (. 1574( K )3/25) ( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مP Fيم٤مE Gًم٤ًمئٛم٦م12)

 (. . 4/75( EًمدOEىمٓمٜمل ذم Eًمٕمٚمؾ )13)

 (. 388( K )1002( EُٕمقEل )<ا14)

 (. 2/103( ذم Eًمًٜمـ )15)
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ذم EخلرJE وحيٞمك سمـ @Mم 
(1)

 وىمٞمس سمـ Eًمرسمٞمع؛ Eهلل قمٌدقمـ ذيؽ سمـ  

 JEخلرE م ذمM@ وحيٞمك سمـ
(2)

وُمـ ـمري٘مف Eًمٌٞمٝم٘مل 
(3)

 :CهEئٞمؾ سمـ يقٟمس قمـ-: 

، ىمد قمٗمقH قمـ <دىم٦م Eخلٞمؾ: ىم٤مل Aٟمف، قمـ قمكم ، قم٤م<ؿ سمـ وٛمرGقمـ ، قمـ Aيب Cؾمح٤مقيمٚمٝمؿ 

 .وEًمرىمٞمؼ

ُم٤م ؾم٘م٧م وم٤مىمتٍم سمٕمْمٝمؿ قمغم ، وNيمر يمؾ ُمٜمٝمؿ ضمز?E ُمـ طمدي٨م قمكم ، ومل يذيمر هذه Eًمٚمٗمظ Cٓ ُمٕمٛمر

وُم٤م ؾم٘مل سم٤مًمٖمرE ،Fًمًام? ومٛمـ يمؾ قمنمG وEطمد
(4)

ًمٞمس : وEىمتٍم Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم قمغم. ومٛمـ يمؾ قمنميـ وEطمد، 

 .وٟمحق Nًمؽ. Eًمٌ٘مر EًمٕمقEُمؾ <دىم٦م ًمٞمس ذم: وNيمر Aسمق قمٌٞمد، ـ ُم٤مئتل OMهؿ ر?Aىمؾ ُم ذم

 .وOوEه EًمثقOي قمـ Aيب Cؾمح٤مق وEظمتٚمػ قمٜمف قمغم Eًمقضمٝملم 

 Jق قمٌدوم٠مظمرEPًمرE
(5)

: 

وAسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل 
(6)

 :Eًمرمحـ سمـ ُمٝمدي قمٌدقمـ  

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(7)

 :قمـ ويمٞمع 

، قم٤م<ؿ سمـ وٛمرGقمـ ، قمـ Aيب Cؾمح٤مق، وويمٞمع( قمـ EًمثقOي، Eسمـ ُمٝمديو، EًمرEPق قمٌدصمالصمتٝمؿ ) 

 .ومٚمؿ يذيمر هذه Eًمٚمٗمٔم٦م Aطمد قمـ قمكم 

قمـ Aيب Cؾمح٤مق سمف ، قمـ EًمثقOي وAسمق Aؾم٤مُم٦م ومرووه، EًمرEPق قمٌدو، وظم٤مًمٗمٝمؿ ُم١مُمؾ سمـ Cؾمامقمٞمؾ

 . ُمرومققم٤م Cمم Eًمٜمٌل

Oوى Eًمٜم٤ًمئل
(8)

وEسمـ ظمزيٛم٦م، 
(9)

 ،JعمًتخرE ًمٓمقد ذمEو
(10)

 :ُمـ ـمريؼ Aيب Aؾم٤مُم٦م 

                                 
 (. 117( K )374( )375( EخلرJE )<ا1)

 (. 118( K )379( EخلرJE <ا )2)

 (. 4/131( AظمرO JوEيتف ذم Eًمٌٞمٝم٘مل ذم Eًمٙمؼمى )3)

(4FًماٖمْرE ) :Oًمتل شمتخذ ُمـ ضمٚمد صمقE ًمٕمٔمٞمٛم٦مE ًمدًمقE :?EًمرE سمًٙمقن .( ًمٜمٝم٤مي٦مE3 /349) 

 (. 4/22( K )6842( Eعمّمٜمػ )5)

 . (E426( K ،)1161ُٕمقEل )<ا( 6)

(7( )6/451( K )10177 .) 

 (. 2477(، K )5/37ٜم٤ًمئل، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG سم٤مP Fيم٤مE GًمقOق )ؾمٜمـ Eًم( 8)

 (.  2284( K )4/28( <حٞمح Eسمـ ظمزيٛم٦م )9)

 (.  575( K )3/200( ُمًتخرE Jًمٓمقد قمغم ضم٤مُمع Eًمؽمُمذي )10)
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وEًمدEOىمٓمٜمل ذم Eًمٕمٚمؾ
(1)

حمٛمد سمـ Cؾمامقمٞمؾ Eًمٗم٤مOدقمـ  
(2)

 :EًمرEPق قمٌدقمـ ، قمـ Cؾمح٤مق Eًمدسمري، 

، قمـ قمكمي ، سمـ وٛمرG قمـ قم٤م<ؿ، قمـ Aيب Cؾمح٤مق، قمـ EًمثقOيEًمرEPق(  قمٌدو، يمالمه٤م )Aسمق Aؾم٤مُم٦م

 .٤مEُٕمقEل ُمـ يمؾ OAسمٕملم OMمهً  وP Eيم٤مGَ وم٠مMّ ، ًمٙمؿ قمـ Eخلٞمؾ وEًمرىمٞمؼىمد قمٗمقH : ىم٤مل  ٌّل قمـ Eًمٜمّ 

وومٞمٝمؿ ُمـ و<ػ سم٠مصم٧ٌم ، وًمٙمـ Eًمذيـ OووEه ُمقىمقوم٤م هؿ Aيمثر، ويمٚمت٤م EًمروEيتلم صم٤مسمتت٤من قمـ EًمثقOّي 

وويمٞمع، ومه٤م Eسمـ ُمٝمدي، Eًمٜم٤مQ ذم EًمثقOي
(3)

. 

ـ قمكمي  ، قم٤م<ؿ سـم وٛمرGقمـ ، قمـ Aيب Cؾمح٤مق، وOوEه Eحلٗم٤مV ُمـ A<ح٤مA Fيب Cؾمح٤مق)): Eًمؼم قمٌدىم٤مل Eسـم   قم

ـ ىمقًمف ((٤م يتج٤موPوE سمف قمٚمٞمّ  مل ويمذًمؽ OوEه EًمثقOي وهمػمه،  يذيمروE ومٞمف Eًمٜمٌل مل. ُم
(4)

. 

، Aئٛم٦م، ُمـ Oوى Eًمقىمػ وEًمرومع وذم يمؾ،  Eًمقضمٝملم قمـ Aيب Cؾمح٤مق صم٤مسمت٤من قمٜمفيمال Aنّ : واحلوقؾ 

Oًمقىمػ قمغم قمكمّ  ضمحوE ىمٓمٜملEOًمدE  وم٘م٤مل :(( ُّمقىمقف قمـ قمكم FEًمّمقEقمٚمؿ، وA هللEو))
(5)

 

 . قمـ Eًمٜمٌل قمـ قمكمّ ، قمـ Eحل٤مE IOٕقمقO، قمـ Aيب Cؾمح٤مق وOوEه مجعٌ 

Aظمرضمف Eسمـ ُم٤مضمف
(6)

سمـ محٞمد قمٌدو، 
(7)

 OEًمٌزEو
(8)

 ،Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين Kًمٓمح٤موي ذم ذEو
(9)

وEًمدOEىمٓمٜمل ، 

ذم Eًمٕمٚمؾ
(10)

وEًمٌٞمٝم٘مل ذم Eًمٙمؼمى 
(11)

 :يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ EًمثقOي 

                                 
 (. 3/161( قمٚمؾ EًمدOEىمٓمٜمل )1)

شم٤مOيخ سمٖمدME  ((ويم٤من صم٘م٦م صمٌت٤م وم٤موال))ىم٤مل Eخلٓمٞم٥م:  Eًمٗم٤مOد Eهلل ( حمٛمد سمـ Cؾمامقمٞمؾ سمـ Cؾمح٤مق سمـ سمحر Aسمق قمٌد2)

(2/382( H )397 .) 

 (. 2/722ذK قمٚمؾ Eًمؽمُمذي ): ( Eٟمٔمر3)

(4( Oٓؾمتذيم٤مE )3/130 .) 

 (. 4/75( قمٚمؾ EًمدOEىمٓمٜمل )5)

 (. 1790( K )3/10( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مP Fيم٤مE GًمقOق وEًمذه٥م )6)

 (.  65( K )51سمـ محٞمد )S:  ( Eعمٜمتخ٥م ُمـ ُمًٜمد قمٌد7)

(8( OEًمٌزE ُمًٜمد )3/75( K )840 .) 

(9( )2/28 .) 

(10( )3/160 .) 

 (. 4/118( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )11)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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Eًمًٜمـ ُمٕمروم٦م ذم يمام–وEًمِم٤مومٕمل ذم يمت٤مF طمرُمٚم٦م 
(1)

Eًمًٜمـ وذم – 
(2)

وEحلٛمٞمدي ذم ُمًٜمده، 
(3)

وAسمق  

قمٌٞمد ذم EُٕمقEل
(4)

Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم 
(5)

وEًمٓمؼمي، 
(6)

وAسمق يٕمغم 
(7)

 :Eسمـ قمٞمٞمٜم٦م ُمـ ـمريؼ 

وEسمـ وه٥م ذم Eعمقـم٠م
(8)

Eًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ– 
(9)

 :وEسمـ قمٞمٞمٜم٦م، قمـ EًمثقOي، -

وEًمٓمٞم٤مًمز
(10)

وAمحد سمـ Aيب ظمٞمثٛم٦م ذم شم٤مOخيف Eًمٙمٌػم، 
(11)

وEًمٓمح٤موي 
(12)

  Oظم٤ٌمA سمق ٟمٕمٞمؿ ذمAو

A<ٌٝم٤من
(13)

 :قمـ ذيؽ 

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(14)

وAمحد، 
(15)

 ،OEًمٌزEو
(16)

وEًمدOEىمٓمٜمل، 
(17)

 :ـم٤مGطمج٤مJ سمـ OAُمـ ـمريؼ  

ُمٕم٤مين Eٔصم٤مO ذK وEًمٓمح٤موي ذم
(18)

 ، ُمـ ـمريؼ CسمرEهٞمؿ سمـ ـمٝمامن EخلرEؾم٤مين 

                                 
(1( Oٔصم٤مEًمًٜمـ وE ُمٕمروم٦م )6/94( K )8116  .) 

(2 :S( ًمٚمِم٤مومٕمل GOعم٠مصمقE ًمًٜمـE )329 .) 

(3( )1/181( K )54  .) 

 (. 1356( K )467)<ا (4)

 (. 10237( K )6/464( ذم Eعمّمٜمػ )5)

 (. 1332( K )2/943( هتذي٥م Eٔصم٤مO ُمًٜمد قمٛمر )6)

 (. 299 ( ،)1/436( K )580( K )1/256( ذم ُمًٜمده )7)

 (. 191( K )1/112( وEجل٤مُمع )190( K )72سمـ وه٥م )E  :Sهلل ( ُمقـم٠م قمٌد8)

 (. 4/118( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )9)

 (. EM1/115( K )126وE Mًمٓمٞم٤مًمز )( ُمًٜمد Aيب 10)

(11) (1/368( K )1306 .) 

(12( Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين Kذ )2/28 .) 

(13( )2/61 .) 

 (. 10238( K )6/464( ذم Eعمّمٜمػ )14)

 (. 984( K )2/282( ذم Eعمًٜمد )15)

(16( OEًمٌزE ُمًٜمد )3/78( K )844 .) 

 (. 3/160( وEًمٕمٚمؾ )2/92( ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )17)

(18( )2/28 .) 
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وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل
(1)

وAمحد سمـ Aيب ظمٞمثٛم٦م ذم شم٤مOخيف Eًمٙمٌػم، 
(2)

 :CهEئٞمؾ سمـ يقٟمسُمـ ـمريؼ  

ذم شم٤مOخيف Eًمٙمٌػم وAمحد سمـ Aيب ظمٞمثٛم٦م 
(3)

Aسمق يٕمغم 
(4)

َٚمٛمل Eًمٌٍمي  ًُّ  :قمـ قمٛمر سمـ قم٤مُمر Eًم

ذم شم٤مOخيف -وEسمـ Aيب ظمٞمثٛم٦م Aيْم٤م
(5)

 :ُمـ ـمريؼ Pهػم 

وEًمدOEىمٓمٜمل
(6)

وEخلٓمٞم٥م ذم شم٤مOخيف 
(7)

 :ُمـ ـمريؼ Eًمًٞمد سمـ قمٞمًك Eًمٙمقذم 

وEخلٓمٞم٥م
(8)

 :MPٕEي OMCيس ـمريؼ ُمـ -Aيْم٤م– 

Oٔصم٤مE ًمٓمؼمي ذم هتذي٥مEو
(9)

 :٦ًٌم سمـ ؾمٕمٞمد Eٕؾمديُمـ ـمريؼ قمٜم 

"Eٕوؾمط"وEًمٓمؼمEين ذم 
(10)

 :ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم ُمـ ـمريؼ 

قمٗمقH ًمٙمؿ قمـ <دىم٦م : E هلل ىم٤مل Oؾمقل: ىم٤مل، قمـ قمكم، قمـ Eحل٤مIO، يمٚمٝمؿ قمـ Aيب Cؾمح٤مق

 .وذم Eًمرىم٦م Oسمع قمنمه٤م، Eخلٞمؾ وEًمرىمٞمؼ

HُPْ ًمٙمؿ قمـ <دىم٦م Eخلٞمؾ وEًمرىمٞمؼ: وًمٗمظ سمٕمْمٝمؿ ق   .دَمَ

 .ع EًمٕمِمقO ُمـ يمؾ OAسمٕملم OMمه٤م OMهؿهٚمٛمقO Eسم: وMEP سمٕمْمٝمؿ

 .وم٠مMوP Eيم٤مA GُمقEًمٙمؿ ُمـ يمؾ OAسمٕملم OMمه٤م OMهؿ: وقمٜمد سمٕمْمٝمؿ

ؾم٠مًم٧م حمٛمد قمـ هذE )): ىم٤مل Eًمؽمُمذي، وىمد <حح سمٕمض Aهؾ Eًمٕمٚمؿ يمال Eًمقضمٝملم قمـ Aيب Cؾمح٤مق

((ى قمٜمٝمام مجٞمٕم٤موحيتٛمؾ Aن يٙمقن O، قمـ Aيب Cؾمح٤مق، يمالمه٤م قمٜمدي <حٞمح: وم٘م٤مل، Eحلدي٨م
(11)

. 

                                 
(1 )(3/1019( K )1870 .) 

 (. 1305( K )1/368( شم٤مOيخ Eسمـ Aيب ظمٞمثٛم٦م )2)

 (. 1307( K )1/368( شم٤مOيخ Eسمـ Aيب ظمٞمثٛم٦م )3)

 (. 561( K )1/423( ذم Eعمًٜمد )4)

(5( )1/368)( ،1304 .) 

 (. 2/98( Eًمًٜمـ )6)

(7  ) (8/12( H )3541 .) 

(8( MEيخ سمٖمدOشم٤م )8/257( H )3767 .) 

 (.  1333( K )2/944ًٜمد قمٛمر )( هتذي٥م Eٔصم٤مO ُم9)

 (. 6/277( K )6404( Eعمٕمجؿ Eٕوؾمط )10)

 (. 620( K )2/9( ؾمٜمـ Eًمؽمُمذي )11)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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((ويِمٌف Aن يٙمقن Eًم٘مقٓن <حٞمحلم)): ىم٤مل EًمدEOىمٓمٜملو
(1)

. 

((وEحلدي٨م قمـ Aيب Cؾمح٤مق قمٜمٝمام مجٞمٕم٤م)): وىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل
(2)

. 

قمـ قم٤م<ؿ ، طمٞم٨م Oوي٤مه قمـ Aيب Cؾمح٤مق، وضمرير سمـ طم٤مPم، Pهػم سمـ ُمٕم٤موي٦موشم١ميد ُم٤م ىم٤مًمقه OوEي٦م 

 IOحل٤مEمم سمرومٕمف يرضمر وضمزم، قمكم قمـ -ُمٕم٤م–وC ًمٜمٌلE  ، ًمؽ يمامN هػم ذمP ؾمٌؼوؿمؽ
(3)

وًمٞمس ، 

 .قمٜمدمه٤م هذه Eًمٚمٗمٔم٦م

صم٘م٦م ُمٙمثر ))، EهلٛمدEين Eهلل قمٌدوهق قمٛمرو سمـ ، Aيب Cؾمح٤مق EًمًٌٞمٕملوُمدOE يمال Eًمقضمٝملم قمغم 

((قم٤مسمد
(4)

 ،Uوًمٙمٜمف و<ػ سم٤مٓظمتال
(5)

 ،IOحل٤مE وشمٙمٚمؿ ذم ؾمامقمف قمـ. 

وAسمق قمقEٟم٦م وهؿ ممـ ؾمٛمٕمقE ، وEًمثقOي، ٕٟمف OوEه Eٕقمٛمش: ومال Aصمر ًمف ذم هذE Eحلدي٨م، Aُم٤م Eظمتالـمف

ُمٜمف ىمٌؾ Eًمتٖمػم
(6)

. 

IOحل٤مE ُم٤م ؾمامقمف ُمـAمحد، وA إلُم٤ممE وم٘مد ىم٤مل :((Rسم٤م سمٙمر سمـ قمٞم٤مA سمق : ي٘مقل، ؾمٛمٕم٧مA يمؾ ُم٤م ؾمٛمع

((ي٨مصمالصم٦م Aطم٤مM، ُمـ Eحل٤مC ،IOؾمح٤مق
(7)

ُمتٙمٚمؿ ومٞمف ىم٤مل  EٕقمقE OهلٛمدEين Eًمٙمقذم Eهلل قمٌدوEحل٤مIO سمـ ، 

((وذم طمديثف وٕمػ، وOُمل سم٤مًمرومض، سمف Eًمِمٕمٌل ذم AOيفيمذ  ، <٤مطم٥م قمكم)): Eسمـ طمجر
(8)

: ىم٤مل Eًمزيٚمٕمل، 

((ؿ ًمفي٘مدK ومٞمف وٕمػ Eحل٤مIO عمت٤مسمٕم٦م قم٤م< وٓ))
(9)

وىمد ؾمٛمع Aسمق Cؾمح٤مق هذE Eحلدي٨م ُمـ قم٤م<ؿ وىمد ، 

ضم٤موOه صمالصملم ؾمٜم٦م
(10)

. 

                                 
 (. 3/159( Eًمٕمٚمؾ )1)

 (. 4/118( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )2)

 . -E :- 451ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ (3)

(4 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )739( K )5065 .) 

(5 :S( ا>( عمختٚمٓملم ًمٚمٕمالئلE )93( H )35 .) 

 (. 2/710( ذK قمٚمؾ Eًمؽمُمذي )6)

 (. 2/470( Eًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م Eًمرضم٤مل )7)

(8 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )211( H )1029 .) 

 (. 2/329( ٟمّم٥م EًمرEي٦م )9)

 (. 3/225( Eًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م Eًمرضم٤مل )10)
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وEسمـ ، وم٘مد وصم٘مف مجع ُمـ Aهؾ Eًمٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ Eسمـ ُمٕملم، وAُم٤م قم٤م<ؿ هق Eسمـ وٛمرE Gًمًٚمقزم Eًمٙمقذم

وAمحد، Eعمديٜمل
(1)

 يرومع قمـ قمكمّ يم٤من MOي? Eحلٗمظ وم٤مطمش Eخلٓم٠م )): وم٘م٤مل ،وهمٛمزه Eسمـ طم٤ٌمن ذم Eعمجروطملم 

Eىمقًمف يمثػم IOحل٤مE طمًـ طم٤مٓ ُمـA ٟمفA ًمؽمك قمغمE ؾمتحؼE يتفEوO ًمؽ ذمN ومٚمام ومحش))
(2)

. 

((<دوق)): وظمٚمص Eسمـ طمجر Eًم٘مقل ومٞمف
(3)

 .وهق Eًمٔم٤مهر، 

 كم قمـ قم، قمـ قم٤م<ؿ، ومروEه مج٤مقم٦م قمٜمف. وEظمتٚمػ قمٚمٞمف، Cن Eحلدي٨م OوEه Aسمق Cؾمح٤مق: واخلالقي

 قمـ قمكم ، قمـ Eحل٤مIO، وOوEه مج٤مقم٦م قمٜمف، ُمقىمقوم٤م قمـ قمكم، قمـ قم٤م<ؿ: وOوEه مج٤مقم٦م قمٜمف، ُمرومققم٤م

 .ومل خيتٚمػ قمٚمٞمف ومٞمف

 .قم٤م<ؿ سمـ وٛمرGو، Aقمٜمل ـمريؼ Eحل٤مIO، و<حح Eًمٌخ٤مOي يمال Eًمقضمٝملم قمـ Aيب Cؾمح٤مق

 Aهن٤م ومتقى وحتٛمؾ OوEي٦م Eًمقىمػ قمغم، وُمقىمقوم٤م قمـ قمكم ، وEًمذي ئمٝمر Aن Eحلدي٨م صم٤مسم٧م ُمرومققم٤م

ُمـ قمكم سمـ Aيب ـم٤مًم٥م 
(4)

وEعمرومقO WوEيتف، 
(5)

. 

 :وىمد <حح EعمرومقW وطمًٜمف مجع ُمـ Aهؾ Eًمٕمٚمؿ

، وهق طمدي٨م <حٞمح: "Eخلال<٦م"ذم  Eهلل ىم٤مل Eًمٜمقوي Oمحف. وم٤محلدي٨م طمًـ)): ىم٤مل Eًمزيٚمٕمل

((طمًـ Aو
(6)

. 

((Aظمرضمف Aسمق EMوM وهمػمه سم٢مؾمٜم٤مM طمًـ)): وىم٤مل Eسمـ طمجر
(7)

 ،XًمٌٚمقE وهق )): وىم٤مل ذم MوEM سمقA هEوO

((وىمد Eظمتٚمػ ذم Oومٕمف، طمًـ
(8)

 .?EوOإلE ًٕم٤ٌمين ذمE ًمِمٞمخE و<ححف
(9)

. 

                                 
(1 S( سمـ ُمٕملمE ُمل قمـOEًمدE ي٦مEوO )150ًمتٕمدEو KجلرE ،)( ا6/345يؾ>( ٕمحد MوEM يبA HٓEؾم١م ،)287 .) 

 (. 2/126( Eعمجروطملم ٓسمـ طم٤ٌمن )2)

(3 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )472( H )3063 .) 

 (. 1/137( Eٟمٔمر Oؾم٤مًم٦م ؿمٞمخٜم٤م )ُم٤م Eظمتٚمػ ذم Oومٕمف ووىمٗمف ُمـ Eٕطم٤مMي٨م EًمقGMOE ذم Eًمّزيم٤مG، وEًمّمٞم٤مم وEحل٩م. . . )4)

 (. 1/220( ومتح Eعمٖمٞم٨م سمنمA Kًمٗمٞم٦م Eحلدي٨م )5)

 . -وEهلل Aقمٚمؿ–( وُم٤م ٟم٥ًم Cمم Eًمٜمقوي ومٚمؿ Aضمده ذم ظمال<٦م Eٕطمٙم٤مم 2/328( ٟمّم٥م EًمرEي٦م )6)

 (. 3/383( ومتح Eًم٤ٌمOي )7)

(8 :S( مEعمرE Xسمٚمق )244( K )606  .) 

 (. 3/254-258( OCوE ?Eًمٖمٚمٞمؾ )9)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ام ًمٞمس ومٞمو، قمٗمقH ًمٙمؿ قمـ Eخلٞمؾ وEًمرىمٞمؼ: ىم٤مل  وًمف ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م Eسمـ قم٤ٌمQ قمـ Eًمٜمٌل 

Gيم٤مP عم٤مئتلمE ونM 

"Eٕوؾمط"Aظمرضمف EًمٓمؼمEين ذم 
(1)

وEًمّمٖمػم 
(2)

 PEًم٘مزE ًمرسمٞمع، ُمـ ـمريؼ ُمٕمـ سمـ قمٞمًكE صمٜم٤م ىمٞمس سمـ ،

 .قمـ Eسمـ قم٤ٌمQ سمف، قمـ Aسمٞمف، سمـ Eًمٕم٤ٌمE Qهلل قمٌدقمـ EMوM سمـ قمكم سمـ ، قمـ Eسمـ Aيب ًمٞمغم

 .((شمٗمرM سمف ُمٕمـ سمـ قمٞمًك، ٓ ُيروى هذE Eحلدي٨م قمـ Eسمـ قم٤ٌمC Qٓ هبذE Eإلؾمٜم٤مM)): وىم٤مل

 .ومٞمف قمدM ُمـ Eعمتٙمٚمؿ ومٞمٝمؿ

وMAظمؾ قمٚمٞمف Eسمٜمف ُم٤م ًمٞمس ُمـ ، <دوق شمٖمػم عم٤م يمؼم)): ىمٞمس سمـ Eًمرسمٞمع Eٕؾمدي Aسمق حمٛمد Eًمٙمقذمو

((طمديثف ومحدI سمف
(3)

. 

، Eًمرمحـ قمٌدEٕٟمّم٤مOي Eًمٙمقذم Eًم٘م٤ميض Aسمق  Eًمرمحـ سمـ Aيب ًمٞمغم قمٌدحمٛمد سمـ : وEسمـ Aيب ًمٞمغم

((د? Eحلٗمظ ضمدEً ، <دوق))
(4)

. 

، Aُمػم ُمٙم٦م وهمػمه٤م، Aسمق ؾمٚمٞمامن، Eعمٓمٚم٥م Eهل٤مؿمٛمل قمٌدسمـ قم٤ٌمQ سمـ  Eهلل قمٌدوEMوM سمـ قمكم سمـ 

((ُم٘مٌقل))
(5)

. 

 . وم٤مإلؾمٜم٤مM وٕمٞمػ

                                 
 (. 9/177( K )9464( Eعمٕمجؿ Eٕوؾمط )1)

  (.2/262( K )1136( Eعمٕمجؿ Eًمّمٖمػم )2)

(3 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )804( H )5573 .) 

(4 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )871( H )6081 .) 

(5 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )307( H )1802 .) 
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اجلبفيي يميقس دم:  فميـ ايمـبيل ((ايمغريى)))وروى أزمق فمبقً دم : ومقيمف -444
(1)

ييِ دم ايمـُّ  وٓ،  خ 
(2)

 ،

َعيِ دم ايمُؽْس  وٓ
(3)

(قًوميٌ  
(4)

. 

Aظمرضمف ذم همري٥م Eحلدي٨م
(5)

قمـ يمثػم سمـ ، قمـ مح٤مM سمـ Pيد، قمـ Eسمـ Aيب ُمريؿ -يمام قمزEه Eعمّمٜمػ– 

 .ومذيمره. . . يرومٕمف، Pي٤مE MخلرEؾم٤مين

ًمؼمؾم٤مٟمك MPٕEى Eًمٕمتٙمك ويمثػم سمـ Pي٤مA Mسمق ؾمٝمؾ C ،Eؾمٜم٤مMه Cمم يمثػم سمـ Pي٤مO Mضم٤مًمف صم٘م٤مOHضم٤مل و

 .وم٤مإلؾمٜم٤مM ُمٕمْمؾ، Eًمت٤مسمٕملم ُمـ Eًمذيـ قم٤مسوE <ٖم٤مO، ُمـ Eًمٓمٌ٘م٦م Eًم٤ًمMؾم٦م ((صم٘م٦م)) EخلرEؾم٤مين Eًمٌٍمي

وOوEه Aسمق EMوM ذم EعمرEؾمٞمؾ
(6)

يمالمه٤م قمـ Aيب ؾمٚمٛم٦م ، قEIOEًم قمٌدو، ؾمٚمٞمامن سمـ طمرF: ُمـ ـمري٘مل 

: E هلل ىم٤مل Oؾمقل: ىم٤مل، قمـ Eحلًـ، قمـ يمثػم سمـ Pي٤مA Mيب ؾمٝمؾ، EخلرEؾم٤مين هم٤مًم٥م سمـ ؾمٚمٞمامن

، Eخلٞمؾ: Eجلٌٝم٦ميرون Aن : ىم٤مل يمثػم. وقمـ Eًمٜمخ٦م وEًمٙمًع Eجلٌٝم٦مقمـ : دم٤موP ًمٙمؿ قمـ صمالE Iهلل Cن

 .<ٖم٤مE Oًمٖمٜمؿ: وEًمٜمقEوح وEًمٙمًع، Eإلسمؾ EًمٕمقEُمؾ: وEًمٜمخ٦م

                                 
يًٕمقن ذم مح٤مًم٦م Aو ٝم٦م: Eًمرضم٤مل Eًمذيـ : ىم٤مل Aسمق قمٌٞمد: )Eخلٞمؾ( وٟم٘مؾ PٕEهري قمـ Aيب ؾمٕمٞمد Eًميي: )Eجلٌ( Eجلٌٝم٦م1)

ُمٖمرم Aو ضمؼم وم٘مػم، ومال ي٠مشمقن AطمدE ٓC Eؾمتحٞم٤م ُمـ MOهؿ، ومت٘مقل EًمٕمرF ذم Eًمرضمؾ يٕمٓمك ذم ُمثؾ هذه Eحل٘مقق: 

ٝم٦م <دىم٦م، Aن Eعمّمدق Cن وضمد ذم Aيدي هذه ذم Eجلٌ ٝم٦م. وشمٗمًػم ىمقًمف: ًمٞمسومالٟم٤م وم٘مد يم٤من يٕمٓمك ذم Eجلٌ Eهلل Oطمؿ

ي٠مظمذ ُمٜمٝم٤م Eًمّمدىم٦م: ٕهنؿ مجٕمقه٤م عمٖمرم Aو مح٤مًم٦م( همري٥م Eحلدي٨م ٕيب قمٌٞمد  ٦م Cسمال دم٥م ومٞمٝم٤م Eًمّمدىم٦م ملEجلٌٝم

 ( )سم٤مE Fهل٤م? ُمع Eجلٞمؿ وEًمرE?(. 6/43( هتذي٥م Eًمٚمٖم٦م )1/123)

ىم٤مل Aسمق قمٌٞمد: )Eًمرىمٞمؼ(، وىم٤مل Eًمٙم٤ًمئل: )Eًمٌ٘مر EًمٕمقEُمؾ( وىم٤مل EًمٗمرE?:  -سمٗمتح Eًمٜمقن، ووٛمٝم٤م ُمِمدGM-: ( Eًمٜماخ٦م2)

ق Mيٜم٤مO سمٕمد ومرEىمف ُمـ Eًمّمدىم٦م(. وىمٞمؾ: )هل يمؾ EMسم٦م Eؾمتٕمٛمٚم٧م(. وىمٞمؾ: )Eًمٌ٘مر EًمٕمقEُمؾ سم٤مًمْمؿ،  ي٠مظمذ Eعمّمدِّ

 ( ُم٤مGM: )ٟمخخ(. ٤5/31مي٦م )( Eًمٜمٝم1/123وهمػمه٤م سم٤مًمٗمتح(. يٜمٔمر: همري٥م Eحلدي٨م ٕيب قمٌٞمد )

ُع ذِم MAسم٤مOه٤م ENِC ؾِمٞمَ٘م٧م َوقَمَٚمٞمَْٝم٤م ( Eًمٙمًٕم٦م3) ًَ ٞم٧م Eحْلٛمػم يُمًٕم٦ًم ٕهّن٤م شُمٙم : ىم٤مل Aسمق قمٌٞمد: )Eحلٛمػم( ىم٤مل PٕEهري: )ؾمٛمِّ

ٕم٦م ّٕٟمؽ شمٙمًٕمٝم٤م Cمَِم طَم٤مضَمتؽ( ًْ ٞم٧م يُم ىمٞمؼ، ؾمٛمِّ يٜمٔمر: همري٥م . ِ<َٖم٤مE Oًُمَٖمٜمَؿِ وىمٞمؾ:  ،Aمح٤مهُل٤م(. وىم٤مل Eسمـ EٕقمرEيب: )Eًمر 

 (. 1/195(، هتذي٥م Eًمٚمٖم٦م )E1/123حلدي٨م ٕيب قمٌٞمد )

 (. 4/67( Eعمٖمٜمل )4)

(5( )1/122-123 .) 

 (. 114-115( K )132( )<ا 6)
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Mإلؾمٜم٤مE ُمرؾمؾ <حٞمح Eوهذ. 

 :مـ شمالشمي أوصمف قٓوومً روي مقق

 .قمـ Eًمٜمٌل Eسمـ Eعمًٞم٥م قمـ Aيب هريرG : إول

Aظمرضمف Eًمٌٞمٝم٘مل
(1)

، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ Eعمًٞم٥م، قمـ Eًمزهري، طمدصمٜمل Aسمق ُمٕم٤مE Nٕٟمّم٤مOي، ُمـ ـمريؼ سم٘مٞم٦م 

 .وEًمٙمًٕم٦م وEًمٜمخ٦م Eجلٌٝم٦مقمٗمقH ًمٙمؿ قمـ <دىم٦م : E هلل هريرG ىم٤مل ىم٤مل Oؾمقل قمـ Aيب

ٞمٝم٘مل وىمد ، حيت٩م سمف ُمؽموك Eحلدي٨مٓ  ؾمٚمٞمامن سـم OAىمؿُمٕم٤مN وهق  قمـ Aيب ، سم٘مٞم٦م سـم EًمقًمٞمديمذO EوEه )): وىم٤مل Eًم

ـ Eحلًـ: وىمٞمؾ، هٙمذE: وم٘مٞمؾ، Cؾمٜم٤مMه قمٚمٞمف ذمEظمتٚمػ  ـ ، قمٜمف قم ـ ؾمٛمرG قمٌدقم ـ سم  .Eها ((Eًمرمح

 .سمٙمٜمٞمتف ًمٙمل ٓ يٕمرف ؾمٚمٞمامن سمـ OAىمؿومذيمر ، وىمد Mًمًف، سم٘مٞم٦م سمـ Eًمقًمٞمدوومٞمف 

 .ُمرومققم٤م، ٛمرE Gًمرمحـ سمـ ؾم قمٌدقمـ ، قمـ Eحلًـ: ايمثوع

Aظمرضمف Eسمـ قمدي ذم Eًمٙم٤مُمؾ
(2)

Eعم٤ًمٟمٞمد ضم٤مُمع ذم يمام–وEًمٓمؼمEين ذم Eًمٙمٌػم ، 
(3)

وُمـ ـمري٘مف Aسمق ٟمٕمٞمؿ ، 

ذم ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤مسم٦م
(4)

وEًمٌٞمٝم٘مل، -
(5)

سمـ يزيد  Eهلل طمدصمٜم٤م قمٌٞمد، ؾمٕمٞمد سمـ يمثػم سمـ قمٗمػممجٞمٕمٝمؿ ُمـ ـمريؼ  

: ىم٤مل E هلل Eًمرمحـ سمـ ؾمٛمرA Gن Oؾمقل قمٌدقمـ ، قمـ Eحلًـ، ؾمٚمٞمامن سمـ OAىمؿقمـ ، Aسمق قمٛمرو

 .وEًمٜمخ٦م، وEجلٌٝم٦م، Eًمٙمًٕم٦م <دىم٦م ذم ٓ

، ٤ًمئلوEًمٜمّوىم٤مل Aسمق OPقم٦م ، وهق ُمؽموك، EًمٌٍميAيب ُمٕم٤مN  ؾمٚمٞمامن سمـ OAىمؿوُمدE OEًمقضمٝملم قمغم 

 REسمـ ظمرEو((حلدي٨مE ُمؽموك))  ؾمٌؼيمام
(6)

 .وٕمٞمػ ضمّدEوم٤محلدي٨م هبذيـ Eإلؾمٜم٤مMيـ . 

 . قمـ Eًمٜمٌل، قمـ ؾم٤مOي٦م Eخلٚمجل، قمـ يٕم٘مقF سمـ جم٤مهد: ايمثويمٌ

Aظمرضمف Aسمق قمٌٞمد ذم همري٥م Eحلدي٨م
(7)

Eًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ– 
(8)

- Mسمـ ، قمـ ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مE قمـ

                                 
 (. 4/118( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )1)

(2( )3/254 .) 

 (. 6935( K )5/507( ضم٤مُمع Eعم٤ًمٟمٞمد وEًمًٜمـ )3)

 (. 4588( K )4/1817ٟمٕمٞمؿ ) ( ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤مسم٦م ٕيب4)

 (. 4/118( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )5)

 . -E :- 458ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 6)

(7( )1/124 .) 

 (. 4/118( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )8)
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: ىم٤مل  قمـ Eًمٜمٌل، قمـ ؾم٤مOي٦م Eخلُْٚمِجّل ، يٕم٘مقF سمـ جم٤مهدقمـ Aيب طمزE GOًم٘م٤مEOM ، SوMOي Eعمديٜمل

٦م، Eجلٌٝم٦مقمزو ضمؾ ىمد EOAطَمٙمؿ ُمـ  Eهلل وم٢من، AظمرضمقE <دىم٤مشمٙمؿ ٦م، وEًمًج  وEًمٌج 
(1)

: وىم٤مل Aسمق قمٌٞمد. 

وEًمتٗمًػم ذم Eحلدي٨م ، وهذE ظمالف ُم٤م ذم Eحلدي٨م Eٕول، هن٤م ذم Eجل٤مهٚمٞم٦موومنه٤م Aهّن٤م يم٤من @هل٦م يٕمٌدو))

VعمحٗمقE هيامA قمٚمؿA هللEو)). 

ك? يمثػمE <دوق خيٓم))، EعمروPي Eهلل قمٌدٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مM سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ Eحل٤مE IOخلزEقمل Aسمق : وومٞمف

((وم٘مٞمف قم٤مOف سم٤مًمٗمرEئض
(2)

. 

ىم٤مًمف Eًمٌخ٤مOّي ، وًمٞم٧ًم ًمف <ح٦ٌم، ُمرؾمال O وى قمـ Eًمٜمٌّّل )): ىم٤مل Eسمـ طمجر، وؾم٤مOي٦م Eخلٚمجل

٤ٌّمن ٤ٌّمن. Oوى قمٜمف Aسمق طمزGO يٕم٘مقF سمـ جم٤مهد، وEسمـ طم ((Oوى ؾم٤مOي٦م قمـ Aٟمس سمـ ُم٤مًمؽ: ىم٤مل Eسمـ طم
(3)

. 

، Eحلًـ سمـ Aيب Eحلًـ EًمٌٍميوEُٕمثؾ ومٞمف ُمرؾمؾ ، وٕمٞمػ، دي٨م هبذE EًمٚمٗمظAن Eحل: واحلوقؾ

((وذم Eٕطم٤مMي٨م Eًمّمحٞمح٦م ىمٌٚمف يمٗم٤مي٦م، Aؾم٤مٟمٞمد هذE Eحلدي٨م وٕمٞمٗم٦م)): وًمذًمؽ ىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل
(4)

. 

إكيو : أهؾ ايمشوم إلم فمؿر همؼيويمقاصموء كوس مـ : ومول، فمـ ضمورشمي)همروى اإلموم أمحً زمنؽمـوده : ومقيمف -444

هملهمعؾيف ، مو همعؾيف قيوضمبوي وميبقم》: ومول، كحى أن يؽقن يمـو همقفو زىموة وؿمفقر، ومً أقبـو موٓ وطمقال ورومقؼو

ـ إن: وهمقفؿ فمقم همؼول  اهلل هموؽمتشور أقحوب رؽمقل ـ صِمْزَيًي ُيْمطَمُذوَن هب مل هق ضمس ـ زمعًيؽ (《 كو م
(5)

. 

Aظمرضمف Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل
(6)

وEإلُم٤مم Aمحد 
(7)

وEًمٓمؼمي، 
(8)

ظمزيٛم٦موEسمـ ، 
(9)

وAسمق يٕماغم ذم ُمًاٜمده ، 

                                 
ٌَ  Eهلل Cنّ ( وٟم٘مؾ PٕEهري قمـ Aيب ؾمٕمٞمد Eًميير: )وAُّم٤م ىمقًُمف: 1) ّج٦مEOAطمٙمؿ ُمـ Eجلَ ًّ ٌْٝم٦م: ه٤مهٜم٤م: Eعمََذًّم٦م، ٝم٦م وEًم ، وم٤مجلَ

ج    ً ٌَـ، وEًمٌَج  ىم٤مل: وEًم َج٤مJ: وهق: Eًماٛمِذيؼ ُمـ Eًمٚم   ً ٦م: Eًمَٗمِّمٞمد Eًّمذي يَم٤مَٟم٧م EًْمَٕمَرF شَم٠ْميُمٚمف ُِمـ Eًمّدم Eًّمذي ٦م: Eًم

 ( سم٤مE Fحل٤م? وEجلٞمؿ ُمع EًمرE?. 6/43ػم. Eٟمٔمر: هتذي٥م Eًمٚمٖم٦م )َيٗمّمدوٟمف ُمـ Eًْمٌَٕمِ 

(2 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )1006( H )7166 .) 

 (. 3/224( H )3745( Eإل<٤مسم٦م ذم متٞمٞمز Eًمّمح٤مسم٦م )3)

 (. 4/118( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )4)

 (. 4/68( Eعمٖمٜمل )5)

 (. 1365( K )468( )<ا6)

 (.  82( K )1/244( ذم Eعمًٜمد )7)

 (. E2/939ٔصم٤مO ُمًٜمد قمٛمر )( هتذي٥م 8)

 (. 2290( K )4/30( ذم <حٞمحف )9)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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يمااام ذم PوEئااده
(1)

Eًمْمااٞم٤م? ذم Eعمختاا٤مGOوُمااـ ـمري٘مااف -
(2)

وEًماادOEىمٓمٜمل -
(3)

وEحلاا٤ميمؿ 
(4)

 ـمري٘مااف وُمااـ– 

Eًمٌٞمٝم٘مل
(5)

 :ُمـ ـمريؼ EًمثقOي، -

وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل 
(6)

وEًمدOEىمٓمٜمل، 
(7)

 ، ُمـ ـمريؼ CهEئٞمؾ 

ضم٤م? ٟم٤مQ ُمـ Aهؾ Eًمِم٤مم Cمم قمٛمر  :وCهEئٞمؾ( قمـ Aيب Cؾمحؼ قمـ طم٤مOصم٦م ىم٤مل، )EًمثقOّي  ٤ميمالمه

Eومذيمره:. . . . وم٘م٤مًمق. 

وAظمذ ُمـ Eًمرىمٞمؼ ، وPOىمٝمؿ قمنمA Gضمرسم٦م ؿمٕمػمE، وم٠مظمذ ُمـ EًمٗمرQ قمنمEOM Gهؿ》: وC MEPهEئٞمؾ

Gىمٝمؿ ضمريٌلم، قمنمPOهؿ، وEOM يػ صمامٟمٞم٦مOعم٘م٤مE ظمذ ُمـAو ،Eضمرسم٦م ؿمٕمػمA ىمٝمؿ صمامٟمٞم٦مPOظمذ ُمـ ، وAو

وم٘مد AOيتٝم٤م ضمزي٦م EOشم٦ٌم ي١مظمذ هب٤م Pُمـ : ىم٤مل Aسمق Cؾمح٤مق 《 EوPOىمٝمؿ مخ٦ًم Aضمرسم٦م ؿمٕمػم، EًمؼمNEيـ مخ٦ًم

 Jحلج٤مEٓق قمٚمٞمٝم٤م وPير". 

 .((خيرضم٤مه قمـ طم٤مOصم٦م مل <حٞمح Eإلؾمٜم٤مA ٓC Mن Eًمِمٞمخلم)): وىم٤مل Eحل٤ميمؿ

((طمدي٨م <حٞمح)): وىم٤مل Eسمـ ُمٗمٚمح
(8)

. 

((وOضم٤مًمف صم٘م٤مH، وEًمٓمؼمEين ذم Eًمٙمٌػم، OوEه Aمحد)): وىم٤مل Eهلٞمثٛمل
(9)

. 

 Eًمٕمٌدي Eًمٙمقذم طم٤مOصم٦م سمـ ُميFصم٘م٤مH ُمـ Oضم٤مل Eًمِمٞمخلم همػم  هCؾمٜم٤مM وهق يمذًمؽ Oضم٤مل

((صم٘م٦م))
(10)

، ُمدًمس ُمـ Eًمث٤مًمث٦م، Eًمًٌٞمٕمل: وهق، وًمٙمـ ومٞمف قمٜمٕمٜم٦م Aيب Cؾمح٤مق، ُمـ Oضم٤مل A<ح٤مE Fًمًٜمـ 

                                 
 (. 1/212( K )481( Eعم٘مّمد Eًمٕمكم ذم PوEئد Aيب يٕمغم Eعمق<كم )1)

(2) (1/206( K )107 .) 

 (. 2021( K )3/37( ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )3)

 (. 1/399( EعمًتدOك )4)

 (. 4/118( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )5)

(6( )2/546( K )899 ( ،)3/1022) ( K1888 .) 

 (. 2020( K )3/36( ذم Eًمًٜمـ )7)

(8( WًمٗمروE )4/36 .) 

 (. 3/69( جمٛمع EًمزوEئد وُمٜمٌع EًمٗمقEئد )9)

(10 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )216( K )1063 .) 
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 .Oوى قمٜمفومل يٍمK سم٤مًمتحدي٨م قمٛمـ 

ُرِوي ذيميؽ فميـ فمؿيَر وفميقمٍّ وازميـ فمؿيَر . . . . 《 اى دم مول ايمصيبل  واظمجـيقن ايمّزىموة》): ومقيمف

فمـفؿ( اهلل وصموزمر ريض، وفموئشَي واحلسـ زمـ فمقم
(1)

. 

 أشمر فمؿر زمـ اخلطوب   -444

 :مـ فمًة ؿمرق  ورد هذا فمـ فمؿر

 .فمـ فمؿر ، ازمـ اظمسقى -4 

Aظمرضمف Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل 
(2)

ذم ُم٤ًمئؾ Aسمٞمف سمـ Aمحد Eهلل قمٌدو 
(3)

وEًمدOEىمٓمٜمل 
(4)

 ـمري٘مف وُمـ– 

Eًمٌٞمٝم٘مل
(5)

قمٛمر سمـ  Aنّ ، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ Eعمًٞم٥م، قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥مقمـ ، طمًلم Eعمٕمٚمؿُمـ ـمريؼ  -

Fخلٓم٤مE  ،ًمّمدىم٦م: ىم٤ملE ًمٞمت٤مُمك ٓ شم٠ميمٚمٝم٤مE لEسم٠مُمق EسمتٖمقE. 

 .((وًمف ؿمقEهد قمـ قمٛمر ، هذC Eؾمٜم٤مM <حٞمح)): وىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل

وؾمٕمٞمد وًمد ، Eٓشمّم٤مل: وُمـ ذE Uًمّمح٦م= يمٞمػ يٙمقن <حٞمح٤م)): ومتٕم٘مٌف Eسمـ Eًمؽميمامين سم٘مقًمف

ٖمػمO E@ه ويم٤من <)): وىم٤مل Eسمـ ُمٕملم، Nيمره ُم٤مًمؽ وAٟمٙمر ؾمامقمف ُمٜمف، ًمثالI ؾمٜملم ُمْملم ُمـ ظمالوم٦م قمٛمر

= هؾ OMAك Eسمـ Eعمًٞم٥م قمٛمر: وAؾمٜمد Eًمٌٞمٝم٘مل ذم يمت٤مE Fعمدظمؾ قمـ ُم٤مًمؽ Aٟمف ؾمئؾ ((ومل يث٧ٌم ًمف ؾمامW ُمٜمف

خيرE Jًمِمٞمخ٤من  مل وهلذE. ومٚمام يمؼم Aيم٥م قمغم Eعم٠ًمًم٦م قمـ ؿم٠مٟمف طمتك يم٠مٟمف O@ه، وًمٙمٜمف وًمد ذم Pُم٤مٟمف: ٓ: ىم٤مل

((ٓسمـ Eعمًٞم٥م قمـ قمٛمر ؿمٞمئ٤م
(6)

. 

((يدظمؾ ذم Eعمًٜمد قمغم Eعمج٤مP، قمـ قمٛمر ُمرؾمؾ، Eعمًٞم٥مؾمٕمٞمد سمـ )): ويمذًمؽ ىم٤مل Aسمق طم٤مشمؿ
(7)

وٟمٗم٤مه ، 

                                 
 (. 4/69( Eعمٖمٜمل )1)

 (. 455( K )1301( EُٕمقEل )<ا2)

 E  :S(158( K )592 .)هلل ( ُم٤ًمئؾ Eإلُم٤مم Aمحد OوEي٦م Eسمٜمف قمٌد3)

 (. 1973( K )3/6ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل ) (4)

 (. 4/107( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )5)

ًٜـم Eًمٙمؼمى )6) سٓـم حمرE )4/107( Pجلقهر Eًمٜم٘مل EعمٓمٌقW قمغم ه٤مُمش Eًم ( H 1/128( يٜمٔمر ىمقل ُم٤مًمؽ ذم ُمٕمروم٦م Eًمرضم٤مل 

ـ ُمٕملم ذم ذم شم٤مOيخ EًمدOEُمل )<ا637)  (. 858( H )2/208(، وشم٤مOيخ EًمدوOي )359( H )117(، وىمقل Eسم

 (. 71( H )248( EعمرEؾمٞمؾ ٓسمـ Aيب طم٤مشمؿ )<ا7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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Aيْم٤م Eسمـ طمزم
(1)

وEسمـ Eًم٘مٓم٤من Eًمٗم٤مد، 
(2)

. 

 .وEحل٤ميمؿ، وEسمـ Eعمديٜمل، وظم٤مًمٗمٝمؿ Eإلُم٤مم Aمحد

ي٘مٌؾ  مل ENوC، ىمد AOى قمٛمر وؾمٛمع ُمٜمف، ٦مٟم٤م طمجّ )هق قمٜمد: ىم٤مل Aمحد عم٤م ؾمئؾ قمـ OوEي٦م ؾمٕمٞمد قمـ قمٛمر

((= قمـ قمٛمر ومٛمـ ي٘مٌؾ، ؾمٕمٞمد
(3)

يّمحح ؾمامقمف ُمـ ، سمـ Eعمديٜمّل  يم٤من قمكمّ )): Eًمؼم قمٌدوىم٤مل Eسمـ ، 

((قمٛمر
(4)

وهذه ، و Aيمثر Aئٛمتٜم٤م قمغم Aٟمف ىمد ؾمٛمع ُمٜمف، ؾمامW ؾمٕمٞمد ُمـ قمٛمر ومٛمختٚمػ ومٞمف)): وىم٤مل Eحل٤ميمؿ، 

((شمرمج٦م ُمٕمرووم٦م ذم Eعم٤ًمٟمٞمد
(5)

. 

Eظمتٚمػ ذم ؾمامقمف  وًمٙمـ، Aن ؾمٕمٞمد OMAك ُمـ طمٞم٤مG قمٛمر صمامين ؾمٜملم، Aٟمف ٓ ظمالف سمٞمٜمٝمؿ: واحلوقؾ

ومٞمف شمٍميح ؾمٕمٞمد سمًامقمف ُمـ ، وىمع زم طمدي٨م سم٢مؾمٜم٤مM <حٞمح ٓ ُمٓمٕمـ ومٞمف)): وىمد ىم٤مل Eسمـ طمجر، ُمٜمف

((قمٛمر
(6)

وقمغم ومرT قمدم ؾمامقمف ُمٜمف ومٛمرEؾمٞمؾ Eسمـ Eعمًٞم٥م ُمـ A<ح ، وسمٜم٤م? قمغم هذE وم٤مإلؾمٜم٤مM ُمتّمؾ. 

EعمرEؾمٞمؾ يمام ىمرOه Aهؾ هذE Eًمِم٠من
(7)

. 

 .مؽحقل فمـ فمؿر  -2

قمٌٞمد ذم EُٕمقEلAظمرضمف Aسمق  
(8)

ذم ُم٤ًمئؾ Aسمٞمف سمـ Aمحد Eهلل قمٌدو 
(9)

 ، ُمـ ـمريؼ طمًلم Eعمٕمٚمؿ 

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(10)

 Oيٜم٤مM عمٕمٚمؿ، ُمـ ـمريؼ قمٛمرو سمـE ( قمـ ، يمالمه٤م )طمًلمOيٜم٤مM وقمٛمرو سمـ

                                 
 (. 10/231( Eعمحغم )1)

 (. 2/412( سمٞم٤من Eًمقهؿ وEإلهي٤مم )2)

 (. 4/61( H )262( EجلرK وEًمتٕمديؾ )3)

 (. 23/94( Eًمتٛمٝمٞمد )4)

 (. 1/126( EعمًتدOك )5)

 (. 4/87( هتذي٥م Eًمتٝمذي٥م )6)

(7 :S( ًمتحّمٞمؾE ًمٕمالئل ضم٤مُمعE ىم٤مل )88 :)(( شمٗم٘م٧مE ؾمٞمٚمف <حٞمح٦م وىمدEن مجٞمع ُمرAعمًٞم٥م وE يمٚمٛمتٝمؿ قمغم ؾمٕمٞمد سمـ

وومّمٚم٧م Eًم٘مقل ذم ؾمامE Wسمـ Eعمًٞم٥م ُمـ ،  ((وAٟمف يم٤من ٓ يرؾمؾ Cٓ قمـ صم٘م٦م ُمـ يم٤ٌمE Oًمت٤مسمٕملم Aو <ح٤ميب ُمٕمروف

 (. 256قمٛمر ذم Eحلدي٨م Oىمؿ )

 (. 455( K )1301( EُٕمقEل )<ا8)

 E  :S(158K ) (592 .)هلل ( ُم٤ًمئؾ Eإلُم٤مم Aمحد OوEي٦م Eسمٜمف قمٌد9)

 (. 6/460( K )10215( Eعمّمٜمػ )10)
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 .قمـ قمٛمر ىم٤مل ومذيمره، ُمٙمحقل

((ُمٙمحقل قمـ قمٛمر ُمرؾمؾ)): ىم٤مل Aسمق OPقم٦م، وهذE ُمٜم٘مٓمع Aيْم٤م
(1)

. 

 .فمـ فمؿر ، فمؿرو زمـ ديـور -4

Aظمرضمف Eًمِم٤مومٕمل ذم Eٕم
(2)

. . ىم٤مل Aن قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مF ، قمـ قمٛمرو سمـ Mيٜم٤مO، قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م 

 .ومل يذيمر ُمٙمحقٓ. ومذيمره. . 

 .وقمٛمر ، سملم قمٛمرو سمـ Mيٜم٤مO وهذE ُمٜم٘مٓمع Aيْم٤م

 .فمـ فمؿر ، ايمزهري -4

Aظمرضمف Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(3)

 .ذيمرهوم قمـ Eًمزهري ىم٤مل ىم٤مل قمٛمر ، ُمـ ـمريؼ Eسمـ Cؾمح٤مق 

EًمرEPق قمٌدوAظمرضمف 
(4)

 .《يم٤من يزيمل ُم٤مل EًمٞمتٞمؿAن قمٛمر 》: قمـ ُمٕمٛمر قمـ Eًمزهري ىم٤مل، 

 .وىمد قمٜمٕمـ، وذم ؾمٜمد Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم Eسمـ Cؾمح٤مق وهق ُمدًمس

ٕٟمف وًمد ؾمٜم٦م مخًلم Aو Cطمدى ومخًلم، يدOك قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مF  مل وEًمزهري
(5)

. 

 .فمـ فمؿر ، ػمعوهً زمـ صم -4

EًمرEPق قمٌدAظمرضمف 
(6)

وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل 
(7)

Eًمٕمزيز سمـ  قمٌدقمـ ، CهEئٞمؾ سمـ يقٟمسُمـ ـمريؼ  

 .《وAقمٓمقE <دىمتٝم٤م، EدمروE سم٠مُمقEل Eًمٞمت٤مُمك》: ىم٤مل قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مF: قمـ جم٤مهد ىم٤مل، Oومٞمع

يمٜم٤م قمٜمد ؿمٕم٦ٌم ومج٤م? )): يدOك قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مF ىم٤مل Aسمق EMوE Mًمٓمٞم٤مًمز مل جم٤مهد، وهذE ُمٜم٘مٓمع Aيْم٤م

طمدصمٜم٤م محٞمد سمـ هالل قمـ جم٤مهد ىم٤مل : وم٘م٤مل، ومجٚمس، Eحلًـ سمـ Mيٜم٤مO وم٘م٤مل ؿمٕم٦ٌم ي٤م Aسم٤م ؾمٕمٞمد هٝمٜم٤م

((وم٘م٤مم Eحلًـ ومذه٥م= جم٤مهد ؾمٛمع قمٛمر: ومجٕمؾ ؿمٕم٦ٌم ي٘مقل، ؾمٛمٕم٧م قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مF ي٘مقل
(8)

. 

                                 
(1 ) :S( يب طم٤مشمؿA ؾمٞمؾ ٓسمـEعمرE213) . 

 (. 2/29( Eٕم )2)

 (. 6/460( K )10213( Eعمّمٜمػ )3)

 (. K ،6991 )(4/69ّمٜمػ )Eعم (4)

 (. 5/326( ؾمػم Aقمالم Eًمٜمٌال? )5)

 (. 6989( K )4/68ّمٜمػ )Eعم( 6)

 (. 3/989( K )1809( EُٕمقEل ٓسمـ Pٟمجقيف )7)

(8 :S( يب طم٤مشمؿA ؾمٞمؾ ٓسمـEعمرE )204( H )754 .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .فمـ فمؿر ، أزمق فمقن إكصوري -4

EًمرEPق قمٌدوAظمرضمف 
(1)

EسمتٖمقE ذم 》: Aن قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مF ىم٤مل، قمـ Aيب قمقن، قمـ صمقO، قمـ EًمثقOي 

 .《Eًمّزيم٤مEGل Eًمٞمت٤مُمك ىمٌؾ Aن شم٠ميمٚمٝم٤م Aُمق

((ُم٘مٌقل))، Eًمِم٤مُمك، EٕقمقE Oٕٟمّم٤مOى Eهلل قمٌدسمـ Aيب  Eهلل قمٌد: Aسمق قمقن هق وومٞمف
(2)

وهق ُمـ ، 

 .يدOك قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مF مل <ٖم٤مE Oًمت٤مسمٕملم

 .فمـ فمؿر ، ؿمووس -4

EًمرEPق قمٌدAظمرضمف 
(3)

EسمتٖمقE ًمٚمٞمت٤مُمك 》: Aن قمٛمر ىم٤مل، قمـ Aسمٞمف، قمـ Eسمـ ـم٤موQ، قمـ ُمٕمٛمر 

 .《AُمقEهلؿ ذم

((٤موQ قمـ قمٛمر ُمرؾمؾـم)): ىم٤مل Aسمق OPقم٦م
(4)

. 

 .فمـ فمؿر ، أزمق حمجـأو ، ازمـ حمجـأو ، حمجـ -4

Aظمرضمف Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل
(5)

وEًمٌٞمٝم٘مل 
(6)

قمـ حمجـ ، طمدصمٜم٤م محٞمد سمـ هالل: ىم٤مل، ُمـ ـمريؼ ؿمٕم٦ٌم 

يمٞمػ ُمتجر 》: Aن قمٛمر ىم٤مل ًمٕمثامن سمـ Aيب Eًمٕم٤مE- Sًمِمؽ ُمـ ؿمٕم٦ٌم  -Aو Aيب حمجـ  Eسمـ حمجـAو 

: وم٘م٤مل ًمف قمٛمر، ومج٤م?ه سمرسمح، ومدومٕمف Cًمٞمف: ىم٤مل  = شمٗمٜمٞمف Eًمّزيم٤مGوم٢من قمٜمدٟم٤م ُم٤مل يتٞمؿ ىمد يم٤مOA = HMوؽ

 HدمرEُم٤مًمٜم٤م= ذم قمٛمٚمٜم٤م QAO قمٚمٞمٜم٤م MMOE ُم٤مًمف: ىم٤مل QAO ًمرسمح، وم٠مظمذE قمٚمٞمف MOو》. 

 .((يٕمٜمل ذم وٓيتؽ Eًمتل وًمٞمٜم٤ميمٝم٤م: EدمرH ذم قمٛمٚمٜم٤م)): ىم٤مل Aسمق قمٌٞمد

 .يتٌلم زم ُمـ هق مل جـAسمق حمAو ، Eسمـ حمجـوحمجـ Aو 

 .فمـ فمؿر ، احلؽؿ زمـ أيب ايمعوص -4

سمـ Aمحد Eهلل قمٌدOوEه Eإلُم٤مم Aمحد يمام ذم ُم٤ًمئؾ 
(7)

 :قمـ ويمٞمع 

                                 
 (. 4/68( K )6990( Eعمّمٜمػ )1)

(2 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )1186( H )8287 .) 

 (. 4/69( K )6993( Eعمّمٜمػ )3)

(4 :S( يب طم٤مشمؿA ؾمٞمؾ ٓسمـEعمرE )100( H )357  .) 

 (. 455 ( K )1303( EُٕمقEل )<ا5)

 (. 4/107( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )6)

 E  :S(159( K )595 .)هلل ( ُم٤ًمئؾ Eإلُم٤مم Aمحد OوEي٦م Eسمٜمف قمٌد7)
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وEًمٌخ٤مOي ذم Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم
(1)

وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل 
(2)

 :سمـ Mيملمقمـ Aيب ٟمٕمٞمؿ Eًمٗمْمؾ  

وEًمٌٞمٝم٘مل ذم Eًمٙمؼمى
(3)

 :ُمـ ـمريؼ ُمقؾمك سمـ EMوE Mًمْمٌل 

، قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ ىمرG، ُمقؾمك سمـ EMوE Mًمْمٌل( قمـ Eًم٘م٤مؾمؿ Eسمـ Eًمٗمْمؾ، وAسمق ٟمٕمٞمؿ، صمالصمتٝمؿ )ويمٞمع

 .《 شم٠ميت قمٚمٞمف يم٤مE HMًمّمدىم٦م Aنْ  قمٜمدي ُم٤مل يتٞمؿ ىمد Cنّ 》: ىم٤مل زم قمٛمر: قمـ Eحلٙمؿ سمـ Aيب Eًمٕم٤مS ىم٤مل

ىمد يم٤مHM : ُم٤مُل يتٞمؿ قمٜمديهؾ ىمٌٚمٙمؿ ُُمت َجٌر وم٢من  : قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مF  ىم٤مل زم》: وًمٗمظ Eًمٌٞمٝم٘مّل 

Gًمّزيم٤مE ن شم٠مشمك قمٚمٞمفA ،هلل: ىم٤مل، ٟمٕمؿ: ىم٤مل ىمٚم٧ُم ًمفE ?ٓف ومٖم٧ٌم قمٜمف ُم٤م ؿم٤م@ Gزّم قمنمC ومدومع :O ضمٕم٧م صمؿ

 .《 ٓ طم٤مضم٦م ًمٜم٤م سمف، MOُ  قَمَٚمْٞمٜم٤َم َُم٤مًَمٜم٤َم: ىم٤مل، هق EN ىمد سمٚمغ ُم٤مئ٦م Aًمػ: ىم٤مل ىمٚم٧م= ُم٤م ومٕمؾ Eعم٤مل: وم٘م٤مل زم: Cًمٞمف

((EPهد صم٘م٦م)): ىم٤مل Eًمذهٌل وُمقؾمك سمـ EMوE Mًمْمٌل
(4)

وم٘مٞمف EPهد ًمف ، <دوق)): وىم٤مل Eسمـ طمجر، 

((Aوه٤مم
(5)

سمـ  قمٌدوEحلٙمؿ سمـ Aيب Eًمٕم٤مS سمـ سمنم سمـ . وسم٤مىمل Oضم٤مل Eإلؾمٜم٤مM صم٘م٤مH. ٤مسَمٌع قمٚمٞمفوهق ُمت، 

ه Aظمقه قمثامن Eًمٌحريـ، ي٘م٤مل ًمف <ح٦ٌم Aظمق قمثامن، Mمه٤من Eًمّث٘مٗمّل  ّٓ وًمف OوEي٦م قمـ قمٛمر، وو
(6)

. 

((ويمالمه٤م حمٗمقV)): ؿمٕم٦ٌم وُمٕم٤موي٦م سمـ ىمرG ـمريؼ وىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل سمٕمد ُم٤م AوMOه ُمـ
(7)

. 

وOوEه Eًمٌٞمٝم٘مل
(8)

 .ُمٕمٚم٘م٤م قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ ىمرG سمف :

وOوEه Aسمق قمٌٞمد 
(9)

  Kيب ٟمقA قمٌدقمـ MEن ىمرEًمرمحـ سمـ همزوE ،ًمٗمْمؾE ًم٘م٤مؾمؿ سمـE ىم٤مل طمدصمٜم٤م ، قمـ

Gسمق قمٌٞمد -ُمٕم٤موي٦م سمـ ىمرA طمًٌف–: وىم٤ملA سمٞمف قمـA- .سمـ قمـE يبA Sًمٕم٤مE ،سمـ قمٛمر قمـ Fخلٓم٤مE سمف. 

 .Eًمٕم٤مA Sيب Eسمـ يًؿ ومل، -Aسمٞمف قمـ ُمٕم٤موي٦م–EًمرEوي  وؿمّؽ 

                                 
(1( )2/331( H )2651 .) 

(2( )3/989( K )1808  .) 

 (. 4/107( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )3)

 (. 2/303( H )5692( Eًمٙم٤مؿمػ )4)

(5 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )979( H )6959 .) 

 (. 2/90( H )1785( Eإل<٤مسم٦م ذم متٞمٞمز Eًمّمح٤مسم٦م )6)

 (. 4/107ـ Eًمٙمؼمى )( Eًمًٜم7)

 (. K ،11303 )(6/2(Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )8)

 (. E455( K ،)1304ُٕمقEل )<ا( 9)
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 .وسم٘مٞم٦م Eًمروي٤مH شمٕمْمده، Aن Eٕصمر <حٞمح سم٢مؾمٜم٤مE Mحلٙمؿ سمـ Aيب Eًمٕم٤مS: القيواخل

 أشمر فمقم زمـ أيب ؿمويمى  -444

 :ورد فمـف مـ فمًة ؿمرق فمـف

EًمرEPق قمٌد Aظمرضمف: إول
(1)

: 

سمـ Aمحد Eهلل قمٌدوEإلُم٤مم Aمحد يمام ذم ُم٤ًمئؾ 
(2)

 :وويمٞمع، Eًمرمحـ سمـ ُمٝمدي قمٌدقمـ  

وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل
(3)

 :ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ يقؾمػ Eًمٗمري٤ميب 

وEًمٌٞمٝم٘مل ذم Eًمٙمؼمى
(4)

 :ُمـ ـمريؼ Aيب ٟمٕمٞمؿ 

طمٌٞم٥م سمـ Aيب قمـ ، وAسمق ٟمٕمٞمؿ( قمـ EًمثقOي، وEًمٗمري٤ميب، وويمٞمع، وEسمـ ُمٝمدي، EًمرEPق قمٌدمخًتٝمؿ )

: وم٘م٤مل، ومٚمام MOAٟم٤م ىمٌض ُم٤مًمٜم٤م ٟم٘مّم٧م، سم٤مW ًمٜم٤م قمكم OAو٤م سمثامٟملم Aًمٗم٤م: سمـ Aيب EOومع ىم٤مل Eهلل قمـ قمٌٞمد، صم٤مسم٧م

 .ويمٜم٤م يت٤مُمك ذم طمجره، 《Cين يمٜم٧م PAيمٞمف》

 .)قمـ سمٕمض وًمد Aيب EOومع: وقمٜمد Eًمٌٞمٝم٘مل، ومل يًؿ، Eسمـ Aيب EOومع: وقمٜمد Aمحد، EًمرEPق ٕمٌدوEًمٚمٗمظ ًم

، وقمكم سمـ Aيب ـم٤مًم٥م، وEؾمؿ Aيب EOومع Aؾمٚمؿ ؾمٛمع Aسم٤مه،  سمـ Aيب EOومع ُمقمم Oؾمقل Eهلل Eهلل وقمٌٞمد

Gسم٤م هريرAيب ـم٤مًم٥م، وA ن، ويم٤من يم٤مشم٥م قمكم سمـEسم٤مًمٜمٝمرو JOEخلقE ويم٤من صم٘م٦م. وطمي ُمٕمف وىمٕم٦م))
(5)

. 

ث٤مًمث٦م ُمـ ُمرEشم٥م Eعمدًمًلمقمده Eحل٤مومظ ذم Eعمرشم٦ٌم Eًم، ُمدًمس طمٌٞم٥م سمـ Aيب صم٤مسم٧مو
(6)

  Kومل يٍم

 .وضم٤م? ذم OوEي٦م Aظمرى سمقEؾمٓم٦م <ٚم٧م Eعمٙمل وهق Eٔيت، سم٤مًمتحدي٨م

EًمدOEىمٓمٜمل Aظمرضمف: ايمثوع
(7)

 :ويزيد سمـ ه٤مOون، Eحلًـ سمـ <٤مًمحُمـ ـمري٘مل  

                                 
 (. 6986( K )4/67( ذم Eعمّمٜمػ )1)

 (. 596( و )594( K )195( <ا )2)

 (. 3/989( K )1810( EُٕمقEل ٓسمـ Pٟمجقيف )3)

 (. 4/107( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )4)

(5( MEيخ سمٖمدOشم٤م )12/5( H )5406  .) 

 (. 37(H )69( Eٟمٔمر: شمٕمريػ Aهؾ Eًمت٘مديس )<ا 6)

 . 3/6( K )1974( )1975( Eًمًٜمـ )7)
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وEًمٌخ٤مOي ذم Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم
(1)

 Eحلٛمٞمد قمٌدُمـ ـمريؼ ضمرير سمـ  

قمـ Eسمـ ، قمـ <ٚم٧م Eعمٙمل، طمٌٞم٥م سمـ Aيب صم٤مسم٧مقمـ ، وضمرير( قمـ Aؿمٕم٨م، ويزيد، صمالصمتٝمؿ )Eحلًـ

، Eًمّزيم٤مGومحًٌقه٤م ُمع : وضمدوه٤م سمٜم٘مص: ومٚمام Mومٕمٝم٤م Cًمٞمٝمؿ: يم٤مٟم٧م AُمقEهلؿ قمٜمد قمكم)): ىم٤مل، Aيب EOومع

 .《شمرون Aن يٙمقن قمٜمدي ُم٤مل ٓ PAيمٞمف يمٜمتؿ》: وم٠مشمقE قمٚمٞم٤م وم٘م٤مل: ومقضمدوه٤م شم٤مُم٦م

وAظمرضمف Eًمٌٞمٝم٘مل
(2)

Aن قمـ Aيب EOومع ، )قمـ <ٚم٧م Eعمٙمل: هوقمٜمد، EًمدEOىمٓمٜملُمـ ـمريؼ  

سمثامٟملم Aًمٗم٤م ومدومٕمٝم٤م Cمم قمكم سمـ  سم٤مقمٝم٤م قمٛمر ، ومٚمام ُم٤مA Hسمق EOومع، يم٤من Aىمٓمع Aسم٤م EOومع OAو٤م  هللا Oؾمقل

، قمـ Aؿمٕم٨م، Eحلٛمٞمد قمٌدوضمرير سمـ ، OوEه طمًـ سمـ <٤مًمح: ل Eًمٌٞمٝم٘مل قم٘مٌفوىم٤م، ومذيمره. . . Aيب ـم٤مًم٥م

 .وهق EًمّمقFE، عومقمـ Eسمـ Aيب EO: وىم٤مٓ

Nيمره Eًمٌخ٤مOي ذم شم٤مOخيف، Eًمرمحـ Eٕٟمّم٤مOي Eعمٙمل قمٌدEًمّمٚم٧م سمـ هق ، و<ٚم٧م Eعمٙمل
(3)

وEسمـ Aيب  

KجلرE طم٤مشمؿ ذم
(4)

شمٕمديال وNيمره Eسمـ طم٤ٌمن ذم Eًمث٘م٤مH وٓومٚمؿ يقEMO ومٞمف ضمرطم٤م  
(5)

طمٌٞم٥م سمـ وومٞمف Aيْم٤م . 

 .ومل يٍمK سم٤مًمتحدي٨م، ُمدًمس Aيب صم٤مسم٧م

Aظمرضمف Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل: ايمثويمٌ
(6)

طمٌٞم٥م سمـ Aيب قمـ ، طمج٤مJ سمـ OAـم٤مGقمـ ، قمـ قم٤ٌمM سمـ EًمٕمقEم 

 .《ومٙم٤من يزيمٞمٝم٤م، ويم٤مٟمقA Eيت٤مُم٤م، قمٚمٞم٤م سم٤مOA Wو٤م ًمٌٜمل Aيب EOومع سمٕمنمG @ٓف Aنّ 》: صم٤مسم٧م

. ((<دوق يمثػم Eخلٓم٠م وEًمتدًمٞمس)) سمـ صمقO سمـ هٌػمE Gًمٜمخٕمل Aسمق OAـم٤مE Gًمٙمقذم ج٤مJ سمـ OAـم٤مEGحلوومٞمف 

ٓ سمام سطمقE ومٞمف سم٤مًمًامC Wُمـ طمديثٝمؿ  ?ُمـ Eشمٗمؼ قمغم Aٟمف ٓ حيت٩م سمٌم)): Nيمره Eحل٤مومظ ذم Eعمرشم٦ٌم EًمرEسمٕم٦م

((ًمٙمثرG شمدًمٞمًٝمؿ قمغم Eًمْمٕمٗم٤م? وEعمج٤مهٞمؾ
(7)

. 

                                 
 (.  4/302( H )2911( Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم )1)

 (. 4/107( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )2)

 (.  4/302( H )2911( Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم )3)

 (.  4/439( H )1922( EجلرK وEًمتٕمديؾ )4)

 (.  4/378( H )3444( Eًمث٘م٤مH ٓسمـ طم٤ٌمن )5)

 (. 456( K )1306( EُٕمقEل )<ا 6)

 (. 118( H )49(، شمٕمريػ Aهؾ Eًمت٘مديس )1127 :S( Oىمؿ )222( Eًمت٘مري٥م )<ا 7)
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Aظمرضمف Eًمِم٤مومٕمل ذم Eٕم: ايمرازمع
(1)

 Aن قمٚمٞم٤م 》ٙمؿ سمـ قمتٞم٦ٌم قمـ Eحل، قمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ Eسمـ Aيب ًمٞمغم 

 .《سمٜمل Aيب EOومع ومٙم٤من يزيمٞمٝم٤م يمؾ قم٤مم يم٤مٟم٧م قمٜمده AُمقEل

ؾمٜم٦م مخًلم: وىمٞمؾ، وًمد ؾمٜم٦م ؾمٌع وOAسمٕملم، ُمـ <ٖم٤مE Oًمت٤مسمٕملم، Eحلٙمؿ سمـ قمتٞم٦ٌم Eًمٙمٜمديو
(2)

وقمكم ، 

 سمٕملمOA ومٝمق ُمٜم٘مٓمع، شمقذم ؾمٜم٦م. 

ذم EُٕمقEل Aظمرضمف Aسمق قمٌٞمد: اخلومس
(3)

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم 
(4)

قمـ ، ـ Aيب Eًمٞم٘مٔم٤منقم، ُمـ ـمريؼ ذيؽ 

ًٓ  زِمَ شمرون يمٜم٧م Aَ : وىم٤مل، Aيت٤مم ذم طمجره، قمٚمٞم٤م Pيمك AُمقEل سمٜمل Aيب EOومع Aن  》Eسمـ Aيب ًمٞمغم  .《 ٓ PAيمٞمفُم٤م

شمٖمػم طمٗمٔمف ُمٜمذ وزم Eًم٘مْم٤م? ، يمثػمE <دوق خيٓمئ)): وهق Eًم٘م٤ميض Eهلل قمٌدذيؽ سمـ وومٞمف 

((سم٤مًمٙمقوم٦م
(5)

. 

وEظمتٚمط ويم٤من يدًمس ، وٕمٞمػ))، هق قمثامن سمـ قمٛمػم Eًمٌجكم Eًمٙمقذم Eٕقمٛمك: Aسمق Eًمٞم٘مٔم٤منوؿمٞمخف 

((ويٖمٚمق ذم Eًمتِمٞمع
(6)

. 

((شم٤مسمٕمل صم٘م٦م)) Eًمرمحـ قمٌدوEسمـ Aيب ًمٞمغم هق 
(7)

. 

، طمٌٞم٥م سمـ Aيب صم٤مسم٧مقمـ ، وAُمثٚمف طمدي٨م EًمثقOي، هذE Eٕصمر ٓ خيٚمق ُمـ وٕمػ Cؾمٜم٤مA Mنّ : واخلالقي

 .وًمٕمؾ سمٕمض هذه Eًمٓمرق يِمد سمٕمْم٤م ويٙمقن Eٕصمر طمًٜم٤م وEهلل Aقمٚمؿ

 أشمر ازمـ فمؿر  -444

Aظمرضمف Eًمِم٤مومٕمل 
(8)

Eًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ– 
(9)

 :قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م -

وAسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل
(10)

ُم٤ًمئؾ Aسمٞمف ذم يمام– سمـ Aمحد Eهلل قمٌدو، 
(11)

 ، قمـ Cؾمامقمٞمؾ سمـ قمٚمٞم٦م 

                                 
 (. 2/30( Eٕم )1)

(2 :S( Oُٕمّم٤مE ?ُمِم٤مهػم قمٚمام )177( H )842 .) 

 . (1305( K )455)<ا ( EُٕمقEل 3)

 (. 6/459( K )10209( Eعمّمٜمػ )4)

 (. 2787( Oىمؿ )E436ًمت٘مري٥م )<ا  (5)

(6 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )667( H )4507  .) 

(7 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )597( H )3993  .) 

 (. 2/29(، وذم Eٕم )616( K )1/225( ذم Eعمًٜمد )8)

 (. 8025( K )6/69( وذم ُمٕمروم٦م Eًمًٜمـ )4/108( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )9)

 (. 1308( K )456( )<ا10)

 . (555_( K 160( )<ا11)
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وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل
(1)

وEًمدOEىمٓمٜمل 
(2)

 :هِم٤مم EًمدؾمتقEئلُمـ ـمريؼ  

ـ قمٞمٞمٜم٦مصمالصمتٝمؿ ) ـ قمٚمٞم٦مو، Eسم ـ ٟم٤مومع، Eسم ـ AيقF قم ـ قمٛمر ، وهِم٤مم( قم ـ Eسم  .《يم٤من يزيمل ُم٤مل EًمٞمتٞمؿAٟمف 》قم

 .وEإلؾمٜم٤مM <حٞمح

EًمرEPق قمٌدوAظمرضمف 
(3)

 ، سمـ قمٛمر Eهلل قمٌدقمـ ، 

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(4)

وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل 
(5)

 :سمـ ؾمٕمدُمـ ـمريؼ Eًمٚمٞم٨م ، 

ذم ُم٤ًمئؾ Aسمٞمف سمـ Aمحد Eهلل قمٌدو
(6)

وEًمدEOىمٓمٜمل 
(7)

 ، ُمـ ـمريؼ Eسمـ قمقن 

 :وىمرن EًمدOEىمٓمٜمل سملم Eسمـ قمقن و<خر سمـ ضمقيري٦م

Aٟمف يم٤من يٙمقن قمٜمده AُمقEل 》 قمـ Eسـم قمٛمر قمقن( قمـ ٟم٤مومع ـوEسم، و<خر، وEًمٚمٞم٨م، سـم قمٛمر Eهلل قمٌدOAسمٕمتٝمؿ )

تًٚمػ AُمقEهلؿ، Eًمٞمت٤مُمك ـ Eهلالك: ومًٞم ـ قمٚمٞمفصمؿ خيرJ ، ًمٞمحرPه٤م ُم ـ AُمقEهلؿ وهل Mي  .《<دىمتٝم٤م ُم

ـ قمقن، وًمٕمٚمف شمّمحٞمػ، (Eسـم Aيب قمقن): وقمٜمد EًمدOEىمٓمٜمل ـ قمقن سـم OAـم٤ٌمن Eعمزين Eهلل قمٌدهق : وEسم  .سم

 Mؾمٜم٤مC ق قمٌدوذمEPًمرE :هلل قمٌدE ًمٕمدويE ـ طمٗمص ـ قمٛمر سم وٕمٞمػ سم
(8)

 ،Hـ صم٘م٤م ظمري Eٔ Mؾمٜم٤مC ضم٤ملOو. 

وOوEه Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(9)

 :قمـ ُمقؾمك سمـ قمٌٞمدG، قمـ ويمٞمع 

Aسمٞمف ُم٤ًمئؾ ذم يمام– سمـ Aمحد Eهلل قمٌدو
(10)

ؾمتذيم٤مEOًمؼم ذم Eٓ قمٌدي٘مف Eسمـ وُمـ ـمر 
(11)

قمـ يِزيد سمـ  -

                                 
(1( )3/989( K )1813 .) 

 (. 1978( K )3/8( ذم Eًمًٜمـ )2)

 (. 4/69( K )2992( Eعمّمٜمػ )3)

 (. 6/460( K )12212( Eعمّمٜمػ )4)

(5( )3/989( K )1814 .) 

 (. 750( K )541( )<ا 6)

 (. 1976( K )3/7( ذم Eًمًٜمـ )7)

(8 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )528( H )3489  .) 

 (. 6/460( K )10219( Eعمّمٜمػ )9)

 (. 158( )<ا 10)

(11) (9/82 .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 :َه٤مOُون قَمـ ؾُمْٗمَٞم٤من EًمثقOي

 .《 يم٤من يزيمل ُم٤مل EًمٞمتٞمؿAٟمف 》: قَمـ Eسْمـ قمٛمر، سمـ Mِيٜم٤َمE Oهلل قمٌديمالمه٤م قمـ 

Cن ؿمئتؿ وًمٞمتف قمغم Aن PAيمٞمف : ٤ملوم٘م، Mُقمَل Eسمـ قمٛمر Cمم ُم٤مل يتٞمؿ》: وقمٜمد Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم، وEًمٚمٗمظ ٕمحد

 .《Cمم طمقل قٓطم

، وٕمٞمػ))Eًمٕمزيز Eعمدين  قمٌدوذم ؾمٜمد Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم ُمقؾمك سمـ قُمٌِْٞمدA Gسمق ، Oضم٤مل Cؾمٜم٤مA Mمحد صم٘م٤مHو

((سمـ Mيٜم٤مE Oهلل قمٌدؾمٞمام ذم  وٓ
(1)

. 

JظمرAل وEُٕمقE ٟمجقيف ذمP سمـE
(2)

سم٤مW ُمـ  Oضمال Aن  》، قمـ Aسمٞمف، Eًمرمحـ سمـ Aيب Eًمزٟم٤مM قمٌدُمـ ـمريؼ  

Wعمٌت٤مE هؿ ُمٜمجٛم٦م قمغمOM ًمػA ضمؾ ُم٤مٓ ًمٞمتٞمؿ ًمف سمٕمنميـO ،هؿOM هلل قمٌدوم٘م٤مل ، ذم يمؾ قم٤مم سم٠مًمػE  سمـ

ٟم٤مّوف ويم٤مًمئف، AظمرJ مم٤م و<ؾ Cًمٞمؽ ذم يمؾ قم٤مم <دىم٦م Eعم٤مل يمٚمف: قمٛمر ًمقEزم Eًمٞمتٞمؿ
(3)

ومٚمام ؾمٛمع Nًمؽ ، 

 .《Eًمرضمؾ Eؾمت٘م٤مل Eًمٌٞمع

 Mًمزٟم٤مE سمقAهلل قمٌدوE نEيمقN ظمتٚمػ ذم ؾمامقمف  سمـEسمـ قمٛمرُمE يب طم٤مشمؿ قمـ ، ـA سمـE سمٞمفىم٤ملA :((Mًمزٟم٤مE سمقA 

((مل يدOك Eسمـ قمٛمر)): وىم٤مل ُمرG، ((ير Eسمـ قمٛمر مل
(4)

. 

وىمد ًم٘مقE Eًمّمح٤مسم٦م ، ـمٌ٘م٦ٌم قمدMُEهؿ قمٜمد Eًمٜم٤مQ ذم Aشم٤ٌمE Wًمت٤مسمٕملم)): Eحل٤مومظ Eحل٤ميمؿ Eهلل قمٌدوىم٤مل Aسمق 

((. . . سمـ قمٛمر وAٟمس سمـ سمـ ُم٤مًمؽ Eهلل قمٌدوىمد ًم٘مل ، سمـ NيمقEن Eهلل قمٌدسمق Eًمزٟم٤مA M: ُمٜمٝمؿ
(5)

. 

 .وCٓ ومٛمٜم٘مٓمع، <حٞمح رصم٤مٕف ومسمه CBن صم٧ٌم ًم٘م٤م

 فموئشي  أشمر -444

Aظمرضمف ُم٤مًمؽ
(6)

، يم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م شَمِٚمٞمٜمِل Aٟم٤م وAظم٤م زم》: Aٟمف ىم٤مل: قمـ Aسمٞمف، محـ سمـ Eًم٘م٤مؾمؿEًمرّ  قمٌدقمـ  

                                 
(1 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )983( H )6989 .) 

(2( )3/966( K )1749 .) 

(3Tًمٜم٤مE ) :يٜمٔمر .TًمٕمرE وهق ود Eعم٤مل: ُم٤م يم٤من ٟم٘مدE ُمـ Tّو ُمٕم٤موو٦م، وم٤مًمٜم٤مA سمٌٞمع Eٟم٘مد O٤م> ENC :TًمٕمرE ُمـ ٟمّض :

 :S(هريPًمِم٤مومٕمل ًمألE Vًمٗم٤مA هر ذم همري٥مEًمزE109 .) 

 ( ُم٤مGM: )يمأل(E :4/194ًمٜمًٞمئ٦م. Eًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م Eحلدي٨م وEٕصمر )ًمئوEًمٙم٤م

(4 :S( يب طم٤مشمؿA ؾمٞمؾ ٓسمـEعمرE )111( H )400 .) 

 (. 14/479(، وٟم٘مؾ Eعمزي هذE Eًم٘مقل وقمزEه Cمم ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مE .Uٟمٔمر: هتذي٥م Eًمٙمامل )28/56( شم٤مOيخ Mُمِمؼ )5)

 (. K864 ) (2/353( ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ )6)
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 .《 Eًمّزيم٤مGـ AُمقEًمٜم٤م ومٙم٤مٟم٧م خترJ ُم، يتٞمٛملم ذم طمجره٤م

وقمٜمف Eًمِم٤مومٕمل
(1)

EُٕمقEل ذم Pٟمجقيف Eسمـ وُمـ ـمري٘مف، 
(2)

وEًمٌٞمٝم٘مل 
(3)

Eًمؼم قمٌدوEسمـ ، 
(4)

. 

Mؾمٜم٤مCحٞمح هو>. 

وAظمرضمف Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل
(5)

يمالمه٤م ، ومحٞمد Eًمٓمقيؾ، قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد، يزيد سمـ ه٤مOونـ قم 

يم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م شمٌْمع》: ىم٤مل، قمـ Eًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد
(6)

وذم طمدي٨م : ىم٤مل-. وشمزيمٞمٝم٤م، وٟمحـ يت٤مُمك، AُمقEًمٜم٤م 

 .《شمٌْمٕمٝم٤م ذم Eًمٌحر: -حيٞمك

 .وCؾمٜم٤مMه <حٞمح 

ذم ُم٤ًمئؾ Aسمٞمف سمـ Aمحد Eهلل قمٌدوAظمرضمف  
(7)

طمزم Eسمـ ـمري٘مف وُمـ– 
(8)

قمـ ، قمـ Eسمـ قمٞمٞمٜم٦م - 

، يم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م شمزيمل AُمقEًمٜم٤م》: وحيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد ؾمٛمٕمقE Eًم٘م٤مؾمَؿ ىم٤مل، وAيقF، سمـ Eًم٘م٤مؾمؿ Eًمرمحـ قمٌد

 .《Eًمٌحر ذم سمف ًمٞمتجر وAٟمف -حيٞمك ومٞمف MEP– وٟمحـ Aيت٤مم ذم طمجره٤م

 .وCؾمٜم٤مMه <حٞمح Aيْم٤م

وAظمرضمف Eًمِم٤مومٕمل
(9)

Eًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ– 
(10)

قمـ AيقF سمـ ُمقؾمك ، ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦مقمـ  -

يم٤مٟم٧م 》 :Eًمٙمريؿ سمـ Aيب Eعمخ٤مOق يمٚمٝمؿ خيؼمه قمـ Eًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد ىم٤مل قمٌدو، وحيل سمـ ؾمٕمٞمد، Eُٕمقي

                                 
 (. 2/28(، وEٕم )616( K )1/224( ُمًٜمد Eًمِم٤مومٕمل )1)

(2) (3/989( K )1812  .) 

( 2/61 K(، Eًمًٜمـ Eًمّمٖمػم ًمٚمٌٞمٝم٘مل )8023( K )6/68(، ُمٕمروم٦م Eًمًٜمـ وEٔصم٤مO )4/108( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )3)

(1218  .) 

(4( Oٓؾمتذيم٤مE )9/80( K )548  .) 

(5 :S( )549( K )1307  .) 

وEؾمتٌْمٕمتف، Aي ضمٕمٚمتف سمْم٤مقم٦م.  ?: وهل: ـم٤مئٗم٦ٌم ُمـ ُم٤مًمَِؽ شمٌٕمثٝم٤م ًمٚمتج٤مGO. شم٘مقل: Aسمْمٕم٧م Eًمٌمقم٦م( ُمـ Eًمٌْم٤م6)

 ( ُم٤مGM: ]سمْمع[. E3/1186ًمّمح٤مK شم٤مE Jًمٚمٖم٦م )

 (. 745( K )539)<ا -Eهلل OوEي٦م Eسمٜمف قمٌد–( ُم٤ًمئؾ Eإلُم٤مم Aمحد 7)

 (. E4/11عمحغم )( 8)

 (. 617( K )1/225( ُمًٜمد Eًمِم٤مومٕمل )9)

(10( Hخلالومٞم٤مE )2/440 ) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .《شمزيمل AُمقEًمٜم٤م وCٟمف ًمٞمتجر هب٤م ذم Eًمٌحريـ قم٤مئِم٦م 

ويمال Eإلؾمٜم٤مMيـ )): Eًمرمحـ سمـ Eًم٘م٤مؾمؿ قمٌدوىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل سمٕمد Aن AوMOه ُمـ هذE Eًمٓمريؼ وُمـ ـمريؼ 

((<حٞمح
(1)

. 

وAظمرضمف Eسمـ Pٟمجقيف
(2)

٠مل Eًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد ؾم: ىم٤مل، Aظمؼمٟم٤م هِم٤مم سمـ طم٤ًمن، Eًمٜمي سمـ ؿمٛمٞمؾقمـ  

صمؿ ، Eًمّزيم٤مGومٙم٤مٟم٧م شم١مMي قمـ AُمقEًمٜم٤م  ٤م قم٤مئِم٦مُ ٜمَوًمٞمتْ 》: وم٘م٤مل= Aقمغم ُم٤مل Eًمٞمتٞمؿ Pيم٤مO :Gضمؾ وAٟم٤م Aؾمٛمع

 .《ومٜمام وسمقOك ًمٜم٤م ومٞمف، ٕمتٝم٤م ُمت٤مضمرMGوم

 .وCؾمٜم٤مMه <حٞمح

 احلسـ زمـ فمقّم  أشمر -444

Aظمرضمف Eسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل
(3)

 Aن  ، ًمِمٕمٌلقمـ E، قمـ EMوA ،Mظمؼمٟم٤م هِمٞمؿ، قمـ حيٞمك سمـ حيٞمك 

 .《 يم٤من يزيمل ُم٤مل Eًمٞمتٞمؿ》: Eحلًـ سمـ قمكمّ 

Hخلالومٞم٤مE ًمٌٞمٝم٘مل ذمE وقمٚم٘مف
(4)

 .ومل يًٜمده، قمـ Eحلًـ 

ـ Aيب هٜمد وMيوذم ؿمٞمقL هِمٞمؿ ، وEMوM ًمٕمٚمف Eسم Eٕ ـ قمٛمرو ـ Eًمِمٕمٌل ٦ميذيمر ًمف OوEي مل وًمٙمـ، EMوM سم  .قم

((صم٘م٦م صم٧ٌم Cُم٤مم)) حيٞمك سمـ حيٞمك هق Eحلٜمٔمكم Eًمٜمٞم٤ًمسمقOيوؿمٞمخف 
(5)

 ،Hصم٘م٤م Mإلؾمٜم٤مE ضم٤ملO وسم٤مىمل ،

 .وم٤مٕصمر <حٞمح

 أشمر صموزمر  -444

EًمرEPق قمٌدAظمرضمف 
(6)

: 

وAسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل
(7)

 :قمـ طمج٤مJ سمـ حمٛمد Eعمّمٞميص 

                                 
 (. 2/40( خمتٍم ظمالومٞم٤مE Hًمٌٞمٝم٘مل )1)

 (.  3/989( K )1811( EُٕمقEل ٓسمـ Pٟمجقيف )2)

 (. 3/989( K )1815( EُٕمقEل )3)

 (. 2/440( خمتٍم ظمالومٞم٤مE Hًمٌٞمٝم٘مل )4)

(5 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )1069( H )7668  .) 

 (.  E4/66( K )6981ًمرEPق Eًمّمٜمٕم٤مين ) ( ُمّمٜمػ قمٌد6)

(7)  :S(549( K )1310 .) 
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، Eهلل قمٌدAٟمف ؾمٛمع ضم٤مسمر سمـ ، Aظمؼمين Aسمق Eًمزسمػم: ىم٤مل Eسمـ ضمري٩مقمـ  وطمج٤مJ(، EًمرEPق قمٌديمالمه٤م )

 .《Pيم٤مشمف  يٕمٓمل》: ضم٤مسمر ىم٤مل= Eًمٞمتٞمؿ ُم٤مل يكم ُمـ ذم: ي٘مقل

ذم ُم٤ًمئؾ Aسمٞمف سمـ Aمحد Eهلل قمٌدوُمـ ـمري٘مف 
(1)

 Oًمزسمػم سم٤مإلظم٤ٌمE سمقA Kوومٞمف س. 

و<ححف Eسمـ طمجر ذم EًمدEOي٦م، وEإلؾمٜم٤مM <حٞمح
(2)

. 

٦م ـ Aيب ؿمٌٞم وAظمرضمف Eسم
(3)

 OEـ ؾمق ـ ـمريؼ Aؿمٕم٨م سم ـ Aيب Eًمزسمػم، ُم ـ ضم٤مسمر ىم٤مل، قم  .《 ذم ُم٤مل Eًمٞمتٞمؿ Pيم٤مG》: قم

((وٕمٞمػ)) وAؿمٕم٨م سمـ ؾمقE OEًمٙمٜمدي
(4)

 .وومٞمف قمٜمٕمٜم٦م Aيب Eًمزسمػم، 

وAظمرضمف Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل
(5)

قمـ ضم٤مسمر سمـ ، قمـ قمٛمرو سمـ هرم، ُمـ ـمريؼ طمٌٞم٥م سمـ Aيب طمٌٞم٥م 

 .《ٟمٕمؿ》: ىم٤مل= Aيٕمٓمل Pيم٤مشمف: Eًمٞمتٞمؿ ىم٤مل ي٘مقل ذم Eًمرضمؾ يكم ُم٤مل، Eهلل قمٌد

((<دوق خيٓمئ)) امـملطمٌٞم٥م سمـ Aيب طمٌٞم٥م Eجلرُمل Eًمٌٍمي Eٕٟم: وومٞمف
(6)

. 

((صم٘م٦م)) وقمٛمرو سمـ هرم MPٕEي
(7)

وًمٞمس ، A ٓCٟمف ُمـ Eًمٓمٌ٘م٦م Eًم٤ًمMؾم٦م Eًمذيـ قم٤مسوE <ٖم٤مE Oًمت٤مسمٕملم 

 .ًمف OوEي٦م قمـ Eًمّمح٤مسم٦م

 .وم٤مإلؾمٜم٤مM ُمٜم٘مٓمع

همينن ؾميوء ، همنذا زمؾغ أفْمؾِْؿيفُ ، ايمّزىموةأضْمِص مو جيى دم مول ايمقتقؿ مـ 》: )ومول ازمـ مسعقد :ومقيمف -444

(《 يزك   مل وإن ؾموء، زىمك
(8)

. 

ٕE سمق يقؾمػ ذمA ظمرضمفAOصم٤م
(9)

: 

                                 
 (. 747( K )540( )<ا1)

 (. 1/249( EًمدEOي٦م ذم ختري٩م Aطم٤مMي٨م EهلدEي٦م )2)

 (. . 6/460( K )10211( Eعمّمٜمػ )3)

(4 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )149( H )524 .) 

 (. 456( K )1310( EُٕمقEل )<ا5)

(6 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )218( H )1086  .) 

 (. 5128( H )٥747م Eًمتٝمذي٥م )S: ( شم٘مري7)

 (. E4/70عمٖمٜمل ) (8)

(9 :S( )92( K )452 .) 
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وEًمِم٤مومٕمل ذم Eٕم
(1)

وُمـ ـمري٘مف Eًمٌٞمٝم٘مل ذم Eعمٕمروم٦م-
(2)

 :وEسمـ Aيب EPئدG، قمـ Eسمـ قمٚمٞم٦م -

وAسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل
(3)

 GئدEP يبA سمـE قمـ: 

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(4)

 :سمـ OMCيس Eهلل قمٌدقمـ  

وEًمٌٞمٝم٘مل
(5)

 :سمـ سمنم Eهلل قمٌدُمـ ـمريؼ  

Aيب  ٚمٞم٨م سمـEًمقمـ  سمـ سمنم( Eهلل قمٌدو، OMCيس وEسمـ، وEسمـ Aيب EPئدG، ٦مEسمـ قمٚمٞمّ و، يمٚمٝمؿ )Aسمق يقؾمػ

ـْ 》: قمـ Eسمـ ُمًٕمقM ىم٤مل، قمـ جم٤مهد، ؾمٚمٞمؿ وM ENCومع Cًمٞمف ُم٤مًمف ، ومٚمٞمحص قمٚمٞمف Eًمًٜملم، ُم٤مل يتٞمؿ وزمَ  ُم

 .وEًمٚمٗمظ ًمٚمٌٞمٝم٘مل، 《 ك وCن ؿم٤م? شمركؿم٤م? Pيمّ  وم٢منْ ، Eًمّزيم٤مAGظمؼمه سمام ومٞمف ُمـ 

وهق ُمع هذE يٗمتل ، يًٛمع ُمٜمف مل جم٤مهدE وNًمؽ Aنّ ، هذE ًمٞمس يث٧ٌم قمٜمف قمٜمدٟم٤م Cنّ )): ىم٤مل Aسمق قمٌٞمد

وهق ُمع هذE يمٚمف ًمق صم٧ٌم قمـ ، قمٜمد جم٤مهد ُم٤م Aومتك سمخالومف Eهلل قمٌدومٚمق <ح ىمقل . . . . سمخالومف

ف وُيٕمٚمٛمف Nًمؽ Aٓ شمرى Aٟمف ىمد Aُمره Aن حييص ُم٤مًم، AىمرE Fًمّزيم٤مGًمٙم٤من Cمم ىمقل ُمـ يقضم٥م قمٚمٞمف  Eهلل قمٌد

XًمٌٚمقE قمٜمده ُم٤م يم٤من ًمإلطم وٓ، سمٕمد FًمقضمقEإلقمالم ُمٕمٜمكEّم٤م? و))
(6)

. 

ُمٜم٤مفمرG ضمرH سمٞمٜمف وسملم ُمـ ظم٤مًمٗمف وضمقEسمف قمـ هذE Eٕصمر ُمع Aٟمؽ Eًمِم٤مومٕمل ذم ىم٤مل )): وىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل

. وAن Eًمذى OوEه ًمٞمس سمح٤مومظ، شمزقمؿ Aن هذE ًمٞمس سمث٤مسم٧م قمـ Eسمـ ُمًٕمقM ُمـ وضمٝملم Aطمدمه٤م Aٟمف ُمٜم٘مٓمع

ًٕمقM وEOويف Eًمذى ًمٞمس سمح٤مومظ هق يدOك Eسمـ ُم مل وضمٝم٦م Eٟم٘مٓم٤مقمف Aن جم٤مهدE: ىم٤مل Eًمِمٞمخ ]Eًمٌٞمٝم٘مل[

((ٗمف Aهؾ Eًمٕمٚمؿ سم٤محلدي٨مؾمٚمٞمؿ وىمد وٕمّ Aيب  ٚمٞم٨م سمـEًم
(7)

. 

<دوق Eظمتٚمط ضمدE ومل يتٛمٞمز ))، -سم٤مًمزEي وEًمٜمقن ُمّمٖمر- Eسمـ Aيب ؾمٚمٞمؿ سمـ Pٟمٞمؿ: وEًمٚمٞم٨م هق

((ومؽمك طمديثف
(8)

. 

                                 
(1( )7/189 . .) 

(2( Oٔصم٤مEًمًٜمـ وE ُمٕمروم٦م )6/69( K )8027 .) 

(3)  :S(550( K )1315 .) 

 (. 6/460( K )10221( Eعمّمٜمػ )4)

 (. 4/108( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )5)

 (. 461- 462( EُٕمقEل )<ا6)

 (. 4/108)( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى 7)

 = (. 5685( Oىمؿ )818( شم٘مري٥م Eًمتٝمذي٥م )<ا8)



 894 ايمّزىموةىمتوب  

((جم٤مهد قمـ Eسمـ ُمًٕمقM ُمرؾمؾ)): وم٘م٤مل Aسمق OPقم٦ميدOك Eسمـ ُمًٕمقM  مل وجم٤مهد
(1)

. 

 .ومٝمق وٕمٞمػ

وفميـ اظمجـيقن ضمتيك ، فمـ ايمصيبل ضمتيك يبؾيغ: ُرهمع ايمؼؾُؿ فمـ شمالشمي: )ومقيمف: ومقل اظمصـػ -444

يػقؼ
(2)

. 

قمٜمٝمؿ Aمجٕملم Eهلل وصمقسم٤من Oيض، وؿمدME سمـ AوQ، وAيب ىمت٤مGM، وقمكمّ ، وN MOًمؽ قمـ قم٤مئِم٦م
(3)

. 

 . ضمًيٌ فموئشي زمـً ايمصًيؼ -4 

Aسمق EMوA Mظمرضمف
(4)

وEًمٜم٤ًمئل، 
(5)

وEسمـ ُم٤مضمف 
(6)

Eًمٓمٞم٤مًمزو، 
(7)

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم، 
(8)

وEسماـ EOهقياف، 
(9)

 ،

وAمحاااد
(10)

وEًمااادOEُمل، 
(11)

وAسماااق يٕماااغم، 
(12)

وEسماااـ Eجلااا٤مOوM ذم Eعمٜمت٘ماااك، 
(13)

وEًمٓمحااا٤موي، 
(14)

 ،

                                 
ٚمٞم٨م سمـ Aيب EًموEقمٚمؿ Aن Eسمـ طم٤ٌمن شمرضمؿ قمٚمٞمف ))ويرى Eًمزيٚمٕمل Aٟمف ًمٞمس Eسمـ Aيب ؾمٚمٞمؿ سمـ Pٟمٞمؿ Eًمٚمٞمثل، ىم٤مل:  =

ًمٞمس هق:  ، وم٘م٤مل: ًمٞم٨م سمـ Aيب ؾمٚمٞمؿسمخٓمف ((طم٤مؿمٞمتف))سمـ Pٟمٞمؿ Eًمٚمٞمثل، وشمٕم٘مٌف Eًمِمٞمخ Pيمل Eًمديـ EعمٜمذOي ذم  ؾمٚمٞمؿ

، ويمذًمؽ Eسمـ Aيب طم٤مشمؿ، وEًمٕم٘مٞمكم، وEسمـ قمدي ذم "شمرمجتلم"Eسمـ Pٟمٞمؿ Eًمٚمٞمثل، ومرىمٝمام Cُم٤مم Aهؾ Eحلدي٨م Eًمٌخ٤مOي ذم 

 . ((ًمٚمٞمثل Cٟمام هق Eسمـ Pٟمٞمؿ، وEُمقٓهؿ: يمتٌٝمؿ. وEسمـ Aيب ؾمٚمٞمؿ ىمرر
 Aضمد هذE Eًمتٗمريؼ قمٜمد Eًمٌخ٤مOي وٓ قمٜمد Eسمـ Aيب طم٤مشمؿ، وEهلل Aقمٚمؿ.  وًمٙمٜمل مل

(1 :S( يب طم٤مشمؿA ؾمٞمؾ ٓسمـEعمرE )205( H )755 .) 

 (. 4/70( Eعمٖمٜمل )2)

قمٜمٝمؿ Aمجٕملم، وًمٙمـ Aؾم٤مٟمٞمده٤م ٓ شمّمٚمح  Eهلل وOوي Aيْم٤م ُمـ طمدي٨م Aيب هريرG، وEسمـ قم٤ٌمQ، وAٟمس Oيض( 3)

 ًمالقمت٤ٌمO، وم٤مؾمتٖمٜمٞم٧م قمٜمٝم٤م. 

(4)  Fسم٤م ،MحلدوE Fًمًٜمـ، يمت٤مE ذم( Eو يّمٞم٥م طمدA عمجٜمقن ينقE ذم F6/451سم٤م) ( K4398 .) 

(5 )JEوPٕE ُمـ ٓ ي٘مع ـمالىمف ُمـ Fًمٓمالق، سم٤مE Fعمجتٌك، يمت٤مE (6/156) ( K3432 .) 

 (. K2041 ) (3/198ـمالق Eعمٕمتقه وEًمّمٖمػم وEًمٜم٤مئؿ ) سم٤مFذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمٓمالق،  (6)

 (. K1485 ) (E3/17ًمٓمٞم٤مًمز ) ( ُمًٜمد7)

 (. K19591 ) (204-10/203ّمٜمػ )Eعم( 8)

 (. K1713 ) (3/988) ( ُمًٜمد Cؾمح٤مق سمـ EOهقيف9)

 (. K24694 ) (41/224) ( ُمًٜمد Aمحد10)

 (. K2342 ) (3/1477( ؾمٜمـ EًمدOEُمل )11)

 (.  K4400 ) (7/366) ذم Eعمًٜمد (12)

(13 :S( MوOجل٤مE عمٜمت٘مك ٓسمـE)46) ( K148 .) 

(14) ( Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين K2/74ذ)( ،3275 ،)( Oٔصم٤مE ُمِمٙمؾ K10/151ذ) ( K3987 . .) 
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طم٤ٌمن وEسمـ
(1)

وEحل٤ميمؿ ،
(2)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(3)

قماـ ، سمـ Aيب ؾمٚمٞمامن قمـ مح٤مM، مح٤مM سمـ ؾمٚمٛم٦ممجٞمٕمٝمؿ ُمـ ـمريؼ  

Oومع Eًم٘مٚماؿ قماـ صمالصما٦م قماـ Eًمٜما٤مئؿ طمتاك : ىم٤مل E ًمٜمٌك Aنّ  قمـ قم٤مئِم٦م ، قمـ EٕؾمقC ،MسمرEهٞمؿ

 . وقمـ Eًمّمٌك طمتك يٌٚمغ، وقمـ Eعمجٜمقن طمتك يٗمٞمؼ، يًتٞم٘مظ

 .Eًمذي ؾم٤مىمف Eعمّمٜمػ ًمٚمٌٞمٝم٘ملوEًمٚمٗمظ 

MوEM يبA وًمٗمظ :Aعمٌتغم طمتك يؼمE ،ًمّمٌك طمتك يٙمؼمE وقمـ. 

 .وقمـ Eًمّمٌل طمتك حيتٚمؿ: وًمٗمظ Aمحد

 .ووEوم٘مف Eًمذهٌل قمٚمٞمف، ((<حٞمح قمغم ذU ُمًٚمؿ ومل خيرضم٤مه)): وىم٤مل Eحل٤ميمؿ

Oوى هذE : ىمٚم٧م ًمف. OAضمق Aن يٙمقن حمٗمقفم٤م: ؾم٠مًم٧م حمٛمدE قمـ هذE Eحلدي٨م وم٘م٤مل)): وىم٤مل Eًمؽمُمذي

Mحلدي٨م همػم مح٤مE =قمٚمٛمف: ىم٤ملA ٓ))
(4)

. 

Cٓ  ًمٞمس يروي هذA Eطمدٌ : وم٘م٤مل حيٞمك= ، هق قمٜمدك وEهٍ )): وؾمئؾ Eسمـ ُمٕملم قمـ هذE Eحلدي٨م وم٘مٞمؾ ًمف 

قمـ مح٤مM ، مح٤مM سمـ ؾمٚمٛم٦م
(5)

. 

وشمٙمٚمؿ ، وهمػمه، ووصم٘مف حيٞمك سمـ ُمٕملم، AظمرJ ًمف ُمًٚمؿ ُم٘مروٟم٤م، ًمٗم٘مٞمفهق E)): ومتٕم٘مٌف Eسمـ Eعمٚم٘مـ سم٘مقًمف

((ومٞمف Eٕقمٛمش وEسمـ ؾمٕمد
(6)

. 

ؾمٛمٕم٧م Aسم٤م : ىم٤مل، Eٕصمرمىم٤مل )): ٤مقمٜمف ٓ سم٠مQ هب مح٤مM سمـ ؾمٚمٛم٦موOوEي٦م ، ٙمٚمؿ ومٞمفشمُ  ومح٤مM سمـ Aيب ؾمٚمٞمامن

، وهِم٤مم، وEًمثقOي، ؿمٕم٦ٌم: Aُم٤م مح٤مM ومروEي٦م Eًم٘مدُم٤م? قمٜمف ُم٘م٤مOسم٦م: ىم٤مل= مح٤مM سمـ Aيب ؾمٚمٞمامن: ىمٞمؾ ًمف Eهلل قمٌد

: ىم٤مل= مح٤مM سمـ ؾمٚمٛم٦مو، طمج٤مJ: ىمٚم٧م ًمف. وAُم٤م همػمهؿ وم٘مد ضم٤م?وE قمٜمف سم٠مقم٤مضمٞم٥م: ىم٤مل، EًمدؾمتقEئل: يٕمٜمل

((مح٤مM قمغم ENك ٓ سم٠مQ سمف
(7)

. 

((٨م قم٤مئِم٦م هذA Eىمقى Cؾمٜم٤مEM ُمـ طمدي٨م قمكمطمدي)) :وىم٤مل Eًمِمٞمخ شم٘مل Eًمديـ ذم Eإلُم٤مم
(8)

. 

                                 
 (. K142 ) (1/355<حٞمح Eسمـ طم٤ٌمن ) (1)

 . (2/59( EعمًتدOك )2)

 (. K86 ) (E1/186إليامن ) ٕم٥م، ؿم(E10/317ًمًٜمـ Eًمٙمؼمى ) (3)

(4)  :S( ًمٙمٌػم ًمٚمؽمُمذيE ًمٕمٚمؾE225) ( K404 .) 

(5 :S( جلٜمٞمدE سمـE HٓEؾم١م )341) ( H286 .) 

 (. E6/149( K )266ًمٌدE Oعمٜمػم )( 6)

 . (7/272هتذي٥م Eًمٙمامل ذم Aؾمام? Eًمرضم٤مل ) (7)

 (. E6/150ًمٌدE Oعمٜمػم )( 8)
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 .وOوEي٦م مح٤مM شمت٘مقى سمِمقEهده٤م

 .٤مًم٥م ـم Aيب سمـ قمكم طمدي٨م -2

 :وًمف قمٜمف قمٜمدG ـمرق

A- ًمْمحك ُمًٚمؿ سمـ <ٌٞمح ـمريؼE يبA. 

AسمقEMوA Mظمرضمف
(1)

وُمـ ـمري٘مف Eخلٓمٞم٥م -
(2)

- ،Oوؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمق
(3)

وEسمـ طمزم، 
(4)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(5)

 

Oومع Eًم٘مٚمؿ : ىم٤مل  قمـ Eًمٜمٌل، قمـ قمكم، ُمًٚمؿ سمـ <ٌٞمح قمـ Aيب Eًمْمحك ،ظم٤مًمد EحلذE? يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ

 .وقمـ Eعمجٜمقن طمتك يٕم٘مؾ، طمتك حيتٚمؿ لوقمـ Eًمّمٌ، ٤مئؿ طمتك يًتٞم٘مظقمـ Eًمٜمّ: قمـ صمالصم٦م

: ىم٤مل Aسمق طم٤مشمؿ، يدOك قمٚمّٞم٤م مل Aسمق Eًمْمحك، وًمٙمٜمف ُمٜم٘مٓمع، Cمم Aيب Eًمْمحك صم٘م٤مOHضم٤مل Cؾمٜم٤مMه و

((ُمًٚمؿ سمـ <ٌٞمح قمـ قمكم ُمرؾمؾ))
(6)

. 

F-  ًّمٌٍمي قمـ قمكمE حلًـE. 

Eًمؽمُمذي Aظمرضمف
(7)

وEًمٜم٤ًمئل، 
(8)

وAمحد، 
(9)

وEحل٤ميمؿ، 
(10)

 .ُمـ ـمريؼ مه٤مم 

وAظمرضمف Aمحد
(11)

وAسمق Eًم٘م٤مؾمؿ Eًمٌٖمقي، 
(12)

وEًمٌٞمٝم٘مّل ، 
(13)

 .ؾمٕمٞمد سمـ Aيب قَمروسم٦مُمـ طمدي٨م  

                                 
(1) Fسم٤م ،MحلدوE Fًمًٜمـ، يمت٤مE عمذمE ذم Fسم٤م( Eو يّمٞم٥م طمدA 6/451جٜمقن ينق) ( K4398 .) 

 (. K206(  1/227( Eًمٙمٗم٤مي٦م )2)

(3) O(2/95) ؾمٜمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمق K (2081 .) 

(4) (Oعمحغم سم٤مٔصم٤مE4/363 .) 

 (.  E3/83ًمًٜمـ Eًمٙمؼمى ) (5)

(6 )S( ؾمٞمؾEعمرE218( ىمؿO )821 .) 

 (K1423 ) (3/84) ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE FحلدوM، سم٤مF ُم٤م ضم٤م? ومٞمٛمـ ٓ جي٥م قمٚمٞمف Eحلد (7)

 (. K7306 ) (6/488(Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )8)

 (. K956 ) (2/266( ُمًٜمد Aمحد )9)

 . (4/389( EعمًتدOك )10)

 (. K1183 ) (2/372ُمًٜمد Aمحد ) (11)

 (. 70( K )80ُم٤ًمئؾ Eإلُم٤مم Aمحد )<ا (12)

 . (4/325(Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )13)
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Aمحدو
(1)

 ،Oـ ُمٜمّمق وؾمٕمٞمد سم
(2)

Eًم٘م٤مؾمؿ Eًمٌٖمقي قوAسم، 
(3)

ٞمٝم٘مل،  وEًٌم
(4)

وEًمْمٞم٤م?، 
(5)

ـ ـمريؼ هِمٞمؿ   :ُم

ٍمي، قمـ ىمت٤مGMوهِمٞمؿ( ، وEسـم Aيب قمروسم٦م، )مه٤مم: صمالصمتٝمؿ : ىم٤مل E هلل Aن Oؾمقل قمـ قمكمي ، قمـ Eحلًـ Eًٌم

ـ صمالصم٦م ًتٞم٘مظ: Oومع Eًم٘مٚمؿ قم ـ Eًمٜم٤مئؿ طمتك ي ـ Eًمّمٌ، قم ـ Eعمٕمتقه طمتك يٕم٘مؾ، ل طمتك يِم٥موقم  .وقم

ٟمٕمرف ًمٚمحًـ ؾمامقم٤م  وٓ. . . طمدي٨م قمكم طمدي٨م طمًـ همري٥م ُمـ هذE Eًمقضمف)): وىم٤مل Eًمؽمُمذّي 

 .((وًمٙمٜم٤م ٓ ٟمٕمرف ًمف ؾمامقم٤م ُمٜمف، ىمد يم٤من Eحلًـ ذم Pُم٤من قمكم وىمد OMAيمف. . . ُمـ قمكم سمـ Aيب ـم٤مًم٥م

 .((Cؾمٜم٤مMه <حٞمح ُمرؾمؾ)): وىم٤مل Eحل٤ميمؿ

O@هؿ BOي٦م AOى قمثامن سمـ : ىم٤مل= ؾمئؾ Aسمق OPقم٦م ًم٘مل Eحلًـ AطمدE ُمـ EًمٌدOيلم)) :وىم٤مل Eسمـ Aيب طم٤مشمؿ

Eسمـ OAسمع قمنم  Gويم٤من Eحلًـ Eًمٌٍمي يقم سمقيع ًمٕمكم ، ٓ: ىم٤مل= ؾمٛمع ُمٜمٝمام طمديث٤م: ىمٚم٧م، ٤مقمٗم٤من وقمٚمٞمّ 

((ومل يٚم٘مف Eحلًـ سمٕمد Nًمؽ، Cمم Eًمٙمقوم٦م وEًمٌٍمG صمؿ ظمرJ قمكمّ ، وAOى قمٚمٞم٤م سم٤معمديٜم٦م
(6)

. 

قمـ طمدي٨م ]Eًمٌخ٤مOي[ عم٤م ؾمئؾ ))، ىم٤مل Eًمؽمُمذي، ٤مEًمٌخ٤مOي EOMCك Eحلًـ Eًمٌٍمي قمٚمٞمّ  ويرى Eإلُم٤مم

((وهق قمٜمدي طمدي٨م طمًـ، Eحلًـ ىمد OMAك قمٚمٞم٤م: Oومع Eًم٘مٚمؿ
(7)

. 

 .وم٤محلدي٨م طمًـ يمام ىم٤مل Eًمٌخ٤مOي، Cن صم٧ٌم ًم٘م٤م? Eحلًـ سمٕمكم

 :فمـ فمقم، فمـ ازمـ فمبوس، ؿمريؼ أيب ـمبقون -ج

MوEM سمقA ظمرضمفA
(8)

وEًمٜم٤ًمئل، 
(9)

وEسمـ ظمزيٛما٦م، 
(10)

وقمٜماف Eسماـ طمٌا٤من - 
(11)

وُماـ ـمري٘ماف Eًمْماٞم٤م?  

                                 
 (. K940 ) (2/254( ُمًٜمد Aمحد )1)

 (. K2082 ) (O2/95 )( ؾمٜمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمق2)

 (. 68( K )75ُم٤ًمئؾ Eإلُم٤مم Aمحد )<ا( 3)

 . E (8/265)ًمًٜمـ Eًمٙمؼمى (4)

(5) EGOعمخت٤مE ي٨مM(2/41) ٕطم٤م ( K415 .) 

(6 :S( ؾمٞمؾEعمرE )31) ( ىمؿO92 .) 

(7 :S( ًمٙمٌػم ًمٚمؽمُمذيE ًمٕمٚمؾE )225) ( ىمؿO405 .) 

(8 ) ،MحلدوE Fًمًٜمـ، يمت٤مE و يّمٞم٥مذمA عمجٜمقن ينقE ذم Fسم٤م ( E6/453طمد) ( K4401 .) 

 E (4/323)K(7343 .)ًمًٜمـ Eًمٙمؼمى (9)

 K( :1003 .) (2/102)ذم <حٞمحف( 10)

 K (143) (1/356)ذم <حٞمحف ( 11)
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Eعم٘مدد
(1)

وEًمٓمح٤موي، 
(2)

وEًمدOEىمٓمٜمل، 
(3)

وEحل٤ميمؿ، 
(4)

وقمٜمف Eًمٌٞمٝم٘مل، 
(5)

وEسمـ طمزم، 
(6)

 يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ 

ُمر قمغم قمكم سماـ Aيب : ىم٤مل، سمـ قم٤ٌمE Qهلل قمٌدقمـ ، قمـ Aيب فمٌٞم٤من، قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ُمٝمرEن، ضمرير سمـ طم٤مPم

يا٤م : وىم٤مل ًمٕمٛمار، ومرMه٤م قمكم سمـ Aيب ـم٤مًم٥م، الن Pٟم٧م وم٠مُمر قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مF سمرمجٝم٤مـم٤مًم٥م سمٛمجٜمقٟم٦م سمٜمل وم

Oومع Eًم٘مٚمؿ قمـ صمالصم٦م قماـ : ىم٤مل Eهلل Oؾمقل وُم٤م شمذيمر Aنّ : ٟمٕمؿ ىم٤مل: ىم٤مل= Aُمػم Eعم١مُمٜملم AُمرH سمرضمؿ هذه

: <ادىم٧م ىما٤مل: ىما٤مل وقمـ Eًمّمٌل طمتك حياتٚمؿ، وقمـ Eًمٜم٤مئؿ طمتك يًتٞم٘مظ، Eعمجٜمقن EعمٖمٚمقF قمغم قم٘مٚمف

 .ومخغم قمٜمٝم٤م

قمـ قمٛمر ، قمـ Eسمـ قم٤ٌمQ، وEطمد قمـ Eٕقمٛمش قمـ Aيب فمٌٞم٤من وOوى همػمُ : ىم٤مل Eًمؽمُمذيو

، قمـ Eسمـ قم٤ٌمQ هذE Eحلدي٨م وOومٕمف، قمـ Aيب فمٌٞم٤من، قمـ Eٕقمٛمش، وOوى ضمرير سمـ طم٤مPم. ..ُمقىمقوم٤م

 Eها. وهؿ ومٞمف ضمرير سمـ طم٤مPم، ق وهؿوه

((وُم٤م طمدI ضمرير سمـ طم٤مPم سمٛمٍم ومٚمٞمس سمذEك)): وىم٤مل Eًمٜم٤ًمئل
(7)

. 

ٞمٝم٘مل ـ ؾمٚمٞمامن، OوEشمف صم٘م٤مH)): وىم٤مل Eًم ٓ Aن ضمريرE شمٗمرM سمرومٕمف قم C ، ّقمٛمش قمغم قمكم Eٕ ـ ((وOوEه Eجلامقم٦م قم
(8)

. 

 :هٙمذO EوEه ضمرير سمـ طم٤مPم قمـ Eٕقمٛمش سمف ُمرومققم٤م

 .ه قمـ Eٕقمٛمش سمف ُمقىمقوم٤م قمغم قمكّم وظم٤مًمٗمٝمؿ مج٤مقم٦م ومروو

Eحلٛمٞمد قمٌدضمرير سمـ  لوم٠مظمرA Jسمق EMوM ُمـ ـمري٘م
(9)

 :وويمٞمع

EًمرEPق قمٌدو 
(10)

 ، قمـ ُمٕمٛمر 

                                 
(1) GOعمخت٤مE ي٨مMٕطم٤مE (2/229) K (609 .) 

(2 )(Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين K2/74ذ( Oٔصم٤مE ُمِمٙمؾ Kوذ )10/151( K )3986) . 

 (. K3267 ) (4/163ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )( 3)

 (. E1/258 ( )2/59عمًتدOك )( 4)

 . (3/413( وُمٕمروم٦م Eًمًٜمـ )2582( K )3/300( وEًمًٜمـ Eًمّمٖمػم )8/264)و( E4/269ًمًٜمـ Eًمٙمؼمى ) (5)

(6(Oعمحغم سم٤مٔصم٤مE )1/102 .) 

 (. K7305 ) (6/488( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى ًمٚمٜم٤ًمئل )7)

 . (6/555)ٟم٘مؾ قمٜمف Eسمـ Eعمٚم٘مـ ذم EًمٌدE Oعمٜمػم  (8)

 (. 4400(، و) K4399 ) (6/452) ، يمت٤مE FحلدوM، سم٤مE Fعمجٜمقن ينقذم Eًمًٜمـ (9)

 E(7/80) ( K12288 .)عمّمٜمػ ( 10)
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وEسمـ Eجلٕمد
(1)

وُمـ ـمري٘مف Eًمْمٞم٤م? -
(2)

وEًمِم٤مر، -
(3)

وEحل٤ميمؿ، 
(4)

 .قمـ ؿمٕم٦ٌم 

-Aيْم٤م– وEًمِم٤مر
(5)

 .حمٛمد سمـ قمٌٞمد Eًمٓمٜم٤مومزُمـ ـمريؼ  

وEحل٤ميمؿ
(6)

 :ُمـ ـمريؼ ضمٕمٗمر سمـ قمقن 

وEًمٌٞمٝم٘مل 
(7)

 :Eسمـ ومْمٞمؾو، سمـ ُٟمَٛمػْم  Eهلل قمٌدُمـ ـمريؼ  

، وEسمـ ٟمٛمػم، وضمٕمٗمر سمـ قمقن، ٜم٤مومزوEًمٓم  ، وؿمٕم٦ٌم، وُمٕمٛمر، وويمٞمع، Eحلٛمٞمد قمٌدسمـ  )ضمرير صمامٟمٞمتٝمؿ

وم٤مؾمتِم٤مO ، ٜمقٟم٦م ىمد Pٟم٧مAيت قمٛمر سمٛمج: ىم٤مل، قمـ Eسمـ قم٤ٌمQ، قمـ Aيب فمٌٞم٤من، Eٕقمٛمشقمـ  (وEسمـ ومْمٞمؾ

 .ومذيمر ٟمحق OوEي٦م ضمرير سمـ طم٤مPم. . . ومٞمٝم٤م Aٟم٤مؾم٤م

 .)Eسمـ قم٤ٌمQ(: قمـ Aيب فمٌٞم٤من قمـ قمكم ُمقىمقوم٤م ومل يذيمر، وOوى سمٕمْمٝمؿ قمـ Eٕقمٛمش

ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقA Oظمرضمف
(8)

 :قمـ Aيب ُمٕم٤موي٦م 

EًمرEPق قمٌدو 
(9)

 :قمـ ُمٕمٛمر 

وEًمدOEىمٓمٜمل ُمٕمٚم٘م٤م
(10)

O سمـ PَOُيؼ  .قمـ قمام 

 .ُمقىمقوم٤م –  -قمـ قمكم ، قمـ Aيب فَمٌٞم٤من، ٛمشصمالصمتٝمؿ قمـ Eٕقم 

Aسم٤م وAُم٤م OوEي٦م ه١مٓ? Eًمثالصم٦م ومٛمرؾمٚم٦م ٕن ، وهل ُمق<قًم٦م، ؿ Aيمثر قمدEMٕهّن : وOوEي٦م Eجلامقم٦م Aومم 

Fيب ـم٤مًم٥م  مل فمٌٞم٤من طمّملم سمـ ضمٜمدA ُمـ قمكم سمـ Wيث٧ٌم ًمف ؾمام يPEًمرE سمق طم٤مشمؿA يمام ىم٤مل
(11)

. 

                                 
(1)  :S( جلٕمدE سمـE 120ُمًٜمد) ( K741  .) 

(2) (2/228) K (607 .) 

 . (1533( K ) 3/417) ذم ُمًٜمد (3)

 . (4/389( EعمًتدOك )4)

 (1533( K )3/417) ُمًٜمد Eًمِم٤مر( 5)

 . (E4/388عمًتدOك ) (6)

 ، (E8/264ًمًٜمـ Eًمٙمؼمى ) (7)

 (. E2/94 ( K )2078ًمًٜمـ )ذم ( 8)

 (. E6/412 ( K )11427عمّمٜمػ )( 9)

 E (3/72 .)ًمٕمٚمؾ (10)

(11)  :S( يب طم٤مشمؿA ؾمٞمؾ ٓسمـEعمرE50)  ىمؿO(177 .) 
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 .Eعمقىمقوم٦م يتفEوىمد شمقسمع Eٕقمٛمش قمغم Oو

Aظمرضمف Eًمٜم٤ًمئل
(1)

وNيمره EًمدEىمٓمٜمل: قمـ Aيب طمّملم قمثامن سمـ قم٤م<ؿ، 
(2)

 ُمٕمٚم٘م٤م قمٜمف 

وEسمـ سمنمEن ذم Aُم٤مًمٞمف
(3)

 Gُمـ ـمريؼ ؾمٕمد سمـ قمٌٞمد: 

، Oومع Eًم٘مٚمؿ قمـ صمالصم٦م: ىم٤مل، قمـ قمكم، قمـ Aيب فمٌٞم٤من وؾمٕمد سمـ قمٌٞمدG(، يمالمه٤م )قمثامن سمـ قم٤م<ؿ

 .وقمـ Eًمّمٌل، طمتك يًتٞم٘مظ وقمـ Eعمٕمتقهقمـ Eًمٜم٤مئؿ 

ويمالمه٤م صم٘مت٤من
(4)

. 

AMظمرضمف AسماقEMو. ُمرومققم٤م   قمـ قمكمّ ، قمـ Aيب فمٌٞم٤من ، قمٓم٤م? سمـ Eًم٤ًمئ٥مOوEه و
(5)

وُماـ ـمري٘ماف  - 

Eسمـ طمزم
(6)

وEًمٜم٤ًمئل، -
(7)

وEًمؽمُمذي، 
(8)

وAمحد، 
(9)

وEًمٓمٞم٤مًمز، 
(10)

وAسمقيٕمغم، 
(11)

٘مالوEًمٌٞمٝم 
(12)

وEسماـ  

Eًمااؼم قمٌاد
(13)

ؾمااٛمٕم٧م : ىماا٤مل، قمااـ قمااكم ، قمااـ Aيب فمٌٞماا٤من Eجلٜمٌاال، قمٓماا٤م? سمااـ Eًمًاا٤مئ٥م ُمااـ ـماارق 

وقمـ Eًمّمٌل طمتاك يٌٚماغ ، Oومع Eًم٘مٚمؿ قمـ صمالI قمـ Eعمٌتغم Aو ىم٤مل Eعمجٜمقن طمتك يؼمA: ىم٤مل E هلل Oؾمقل

                                 
 (. K7305 ) (6/488( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )1)

 E(3/72 .)ًمٕمٚمؾ (2)

 (. 1198)( K 2/129)و E1/411( K )956ُٕم٤مزم )( 3)

سمٗمتح  . وقمثامن سمـ قم٤م<ؿ سمـ طمّملم Eٕؾمدي Eًمٙمقذم Aسمق طمّملم((صم٘م٦م)) ؾمٕمد سمـ قمٌٞمدE Gًمًٚمٛمل Aسمق محزE Gًمٙمقذم (4)

 S(370) ( H2249 ،) :S(664) ( H4484 .): : شم٘مري٥م Eًمتٝمذي٥م ((سمام Mًمسصم٘م٦م صم٧ٌم ؾمٜمل وO))Eعمٝمٛمٚم٦م 

 (. K4402 ) (6/454) ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE FحلدوM، سم٤مF ذم Eعمجٜمقن ينق( 5)

(6) ( Oعمحغم سم٤مٔصم٤مE1/66) . 

 (. H7304 ) (6/487( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى ًمٚمٜم٤ًمئل )7)

Eًمٕمٚمؾ (، وAؾمٜمده ذم K1423 ) (3/84) ٥م قمٚمٞمف Eحلد، يمت٤مE FحلدوM، سم٤مF ومٞمٛمـ ٓ جيًٜمـEًم قمٚم٘مف قمـ قمٓم٤م? ذم (8)

 . E S(225( K )404)ًمٙمٌػم
 (. K1209 ) (2/707ومْم٤مئؾ Eًمّمح٤مسم٦م ) E (2/443) ( K1328)عمًٜمد (9)

 (. K91 ) (1/89ُمًٜمد Aيب EMوE Mًمٓمٞم٤مًمز ) (10)

 K(587 .)  (1/440) ُمًٜمد Aيب يٕمغم( 11)

 . (8/264( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )12)

  (.E1/109ًمتٛمٝمٞمد ) (13)
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 Aو يٕم٘مؾ وقمـ Eًمٜم٤مئؿ طمتك يًتٞم٘مظ

 .وEًمؽمُمذي وEًمدOEىمٓمٜمل Eًمقىمػ، ٤ًمئّل وىمد Oضمح Eًمٜم

٤مئل  ـ ، وهذA Eومم سم٤مًمّمقFE)) -٤مسمٕمد Aن AوMOه ُمقىمقومً –وم٘م٤مل Eًمٜم ٧م ُم ٤مئ٥موAسمق طمّملم Aصٌم ـ Eًم  .((قمٓم٤م? سم

، قمـ قمٛمر، قمـ Eسمـ قم٤ٌمQ، قمـ Aيب فمٌٞم٤من، قمـ Eٕقمٛمش، وOوى همػم وEطمد)): وىم٤مل Eًمؽمُمذّي  

((قمٓم٤م? سمـ Eًم٤ًمئ٥مذA E<ح ُمـ طمدي٨م ويم٠من ه. ُمقىمقوم٤م
(1)

. 

((وEهلل Aقمٚمؿ، وEسمـ ومْمٞمؾ Aؿمٌف سم٤مًمّمقFE، وىمقل ويمٞمع)): وىم٤مل EًمدEOىمٓمٜمل
(2)

 .يٕمٜمل Eعمقىمقف 

وAوم٤مE Mسمـ Eعمٚم٘مـ ذم EًمٌدO، وهذE هق Eًمٔم٤مهر
(3)

Eًمٌخ٤مOي Aظمرضمف ذم <حٞمحف ُمٕمٚم٘م٤م ُمقىمقوم٤م قمـ  Aن 

 :قمكّم ذم ُمقوٕملم

قمـ : Aن Eًم٘مٚمؿ Oومع قمـ صمالصم٦م، وىم٤مل قمكم سمـ Aيب ـم٤مًم٥م Aمل شمٕمٚمؿ : ذم يمت٤مE Fًمٓمالق سمٚمٗمظ: Aطمدمه٤م

قمـ Eًمٜم٤مئؿ طمتل يًتٞم٘مظ، وقمـ Eًمّمٌل طمتك يدOك، Eعمجٜمقن طمتك يٗمٞمؼ
(4)

. 

وىم٤مل قمكم ًمٕمٛمر Aُم٤م قمٚمٛم٧م Aن Eًم٘مٚمؿ Oومع قمـ : سمٚمٗمظ ٦موEعمجٜمقٟم  ذم سم٤مF ٓ يرضمؿ Eعمجٜمقن: صم٤مٟمٞمٝمام

((وقمـ Eًمّمٌل طمتك يدOك وقمـ Eًمٜم٤مئؿ طمتك يًتٞم٘مظ، ٗمٞمؼطمتك ي، Eعمجٜمقن
(5)

. 

وOضمح Eًمٜم٤ًمئل )): ٛمثٚمف ٓ ي٘م٤مل ُمـ ىمٌؾ EًمرAي ىم٤مل Eسمـ طمجروم،  وCن صم٧ٌم هذE ُمـ ىمقل قمكمّ 

((Eعمقىمقف وُمع Nًمؽ ومٝمق ُمرومقW طمٙمام
(6)

. 

 .أيب ومتودة ؿمريؼ  -4

Aظمرضمف Eحل٤ميمؿ
(7)

صمٜم٤م قمٛمرو سمـ ، رصمد EًمٓمؼمEينه٤مؿمؿ سمـ ُمصمٜم٤م ، ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ حمٛمد EًمٌٖمدMEي قمـ Aيب 

                                 
(1 :S( ًمٙمٌػم ًمٚمؽمُمذيE ًمٕمٚمؾE )226) ( ىمؿO407 .) 

 . (3/73( قمٚمؾ EًمدOEىمٓمٜمل )2)

 . (E6/163ًمٌدE Oعمٜمػم )( 3)

سم٤مE Fًمٓمالق ذم Eإلهمالق وEًمٙمره، وEًمًٙمرEن وEعمجٜمقن وAُمرمه٤م، وEًمٖمٚمط وEًمٜمًٞم٤من ذم Eًمٓمالق يمت٤مE Fًمٓمالق  (4)

 . (7/46وEًمنمك وهمػمه )

(5)  ،MحلدوE Fعميمت٤مE يرضمؿ ٓ :Fسم٤م( عمجٜمقٟم٦مE8/165جٜمقن و) . 

 . (12/121ومتح Eًم٤ٌمOي ٓسمـ طمجر )( 6)

 . (4/389( EعمًتدOك )7)
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سمـ Aيب  Eهلل قمٌدقمـ ، قمـ ىمت٤مGM، طمدصمٜمل ؾمٕمٞمد سمـ Aيب قمروسم٦م، صمٜم٤م قمٙمرُم٦م سمـ CسمرEهٞمؿ، Eًمرسمٞمع سمـ ـم٤مOق

Kسم٤مO ، GMيب ىمت٤مA قمـ  ّٟمAًمٜمٌل  فE يم٤من ُمع  ذم ؾمٗمر ، ْMًم٩موم٠م
(1)

ف ٟمّ  :C ٌلوم٘م٤مل Eًمٜمّ، ومت٘مٓمع Eًمٜم٤مQ قمٚمٞمف 

Iًم٘مٚمؿ قمـ صمالE ومعO :ًمٜم٤مئؿ طمتك يًتٞم٘مظE عمٕمتقه طمتك يّمح، قمـE ًمّمٌّل ، وقمـE طمتك حيتٚمؿ وقمـ. 

 .((وقمٙمرُم٦م وٕمٗمقه)): ومتٕم٘مٌف Eًمذهٌل سم٘مقًمف، ((هذE طمدي٨م <حٞمح Eإلؾمٜم٤مM ومل خيرضم٤مه))وىم٤مل 

وم٢مٟمف ، ًمق ؾمٚمٛم٧م ُمـ قمٙمرُم٦م سمـ CسمرEهٞمؿ، هذه ـمري٘م٦م قمزيزE GًمقضمقM ضمٞمدG)): وىم٤مل Eسمـ Eعمٚم٘مـ

((<دوق وEسمٜمف، وه٤مؿمؿ سمـ ُمرصمد ًمٞمس سمٌم?، ىم٤مل Eسمـ طم٤ٌمن، وٕمٞمػ
(2)

. 

((همرEئ٥مصم٘م٦م ًمٙمٜمف <٤مطم٥م  ه٤مؿمؿ سمـ ُمرصمد EًمٓمؼمEين)): وىم٤مل Eخلٚمٞمكم
(3)

. 

وAسمق EMوM وEًمٜم٤ًمئل، وٕمٗمف Eسمـ ُمٕملم وقمٙمرُم٦م سمـ CسمرEهٞمؿ MPٕEي
(4)

. 

 .وم٤مإلؾمٜم٤مM وٕمٞمػ 

 .وؾمًاد زمـ أوس ونمغممهو، ضمًيٌ شمقزمون -4

Aظمرضمف EًمٓمؼمEين
(5)

، ٗمرEينEعم١مُمـ سمـ قمكم Eًمزقم قمٌدطمدصمٜم٤م ، Eًمرمحـ سمـ ؾمٚمؿ EًمرPEي قمٌدطمدصمٜم٤م : ىم٤مل 

ين Aظمؼم: ىم٤مل، قمـ Aيب OMCيس Eخلقٓين، قمـ ُمٙمحقل، قمـ سُمْرM سمـ ؾِمٜم٤من، Eًمًالم سمـ طمرF قمٌدAظمؼمٟم٤م 

Oومع : ىم٤مل - E - هلل Oؾمقل Aنّ : وؿمدME سمـ AوQ، ُمٜمٝمؿ صمقسم٤من، E هلل همػم وEطمد ُمـ A<ح٤مO Fؾمقل

 .Eحلدي٨م. . . . Eًم٘مٚمؿ ذم Eحلد قمـ Eًمّمٖمػم طمتك يٙمؼم

وOضم٤مًمف صم٘م٤مE ،HينOوEه Eًمٓمؼم: ىم٤مل Eهلٞمثٛمل
(6)

. 

((<دوق Oُمل سم٤مًم٘مدO))ٟمزيؾ EًمٌٍمG ُمقمم ىمريش  وسمرM سمـ ؾمٜم٤من Aسمق Eًمٕمال? Eًمدُمِم٘مل
(7)

. 

ٚمٞمف Aسمق يمري٥مAصمٜمك قم، Eعم١مُمـ سمـ قمكم هقEًمزقمٗمرEين EًمرPEي قمٌدو
(8)

 ،Hًمث٘م٤مE سمـ طم٤ٌمن ذمE يمرهNو
(9)

. 

                                 
 (. )Mًم٩مُم٤مGM:  (E1 /669عمجٛمقE Wعمٖمٞم٨م )ُمـ Eًمدًم٩م: وهق Eًمًػم سم٤مًمٚمٞمؾ.  MAًما٩م (1)

 . (E6/151ًمٌدE Oعمٜمػم )( 2)

 . (2/484( EإلOؿم٤مM ذم ُمٕمروم٦م قمٚمام? Eحلدي٨م ًمٚمخٚمٞمكم )3)

 (. H5708 ) (3/89ُمٞمزEن EٓقمتدEل ) (4)

 (. 386( K )1/216( وُمًٜمد Eًمِم٤مُمٞملم )7/287 ( K )7156) Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم (5)

 . (6/251)جمٛمع EًمزوEئد ( 6)

(7)  :S( ًمتٝمذي٥مE 165شم٘مري٥م) ( H653 .) 

 (. H348 ) (E6/66جلرK وEًمتٕمديؾ ٓسمـ Aيب طم٤مشمؿ ) (8)

 (. H14172 ) (8/417( Eًمث٘م٤مH ٓسمـ طم٤ٌمن )9)
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ىم٤مل Aسمق ٟمٕمٞمؿ ، Eًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ؾمٚمؿ Aسمق حيٞمك EًمرPEي Eٕ<ٌٝم٤مين قمٌد: EًمٓمؼمEينوؿمٞمخ 

((ويم٤من ُم٘مٌقل Eًم٘مقل، يم٤من ُمـ حمدصمل A<ٌٝم٤من)): Eٕ<ٌٝم٤مين
(1)

((ُمـ Eًمث٘م٤مH)): وىم٤مل Eًمذهٌل ،
(2)

. 

 .ومٝمق ُمـ Oضم٤مل ُمًٚمؿ، همػم ُمٙمحقل Eًمِم٤مُمل Eًمٗم٘مٞمف، EًمّمحٞمحOضم٤مل  وسم٤مىمل Oضم٤مًمف 

 .ومٝمذE Eإلؾمٜم٤مM ضمٞمد ذم EًمِمقEهد

وOوي قمـ ، وؿمدME سمـ AوQ ُمرومققم٤م، وصمقسم٤من، Aيب ىمت٤مGMو، Aن Eحلدي٨م Oوي قمـ قم٤مئِم٦م: واحلوقؾ

 .قمكم ُمرومققم٤م وُمقىمقوم٤م وEًمرEضمح Aٟمف ُمقىمقف قمٚمٞمف

ذم <ححف Eًمٜمقوي و، وEًمؽمُمذي، طمًٜمف Eًمٌخ٤مOيوىمد ، يٙمقن Eحلدي٨م <حٞمح٤م ًمٖمػمه ٤موسمٛمجٛمققمٝم

Eخلال<٦م
(3)

 ،?EوOإلE ًٕم٤ٌمين ذمEو
(4)

. 

وEشمٗمؼ Aهؾ Eعمٕمروم٦م ، قمٜمٝمام Eهلل OوEه Aهؾ Eًمًٜمـ ُمـ طمدي٨م قمكم وقم٤مئِم٦م Oيض)): ىم٤مل ؿمٞمخ Eإلؾمالمو

((قمغم شمٚم٘مٞمف سم٤مًم٘مٌقل
(5)

. 

يؼمىمف ضمّتيك سملىمؾيف  وٓ، همؾقت جر يمف؛ مـ َورِمَ يتقام يمف مول: أّكف ومول  مو ُروَي فمـ ايمـبل): ومقيمف -444

(وروي مقومقهمو فمعم فمؿر، وهمقف مؼوٌل ؛ ودم رواسمف اظمثـك زمـ ايمصبّوح، أطمرصمف ايمًارومطـل، ايمصًوميُ 
(6)

. 

دEOىمٓملAظمرضمف Eًم
(7)

EجلقPي Eسمـ ـمري٘مف وُمـ–، -يمام ىم٤مل Eعمّمٜمػ– 
(8)

وAسمق قمٌٞمد -
(9)

وEسمـ ، 

Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل
(10)

 FيقA ُمـ ـمريؼ حيٞمك سمـ: 

                                 
 (. H1134 ) (2/75( شم٤مOيخ A<ٌٝم٤من )1)

(2( Vحلٗم٤مE Gشمذيمر )2/189) ( H711 .) 

 (. E1/250خلال<٦م )( 3)

 . (K297 ) (OC2/4وE ?Eًمٖمٚمٞمؾ ذم ختري٩م Aطم٤مMي٨م ُمٜم٤مE Oًمًٌٞمؾ ) (4)

(5 :S( ًمِمٞمٓم٤منE ?وًمٞم٤مAًمرمحـ وE ?وًمٞم٤مA ًمٗمرىم٤من سملمE )48) . 

 (. E4/70عمٖمٜمل )( 6)

 (. 1970( K )3/5ٓمٜمل )( ؾمٜمـ EًمدOEىم7)

 (. 2/30( K )943( Eًمتح٘مٞمؼ ذم ُم٤ًمئؾ Eخلالف )8)

(9 :S( لEُٕمقE )546( K )1299 .) 

 (. 3/989( K )1806( EُٕمقEل )10)
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وEًمؽمُمذي
(1)

Eًمًٜم٦م ذK ذم Eًمٌٖمقي ـمري٘مف وُمـ– 
(2)

وEًمٌٞمٝم٘مل -
(3)

 :ُمـ ـمريؼ Eًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ 

FيقA ًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ( ، يمالمه٤م )حيٞمك سمـEًمّم٤ٌموE عمثٜمك سمـE قمـK ، سمٞمف، قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥مقمـA قمـ ،

ُمـ وزم يتٞمام ًمف : وم٘م٤مل، ىم٤مم ومخٓم٥م Eًمٜم٤مE  Qهلل Aن Oؾمقل، سمـ قمٛمرو سمـ Eًمٕم٤مE Sهلل قمٌدقمـ ضمده 

 .يؽميمف طمتك شم٠ميمٚمف Eًمّمدىم٦م وٓ، ُم٤مل ومٚمٞمتجر ًمف

ٕن Eعمثٜمك سـم Eًمّم٤ٌمK يْمٕمػ ذم ، وذم Cؾمٜم٤مMه ُم٘م٤مل، وCٟمام Oوي هذE Eحلدي٨م ُمـ هذE Eًمقضمف)): وىم٤مل Eًمؽمُمذي

ـ ، وOوى سمٕمْمٝمؿ هذE Eحلدي٨م، Eحلدي٨م ـ ؿمٕمٞم٥مقم ـ Eخلٓم٤مF ومذيمر هذE Eحلدي٨م، قمٛمرو سم  .((Aن قمٛمر سم

ٚمٛمل ـ حيٞمك Eًًم ـ قمٛمرو، هذE يرويف Eعمثٜمك، ًمٞمس سمّمحٞمح: وم٘م٤مل= ؾم٠مًم٧م Aمحد قمٜمف)): وىم٤مل ُمٝمٜم٤م سم ((قم
(4)

. 

Kًمّم٤ٌمE عمثٜمك سمـEًمٜم٤ًمئل، وE ((ُمؽموك)): ىم٤مل
(5)

((وٕمٞمػ Eظمتٚمط سم٠مظمرG)): وىم٤مل Eسمـ طمجر 
(6)

. 

سمـ  Eهلل قمٌدو، Eًمِمٞم٤ٌمين وAسمق Cؾمح٤مق، EًمٕمرPُمل Eهلل حمٛمد سمـ قمٌٞمديٜمٗمرM سمف سمؾ شم٤مسمٕمف قمٚمٞمف  مل وًمٙمٜمف

 .وEسمـ هلٞمٕم٦م قمـ قمٛمرو سمف، قمكم

Aظمرضمٝم٤م EًمدOEىمٓمٜمّل  روايي ايمعرزمل
(7)

 KEجلرE سمـ MEوO هلل صمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌٞمد، ُمـ ـمريؼE ،قمٛمرو  قمـ

 .Pيم٤مE Gًمٞمتٞمؿ ُم٤مل ذم: سمٚمٗمظ سمف سمـ ؿمٕمٞم٥م

((ُمؽموك)) Eًمرمحـ Eًمٙمقذم قمٌدEًمٗمزOEي Aسمق  سمـ Aيب ؾمٚمٞمامن EًمٕمرPُمل Eهلل وحمٛمد سمـ قمٌٞمد
(8)

. 

ٓ يٙم٤مA Mن ي٘مقم ، يم٤من ىمد Eظمتٚمط)): ىم٤مل Eًمٌخ٤مOي، Aسمق قمّم٤مم Eًمٕمً٘مالين: وOوME سمـ EجلرKE هق

((طمديثف
(9)

((ويم٤من ىمد Eظمتٚمط، Oوى همػم طمدي٨م ُمٜمٙمر، ًمٞمس سم٤مًم٘مقي)): وىم٤مل Eًمٜم٤ًمئل، 
(10)

وىم٤مل Eسمـ ، 

                                 
 (. 641( K )2/25( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ُم٤م ضم٤م? ذم Pيم٤مG ُم٤مل Eًمٞمتٞمؿ )1)

 (. 1589( K )6/63( ذE Kًمًٜم٦م ًمٚمٌٖمقي )2)

 (. 4/107ؼمى )( Eًمًٜمـ Eًمٙم3)

(4( OًمٌدE عمٚم٘مـ ذمE سمـE يمرهN )14/37 .) 

 (. . 99( Eًمْمٕمٗم٤م? وEعمؽمويملم )<ا5)

(6 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )920( H )6471 .) 

 (. 1972( K )3/6( ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )7)

(8 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )874( H )6108 .) 

 (. . 3/336(H )1139( Eًمت٠مOيخ Eًمٙمٌػم )9)

 (. 176(H )194( Eًمْمٕمٗم٤م? )<ا 10)
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((ومؽمك، <دوق Eظمتٚمط سم٠مظمرG)): جرطم
(1)

. 

 .ُمٜمٙمر ٤مٕهن، وهذه Eعمت٤مسمٕم٦م ٓ يٗمرK هب٤م

وؾمط: وروايي أيب إؽمحوق ايمشقبوع Eٕ ين ذمEًمٓمؼمE ظمرضمٝم٤مA
(2)

ـ ـمريؼ   ـ Eخلٓم٤مE Fًمٙمقذم قمٌدُم  :Eًمٕمزيز سم

وEًمدOEىمٓمٜمل
(3)

وُمـ ـمري٘مف Eسمـ EجلقPي ذم Eًمتح٘مٞمؼ-
(4)

 :قمٌٞمد سمـ Cؾمح٤مق Eًمٕمٓم٤مOُمـ ـمريؼ  -

قمـ Aيب Cؾمح٤مق Eًمِمٞم٤ٌمين، يمالمه٤م قمـ ُمٜمدل
(5)

ىم٤مل : ىم٤مل، قمـ ضمده، قمـ Aسمٞمف، قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥مقمـ ، 

 .EسمتٖمقE: وقمٜمد EًمٓمؼمEين. Eًمّزيم٤مEGطمٗمٔمقE Eًمٞمت٤مُمك ذم AُمقEهلؿ ٓ شم٠ميمٚمٝم٤م : E هلل Oؾمقل

((ثٜمك وُمٜمدل همػم ىمقيلمEعم)): ىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل 
(6)

. 

((ُمٜمدل وٕمٞمػ ويمذE EًمرEوي قمٜمف)): ىم٤مل Eسمـ طمجر
(7)

. 

وخي٤مًمػ ، ويًٜمد Eعمقىمقوم٤مH، يم٤من يرومع EعمرEؾمٞمؾ)): ىم٤مل Eسمـ طم٤ٌمن: وُمٜمدل سمـ قمكم Eًمٕمٜمزي Eًمٙمقذم

ُمٜمف Eًمٌنم ُمـ Eخلٓم٠م  ؽEعمت٘مٜملم مم٤م ٓ يٜمٗم ؽ همػم ُمًٚمؽومٚمام ؾمٚم، Eًمث٘م٤مH ذم EًمروEي٤مH ُمـ ؾمق? طمٗمٔمف

((وومحش Nًمؽ ُمٜمف قمدل سمف همػم ُمًٚمؽ Eًمٕمدول وم٤مؾمتحؼ Eًمؽمك
(8)

((وٕمٞمػ)): وىم٤مل Eسمـ طمجر، 
(9)

وًمٕمؾ . 

 . هذE Eحلدي٨م مم٤م Oومٕمف ُمٜمدل Cمم Eًمٜمٌل

((قمٜمده ُمٜم٤ميمػم)): ىم٤مل Eًمٌخ٤مOي، قمٌٞمد سمـ Cؾمح٤مق Eًمٕمٓم٤مO: وEًمرEوي قمٜمف
(10)

ُمؽموك )): وىم٤مل ُمًٚمؿ، 

                                 
(1 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )329( H )1958 .) 

 (. 1/298( K )998( Eعمٕمجؿ Eٕوؾمط )2)

 (.  1971( K )3/5( ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )3)

 (.  2/30( K )944( Eًمتح٘مٞمؼ ذم ُم٤ًمئؾ Eخلالف )4)

 . ((صم٘م٦م))Eًمٙمقذم  ( هق ؾمٚمٞمامن سمـ Aيب ؾمٚمٞمامن Aسمق Cؾمح٤مق Eًمِمٞم٤ٌمين5)

 :S( ًمتٝمذي٥مE ٟمٔمر: شم٘مري٥مE408( H )2568 .) 

 (. 4/107( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )6)

 (. E1/249ًمدEOي٦م ) ((7

 (. 3/25( Eعمجروطملم ٓسمـ طم٤ٌمن )8)

(9 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )970( H )6883  .) 

 (. 1437)( 5/441 H( Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم )10)
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((Eحلدي٨م
(1)

((<دوق))وهق  Eًمٕمزير سمـ Eخلٓم٤مE Fًمٙمقذم قمٌدوًمٙمٜمف شم٤مسمٕمف ، 
(2)

. 

Aظمرضمٝم٤م Eسمـ قمدي: زمـ فمقم اهلل فمبًوروايي 
(3)

وُمـ ـمري٘مف Eًمٌٞمٝم٘مل-
(4)

وEًمًٝمٛمل ذم شم٤مOيخ ، -

ضمرضم٤من
(5)

قمـ ، قمـ Aسمٞمف ، قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥مقمـ ، سمـ قمكم Eهلل قمٌدقمـ ، Aيب يقؾمػ Eًم٘م٤ميض ُمـ ـمريؼ 

 يدقمف طمتك شم٤ميمٚمف Eًمّمدىم٦م وُٓمـ وزم ُم٤مٓ ومٚمٞمتجر ًمف : ىم٤مل  ٌلقمـ Eًمٜمّ ، هضمدّ 

ذم وهق Aسمق AيقE Fإلومري٘مل Eًمٙمق: سمـ قمكم EعمذيمقO ذم هذه Eٕطم٤مMي٨م هق Eهلل قمٌد)): ىم٤مل Eسمـ قمدي

وٕيب يقؾمػ . . . . وAسمق يقؾمػ ىمد Oوى قمٜمف Aطم٤مMي٨م همػم ُم٤م NيمرH، سمـ قمكم سمـ ُمٝمرEن Eهلل قمٌد

ٟمف يروى قمـ Eًمْمٕمٗم٤م? Eًمٙمثػم ُمثؾ Eحلًـ سمـ C ٓAي Aيمثر طمديث٤م ُمٜمف AA<ٜم٤مف وًمٞمس ُمـ A<ح٤مE Fًمر

A ح٤مسمف ويتٌع>A ُم٤م خي٤مًمػ Eوهمػمه وهق يمثػم GOوضمد ومٞمف ظمقمام ENC ٕصمرE ؼمهؾEُمًٜمد E ،Cوى قمٜمف صم٘م٦م وO EN

 .((ويروى هق قمـ صم٘م٦م ومال سم٠مQ سمف وسمروEي٤مشمف

، ذم طمديثف Cٟمٙم٤مO، ًمٞمس سم٤معمتلم)): ىم٤مل Aسمق OPقم٦م، سمـ قمكم Aسمق AيقE Fإلومري٘مل Eهلل قمٌد -Aيًْم٤م–وومٞمف 

((هق ًملم
(6)

((<دوق خيٓمئ)): ىم٤مل Eسمـ طمجر، 
(7)

((وٕمٞمػ Aو جمٝمقل)): Eحلؼ Eإلؿمٌٞمكم قمٌدوىم٤مل ، 
(8)

. 

Aظمرضمٝم٤م Eسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل وروايي ازمـ هلقعي
(9)

Eجل٤ٌمO يم٤مشم٥م Eسمـ  قمٌدقمـ Aيب EٕؾمقE Mًمٜمي سمـ  

 .سمف سمٛمثؾ ًمٗمظ Eعمثٜمك سمـ Eًمّم٤ٌمK قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥مقمـ ، قمـ Eسمـ هلٞمٕم٦م، هلٞمٕم٦م

وOوEي٦م Eسمـ ، <دوق ظمٚمط سمٕمد EطمؽمEق يمتٌف)): هلٞمٕم٦م Eسمـ قم٘م٦ٌم Eًم٘م٤ميض سمـ Eهلل قمٌدوEسمـ هلٞمٕم٦م وهق 

                                 
 (. 2107( H )1/528ُم٤مم ُمًٚمؿ )( Eًمٙمٜمك وEٕؾمام? ًمإل1)

(2 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )611( K )4090 .) 

 (. 7/145( Eًمٙم٤مُمؾ )3)

 (. 6/2( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل )4)

(5 )   :S(488 .) 

 (. 5/115( EجلرK وEًمتٕمديؾ )6)

(7 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )528( H )3487 .) 

(8( OًمٌدE عمٚم٘مـ ذمE سمـE ٟم٘مٚمف )ضمد هذ36-14/35A ومل ،)( ًمقؾمٓمكE ٕطمٙم٤ممE ًمقؾمٓمكE ٕطمٙم٤ممE ًمٚمٗمظ ذمE E2/180 )

 سم٤مP Fيم٤مG ُم٤مل Eًمٞمتٞمؿ. 

 (. 3/989( K )1807( EُٕمقEل )9)
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((Eعم٤ٌمOك وEسمـ وه٥م قمٜمف Aقمدل ُمـ همػممه٤م
(1)

. 

ًمث الصم٦م هذه Eٕطم٤مMي٨م E)): وOوA ،MEيب Cؾمح٤مقو، Eهل٤مMي سمٕمد Aن Nيمره ُمـ ـمريؼ Eعمثٜمك قمٌدىم٤مل Eسمـ 

٦مٌ  ((وٕم٤مٌف ٓ شم٘مقم هب٤م طمج 
(2)

. 

ووٕمػ ، وAؾم٤مٟمٞمده٤م ٓ ختٚمق ُمـ وٕمػ، سمف ُمرومققم٤م قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥مهٙمذO EوEه ه١مٓ? OٕEسمٕم٦م قمـ 

 .سمٕمْمٝم٤م ؿمديد

 .ُمقىمقوم٤م قمـ قمٛمر ، Eعمًٞم٥م قمـ ؾمٕمٞمد سمـ، قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥مقمـ ، ٝمؿ طمًلم Eعمٕمٚمؿ ومروEهٗموظم٤مًم

Aظمرضمف Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل
(3)

ذم ُم٤ًمئؾ Aسمٞمف سمـ Aمحد Eهلل قمٌدو 
(4)

وEًمدOEىمٓمٜمل، 
(5)

 ـمري٘مف وُمـ – 

Eًمٌٞمٝم٘مل
(6)

قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مA  Fنّ ، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ Eعمًٞم٥م، قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥مقمـ ، طمًلم Eعمٕمٚمؿُمـ ـمريؼ  -

 ،ىم٤مل :《سم٠م EسمتٖمقEًمّمدىم٦مE ًمٞمت٤مُمك ٓ شم٠ميمٚمٝم٤مE لEُمق》. 

 .((وًمف ؿمقEهد قمـ قمٛمر ، هذC Eؾمٜم٤مM <حٞمح)): وىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل

٧م EOMؾمتفؾمٌ٘موىمد 
(7)

. 

((ف ُمـ يمالم قمٛمرEًمّمحٞمح Aٟمّ )) :ىم٤مل EًمدOEىمٓمٜمل، قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥مقمـ ، ٤مO MوEي٦م EًمقىمػوOضمح Eًمٜم٘مّ 
(8)

. 

((وًمف ؿمقEهد قمـ قمٛمر ، هذC Eؾمٜم٤مM <حٞمح)): وىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل
(9)

. 

، وىمد <ححٝم٤م Eًمٌٞمٝم٘مل، وOوEي٦م Eًمقىمػ <حٞمح٦م، Aن OوEي٦م Eًمرومع وٕمٞمٗم٦م ُمـ مجٞمع ـمرىمٝم٤م: واحلوقؾ

                                 
 (. 3587( Oىمؿ )538( Eٟمٔمر )Eًمت٘مري٥م )<ا 1)

 (. E3/30هل٤مMي ) ( شمٜم٘مٞمح Eًمتح٘مٞمؼ ٓسمـ قمٌد2)

 (. 455( K )1301( EُٕمقEل )<ا3)

 E  :S(158( K )592 .)هلل ( ُم٤ًمئؾ Eإلُم٤مم Aمحد OوEي٦م Eسمٜمف قمٌد4)

 (. 1973( K )3/6( ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )5)

 (. 4/107( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )6)

 . -E : 487ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 7)

 (. 2/331( ٟم٘مؾ قمٜمف Eًمزيٚمٕمل ذم ٟمّم٥م EًمرEي٦م )8)

 (. 4/107( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )9)



 978 ايمّزىموةىمتوب  

ؾمٌؼوىمد وMO قمـ قمٛمر ُمـ قمدG ـمرق يمام 
(1)

. 

هيذا وميقل ازميـ فمؿير : وميول ازميـ اظمـيذر، 《 فمعم ؽميقًّه وٓ، ٓ فمعم ايمعبً، ٓ زىموة دم مويمف》): ومقيمف

وصموزمر(
(2)

. 

 :أشمر ازمـ فمؿر   -444

Aظمرضمف Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(3)

وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل، 
(4)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(5)

قمـ ، سمـ قمٛمر Eهلل ُمـ ـمريؼ قمٌٞمد 

 .《 Pيم٤مG ٕمٌدُم٤مل Eًم ًمٞمس ذم》: قمـ Eسمـ قمٛمر ىم٤مل، ٟم٤مومع

وAظمرضمف Eسمـ Pٟمجقيف
(6)

 .قمـ ٟم٤مومع سمف ٟمحقه، قمـ <خر سمـ ضمقيري٦م، قمـ Aيب ٟمٕمٞمؿ Eًمٗمْمؾ سمـ Mيملم 

EًمرEPق قمٌدوAظمرضمف 
(7)

ـ   ـ ٟم٤مومع، قمٛمر سـم Eهلل قمٌدقم ـ قمٛمر ىم٤مل، قم ـ Eسم  .《 ُم٤مل Eعمٙم٤مشم٥م Pيم٤مG ًمٞمس ذم》: قم

ـ قمٛمر سمـ طمٗمص سم Eهلل قمٌد: EًمرEPق قمٌدوذم OوEي٦م ، و<خر Eهلل ُمـ ـمري٘مل قمٌٞمد، وم٤مٕصمر <حٞمح

((وٕمٞمػ)): Eًمٕمٛمري
(8)

. 

?EوOإلE ًٕم٤ٌمين ذمE ًمِمٞمخE و<حح
(9)

. 

 أشمر صموزمر  -444

EًمرEPق قمٌدAظمرضمف 
(10)

وAسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل: 
(11)

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم ذم Eعمّمٜمػ، 
(12)

وEسمـ Pٟمجقيف ذم : 

                                 
 . -E : 487ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ(1)

 (. 4/71( Eعمٖمٜمل )2)

(3( K عمّمٜمػE )10336 .) 

(4( )3/1002( K )1843 .) 

 (. 4/108( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )5)

 (. 3/1002( K )1842( EُٕمقEل )6)

 (. 4/77( K )7009( Eعمّمٜمػ )7)

(8 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )528( H )3489  .) 

 (.  3/251( K )783)( OCوE ?Eًمٖمٚمٞمؾ 9)

 (. 4/71( K )7004( Eعمّمٜمػ )10)

 (. 1336( K )556)<ا (11)

(12( K عمّمٜمػE )10341 .) 
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EُٕمقEل
(1)

ٓ 》: ي٘مقل، Eهلل قمٌدAٟمف ؾمٛمع ضم٤مسمر سمـ  ،Aظمؼمين Aسمق Eًمزسمػم: ىم٤مل، Eسمـ ضمري٩م يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ 

 .《 وEعمٙم٤مشم٥م طمتك يٕمت٘م٤م ٕمٌدPيم٤مG ذم ُم٤مل Eًم

وEٟمٔمر Eحلدي٨م ، وEسمـ Eًمزسمػم سم٤مًمًامW ممـ Oوى قمٜمٝمام، Eسمـ ضمري٩موىمد سK ، وهذC Eؾمٜم٤مM <حٞمح

 .Eًمذي سمٕمده

ٓ زىموة دم مول ايميؿؽوسمِى : ومول  ايمـبل أنّ )ويمـو مو ُرِوَي : ومقيمف  -444
(2)

. 

Aظمرضمف EًمدOEىمٓمٜمل
(3)

ٟم٤م Eًمٗمْمؾ سمـ Eًمٕم٤ٌمQ : ىم٤مٓ، Eًمّمٛمد سمـ قمكمّ  قمٌدو، Eًم٤ٌمىمل سمـ ىم٤مٟمع قمٌدقمـ ، 

ىم٤مل : ىم٤مل، قمـ ضم٤مسمر، قمـ Aيب Eًمزسمػم، Eسمـ ضمري٩مقمـ ، يعزِ سمـ سمَ  Eهلل قمٌدصمٜم٤م ، صمٜم٤م حيٞمك سمـ همٞمالن، EفEًمّمقّ 

 .ُم٤مل Eعمٙم٤مشم٥م Pيم٤مG طمتك يٕمتؼ ًمٞمس ذم: E هلل Oؾمقل

Eسمـ سمـ سمزيع قمـ  Eهلل قمٌدEعمٙم٤مشم٥م قمـ ذم  وOوى Nًمؽ)): وم٘م٤مل، سمـ سمزيع Eهلل ٕمٌدوAقمٚمف Eًمٌٞمٝم٘مل سم

((ُمرومققم٤م وهق وٕمٞمػ وEًمّمحٞمح ُمقىمقف ضمري٩م
(4)

. 

وNيمره Eًمذهٌل ذم EعمٞمزEن
(5)

 .سمـ سمزيع Eهلل قمٌدُمـ ُمٜم٤ميمػم : 

وAسمق Eًمزسمػم )): وم٘م٤مل، وضمٝم٤مًم٦م حيٞمك سمـ همٞمالن، قمٜمٕمٜم٦م Aيب Eًمزسمػم: لم AظمريتلموAو٤مف Eسمـ Eًم٘مٓم٤من قمٚمت

Nيمره Eسمـ Aيب ، ًؽمي Eٕ<ؾEًمت، ومٝمق حيٞمك سمـ همٞمالن EًمٌٖمدMEي، وAُم٤م حيٞمك سمـ همٞمالن، ُمدًمس قمـ ضم٤مسمر

وAُم٤م ، وهق قمٜمده جمٝمقل Eحل٤مل، Eعمٕمروف سمٞمحٞمك سمـ همٞمالن: صمؿ ىم٤مل، سمـ همٞمالن Eهلل قمٌدحيٞمك سمـ : طم٤مشمؿ

ىم٤مًمف ، وهق صم٘م٦م، ومٝمق همػم هذE ،Eًمذي يروي قمـ ُم٤مًمؽ، سمـ Aؾمام? سمـ طم٤مOصم٦م Eهلل قمٌدحيٞمك سمـ همٞمالن سمـ 

((Eخلٓمٞم٥م ذم شم٤مOخيف
(6)

 ،OًمٌدE عمٚم٘مـ ذمE سمـE وشمٌٕمف ومٞمٝمام
(7)

Eًم٤ٌمىمل سمـ  قمٌد)): وم٘م٤مل، وNيمر قمٚم٦م Aظمرى، 

وهذه Eًمٕمٚم٦م همػم ، ((يمثػم ويٍم قمغم Eخلٓم٠مCٟمف خيٓمئ : ٢من EًمدOEىمٓمٜمل ىم٤مل ذم طم٘مفوم، ؿمٞمخ EًمدOEىمٓمٜمل، ىم٤مٟمع

                                 
 (. 3/1002( K )1845( EُٕمقEل )1)

 (. 4/72( Eعمٖمٜمل )2)

 (. 1960( K )2/502( ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )3)

 (. 4/109( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )4)

 (. 4224( H )2/396( ُمٞمزEن EٓقمتدEل )5)

 (. E3/429ًمقهؿ ) ( سمٞم٤من6)

 (. 14/46-48( K )911( EًمٌدE Oعمٜمػم )7)
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Gًمٓمًتل قمٌدٕٟمف ُمت٤مسَمٌع ُمـ ىمٌؾ ، ُم١مصمرE حلًلمE سمقA ًمّمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ ُمٙمرمE ،صمٜمك ، ومٝمق صم٘م٦مA

وصم٘مف Eخلٓمٞم٥م ذم شم٤مOخيف، قمٚمٞمف Eًمؼمىم٤مين
(1)

وٕمٗمف ، Aسمق Eحلًلم Eُٕمقي ُمقٓهؿ سمـ ىم٤مٟمعEًم٤ٌمىمل  قمٌدو، 

Eًم٤ٌمىمل ُمـ Aهؾ Eًمٕمٚمؿ  قمٌدوىمد يم٤من ، ٓ OMAي ٕي ر? وٕمٗمف Eًمؼمىم٤مين)): ومتٕم٘مٌف Eخلٓمٞم٥م سم٘مقًمف، Eًمؼمىم٤مين

((وىمد يم٤من شمٖمػم ذم @ظمر قمٛمره، وAOي٧م قم٤مُم٦م ؿمٞمقظمٜم٤م يقصم٘مقٟمف، وEًمدEOي٦م وEًمٗمٝمؿ
(2)

. 

Aطم٤مMيثف قمٛمـ يروي قمٜمف ًمٞم٧ًم )): ىم٤مل Eسمـ قمدي، سمـ سمزيع Eٕٟمّم٤مOي ىم٤ميض شُمًؽم Eهلل قمٌدو

((سمٛمحٗمقفم٦م Aو قم٤مُمتٝم٤م
(3)

((ًمٞمس سمٛمؽموك، سمـ سمزيع ًملم Eحلدي٨م Eهلل قمٌدو)): وىم٤مل EًمدOEىمٓمٜمل. 
(4)

ووىم٤مل ، 

((Oوى قمٜمف حيٞمك سمـ همٞمالن ُمٜم٤ميمػم، ًمٞمس سمحج٦م)): Eًم٤ًمضمل
(5)

. 

وطمح٤مE ، JًمرEPق قمٌد، ظم٤مًمٗمف، وم٘مد ظمقًمػ ذم Cؾمٜم٤مM هذE Eحلدي٨م، زيع ُمع وٕمٗمفسمـ سم Eهلل قمٌدو

 :قمـ ضم٤مسمر ُمقىمقوم٤م قمٚمٞمف، قمـ Aيب Eًمزسمػم، Eسمـ ضمري٩مقمـ ، ومرووه، وEسمـ Eعم٤ٌمOك، وحمٛمد سمـ سمٙمر، Eعمّمٞميص

EًمرEPق قمٌدAظمرضمف 
(6)

: 

وAسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل
(7)

 :ٞميصقمـ طمج٤مJ سمـ حمٛمد Eعمّم 

ذم Eعمّمٜمػ وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(8)

 :قمـ حمٛمد سمـ سمٙمر 

وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل
(9)

 :ُمـ ـمريؼ Eسمـ Eعم٤ٌمOك 

Aظمؼمين : ىم٤مل، Eسمـ ضمري٩مقمـ وEسمـ Eعم٤ٌمOك( ، وحمٛمد سمـ سمٙمر، وطمج٤مE ،JًمرEPق قمٌدOAسمٕمتٝمؿ )

 .《 وEعمٙم٤مشم٥م طمتك يٕمت٘م٤م ٕمٌد٤مG ذم ُم٤مل Eًمٓ Pيم》: ي٘مقل، Eهلل قمٌدسمـ  Aٟمف ؾمٛمع ضم٤مسمر، Eًمزسمػم Aسمق

                                 
(1( MEيخ سمٖمدOشم٤م )12/307( H )567  .) 

(2( Oسمِم٤م H MEيخ سمٖمدOشم٤م )12/375( H )5728 .) 

 (. 4/253( Eًمٙم٤مُمؾ )3)

 (. 10/287( Q )2012( Eًمٕمٚمؾ )4)

 (. 4171( H )4/441( ًم٤ًمن EعمٞمزEن )5)

 (. 4/71( K )7004( Eعمّمٜمػ )6)

(7ٕE )ا>( لE556ُمق( K )1336 .) 

(8( K عمّمٜمػE )10341 .) 

 (. 3/1002( K )1845( EُٕمقEل )9)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .قمٜمٝمام ي٤موEسمـ Eًمزسمػم سم٤مًمًامW ممـ Oو، Eسمـ ضمري٩موىمد سK ، وهذC Eؾمٜم٤مM <حٞمح

 .وAيمثر قمدEM، سمـ سمزيع عمـ هق Aطمٗمظ ُمٜمف Eهلل قمٌدوعمخ٤مًمٗم٦م ، ًمْمٕمػ EOويف، Aن EعمرومقW وٕمٞمػ: واحلوقؾ

((Eًمّمحٞمح ُمقىمقف)): ٤مسمر وم٘م٤ملو<حح Eًمٌٞمٝم٘مل Eًمقىمػ قمغم ضم
(1)

. 

زمنؽمـوده فميـ فمؿيرة ((ايمســ))دم ، زمـ موصمف اهلل فمبًوروى أزمق ): ومقيمف -[م]
(2)

: ومويميً، فميـ فموئشيي، 

ٓ زىموة دم مول ضمتك حيقل فمؾقف احلقل: يؼقل  اهلل ؽمؿعً رؽمقل
(3)

. 

ـ ُم٤مضمف Aظمرضمف Eسم
(4)

ـ قمكم Eجلٝمْمٛمل ىم٤مل  ـ ٟمٍم سم ـ Eًمقًمٞمد ىم٤مل: قم ـ حمٛمد: طمدصمٜم٤م ؿمج٤مW سم ـ ، طمدصمٜم٤م طم٤مOصم٦م سم قم

Gـ قم٤مئِم٦م، قمٛمر  .ٓ Pيم٤مG ذم ُم٤مل طمتك حيقل قمٚمٞمف Eحلقل: ي٘مقل E هلل ؾمٛمٕم٧م Oؾمقل: ىم٤مًم٧م، قم

 قم٤مئِم٦م  وEًمرEضمح Eًمقىمػ قمغم، ضم٤مل ذم Oومٕمف ووىمٗمفقمغم طم٤مOصم٦م سمـ Aيب Eًمر فوىمد Eظمتٚمػ EًمروGE ومٞم

ؾمٌؼوىمد 
(5)

. 

 (《اى همقف ضمكم اؽمتػودهُ  ايمّزىموةأن  》: ومعوويي، وازمـ فمبوس، )وُرِوي فمـ ازمـ مسعقد: ومقيمف
(6)

. 

 أشمر ازمـ مسعقد  -444

Aظمرضمف Eًمِم٤مومٕمل ذم Eٕم
(7)

وُمـ ـمري٘مف Eًمٌٞمٝم٘مل ذم Eعمٕمروم٦م-
(8)

EًمرEPق قمٌدو -
(9)

وAسمق قمٌٞمد ذم : 

EلEُٕمق
(10)

سمـ  هللا قمٌد يم٤من》: ىم٤مل، قمـ هٌػمG سمـ يريؿ، قمـ Aيب Cؾمح٤مق، ُمـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من EًمثقOي 

                                 
 (. 4/109( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )1)

٘م٦م ُمـ Eًمث٤مًمث٦م ُم٤مشم٧م ىمٌؾ Eعم٤مئ٦م وي٘م٤مل AيمثرH قمـ قم٤مئِم٦م صم Eًمرمحـ سمـ ؾمٕمد سمـ E GOEOPٕٟمّم٤مOي٦م Eعمدٟمٞم٦م ( قمٛمرG سمٜم٧م قمٌد2)

 S( ًمتٝمذي٥مE ًمًت٦م. شم٘مري٥مE ًمٙمت٥مE Fح٤م>A هل٤م JظمرA ،1365سمٕمده٤م( H )8643 .) 

 (. 4/73( Eعمٖمٜمل )3)

(4Gًمّزيم٤مE Fًمًٜمـ، يمت٤مE ذم )ُمال Mؾمتٗم٤مE ُمـ :Fسم٤م ، (3/12( K )1792 .) 

 قمٜمٝم٤م.  Eهلل . طمدي٨م قم٤مئِم٦م Oيض-E :- 476ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 5)

 (. 4/75( Eعمٖمٜمل )6)

 (. 7/189( Eٕم )7)

(8) ( Oٔصم٤مEًمًٜمـ وE 6/75ُمٕمروم٦م( K )8054) . 

 (. 7036( K )4/78ذم Eعمّمٜمػ )( 9)

 (. 417( K )1128( EُٕمقEل )<ا10)
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 .《 Eًمّزيم٤مGصمؿ ي٠مظمذ ُمٜمف ، ذم Pسمؾ <ٖم٤مOُمًٕمقM يٕمٓمٞمٜم٤م Eًمٕمٓم٤م? 

: Aسمق Eحل٤مE IOًمٙمقذم -سمتحت٤مٟمٞم٦م Aوًمف وPن قمٔمٞمؿ Eًمِم٤ٌمُمل سمٛمٕمجٛم٦م صمؿ ُمقطمدG ظمٗمٞمٗم٦م-هٌػمG سمـ يريؿ 

((ٓ سم٠مQ سمف وىمد قمٞم٥م سم٤مًمتِمٞمع))
(1)

. 

Hصم٘م٤م Mإلؾمٜم٤مE ضم٤ملO همػم ، وسم٤مىملAًمًٌٞمٕملE ؾمح٤مقC يبA سمـ طمجر ذم ، ن ومٞمف قمٜمٕمٜم٦مE يمرهN وهق ُمدًمس

Eعمرشم٦ٌم Eًمث٤مًمث٦م ُمـ Eعمدًمًلم
(2)

. 

ام Cٟمام Aهن، هذE قمٜمدي قمغم ُمذه٥م طمدي٨م Aيب سمٙمر وقمثامن Eهلل قمٌدوCٟمام وضمف طمدي٨م )): ىم٤مل Aسمق قمٌٞمد

قمـ  صمؿ Nيمر ُمٕمٚم٘م٤م ((. . . عم٤م ىمد وضم٥م ىمٌؾ Eًمٕمٓم٤م? ٓ عم٤م يًت٘مٌؾ يٌلم Nًمؽ طمدي٨م @ظمر Eًمّزيم٤مGيم٤مٟم٤م ي٠مظمذEن 

ُمـ Eؾمتٗم٤مM ُم٤مٓ ومال Pيم٤مG ومٞمف طمتك 》): Aٟمف ىم٤مل Eهلل قمٌدقمـ ، قمـ Aيب قمٌٞمدG، قمـ ظمّمٞمػ، ؾمٗمٞم٤من EًمثقOي

 .《 حيقل قمٚمٞمف Eحلقل

((<دوق د? Eحلٗمظ ظمٚمط سم٠مظمرG وOُمل سم٤مإلOضم٤م?)) Eًمرمحـ EجلزOي قمٌدظمّمٞمػ سمـ وومٞمف 
(3)

وىمد ، 

 .شمٗمرM هبذه EًمروEي٦م

 أشمر ازمـ فمبوس  -444

Aظمرضمف Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(4)

 ، قمـ Aيب Aؾم٤مُم٦م 

قمٌٞمد ذم EُٕمقEل وAسمق
(5)

 :قمـ يزيد سمـ ه٤مOون 

وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل
(6)

 :Eًمٜمي سمـ ؿمٛمٞمؾقمـ  

، قمـ Eسمـ قم٤ٌمQ، قمـ قمٙمرُم٦م، هِم٤مم سمـ طم٤ًمنوEًمٜمي( قمـ ، ويزيد سمـ ه٤مOون، صمالصمتٝمؿ )Aسمق Aؾم٤مُم٦م

 .《 يزيمٞمف طملم يًتٗمٞمده》: ذم Eًمذي يًتٗمٞمد Eعم٤مل ىم٤مل

 .M <حٞمحوEإلؾمٜم٤م

                                 
(1 ) :S( ًمتٝمذي٥مE 1018شم٘مري٥م( H )7268) . 

(2 :S( ًمت٘مديسE هؾA شمٕمريػ )42( H )91 .) 

(3 ) :S( ًمتٝمذي٥مE 297شم٘مري٥م( H )1718 .) . 

(4( K )10326 .) 

(5 ) :S( لEُٕمقE418( K ،)1132 .) 

 (. 3/921( K )1640( EُٕمقEل ٓسمـ Pٟمجقيف )6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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وAظمرضمف Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل
(1)

 :قمـ حمٛمد سمـ يمثػم Eعمّمٞميص 

ـ Aمحد Eهلل قمٌدو ذم ُم٤ًمئؾ Aسمٞمف سم
(2)

ـ طمزم ذم Eعمحغم- ـ ـمري٘مف Eسم وُم
(3)

ـ  - ـ  قمٌدقم  :EًمقIOE قمٌدEًمّمٛمد سم

قمـ Eسمـ قم٤ٌمQ ، سمـ Pيد قمـ ضم٤مسمر، قمـ ىمت٤مGM، مح٤مM سمـ ؾمٚمٛم٦مEًمّمٛمد( قمـ  قمٌدو، يمالمه٤م )Eسمـ يمثػم

 .((ذم Eعم٤مل Eعمًتٗم٤مM يزيمٞمف طملم يًتٗمٞمده))

 .وOضم٤مل Cؾمٜم٤مMه صم٘م٤مO Hضم٤مل ُمًٚمؿ

EًمرEPق قمٌدوAظمرضمف 
(4)

ذم Eعم٤مل Eعمًتٗم٤مM : قمـ Eسمـ قم٤ٌمQ ىم٤مل، قمـ قمٙمرُم٦م، قمـ AيقF، قمـ ُمٕمٛمر 

 .ENC سمٚمغ ُم٤مئتل OMهؿ ومٗمٞمٝم٤م مخ٦ًم EOMهؿ

 .وCؾمٜم٤مMه <حٞمح 

 أشمر معوويي  -444

ذم EٕمAظمرضمف Eًمِم٤مومٕمل 
(5)

Eعمٕمروم٦م ذم Eًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ– 
(6)

: قمـ Eسمـ ؿمٝم٤مF ىم٤مل، قمـ ُم٤مًمؽ -

 .ُمٕم٤موي٦م Eًمّزيم٤مAGول ُمـ Aظمذ ُمـ Eٕقمٓمٞم٦م 

وEًمزهري وًمد ؾمٜم٦م مخًلم
(7)

وُم٤مH ُمٕم٤موي٦م ذم Oضم٥م ؾمٜم٦م ؾمتلم قمغم Eًمّمحٞمح، 
(8)

 .Gًمٕم٤مذE ونM يمف وهقOMوم٠م. 

وCٟمام هق ُم٤مل ي١مظمذ ُمـ Eًمٗمل? ، ٚمٞمف EحلقلEًمٕمٓم٤م? وم٤مئدG ومال Pيم٤مG ومٞمف طمتك حيقل قم)): وىم٤مل Eًمِم٤مومٕمل

 .((ُمـ Eعمنميملم ومٞمدومع Cمم Eعمًٚمٛملم وم٢مٟمام يٛمٚمٙمقٟمف يقم يدومع Cًمٞمٝمؿ

                                 
(1 :S( لEُٕمقE )506( K )1132 .) 

 E S( :553( K )763 .)هلل ( ُم٤ًمئؾ Eإلُم٤مم Aمحد OوEي٦م Eسمٜمف قمٌد2)

(3( Oعمحغم سم٤مٔصم٤مE )4/42 .) 

 (. 4/78( K )7035( Eعمّمٜمػ )4)

 (. . 2/18( Eٕم ًمٚمِم٤مومٕمل )5)

(6 )( Oٔصم٤مEًمًٜمـ وE 6/75ُمٕمروم٦م( K )8053) . 

 (. 3/499( شم٤مOيخ Eإلؾمالم )7)

 (. 6/122( Eإل<٤مسم٦م ذم متٞمٞمز Eًمّمح٤مسم٦م )8)
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: وميول، يزىمقف ضمكم يستػقًه وَرَوى زمنؽميـوده فميـ ازميـ مسيعقد: )ومول أمحً فمـ نمغم واضمً: ومقيمف -[م]

يعطقـو وُيَزىم قف( اهلل فمبًىمون 
(1)

. 

ذم يمت٥م Eعم٤ًمئؾ وٓ، مل Aىمػ قمغم OوEيتف ذم Eعمًٜمد
(2)

: Eًمؼم ذم Eًمتٛمٝمٞمد سم٘مقًمف قمٌدوًمٙمـ Nيمره Eسمـ ، 

يٕمٓمٞمٜم٤م  Eهلل قمٌديم٤من )): قمـ هٌػمG ىم٤مل، قمـ Aيب Cؾمح٤مق، قمـ ؾمٗمٞم٤من، قمـ ويمٞمع، Eهلل قمٌدوNيمر Aسمق ))

 .((Eًمٕمٓم٤م? ويزيمٞمف

 .((Eهلل قمٌدوًمٞمس هذE ُمذه٥م Aيب )): صمؿ ىم٤مل

EOMؾمتف ىمٌؾ طمديثلم ٧مؾمٌ٘موىمد 
(3)

. 

 ميـفؿ أزميق ؛ ضميكم يسيتػقًه[ ايمّزىموةوصمقب : عؾامء فمعم طمالف هذا ايمؼقل ]يعـل)ومجفقر ايم: ومقيمف

)(4)وفمقم ، وفمثامن، وفمؿر، زمؽر
. 
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Aظمرضمف Eإلُم٤مم Aمحد
(5)

 Fقمـ ، قمـ ٟمٍم سـم سم٤مGـم٤مOA سـم Jًمزسمػم، طمج٤مE يبA ـ ، قمـ قمـ ضم٤مسمر سم

صمؿ ، ًمق ىمد ضم٤م?ٟم٤م ُم٤مل حلثٞم٧م ًمؽ، ي٤م ضم٤مسمر: وم٘م٤مل زم، E هلل Mظمٚم٧م قمغم Oؾمقل: ف ىم٤ملEٕٟمّم٤مOي Aٟم Eهلل قمٌد

: وم٘م٤مل Aسمق سمٙمر، ومحدصمتف، وم٠مشمٞم٧م Aسم٤م سمٙمر، ىمٌؾ Aن يٜمجز زم شمٚمؽ EًمٕمدE  Gهلل وم٘مٌض Oؾمقل: ىم٤مل، طمثٞم٧م ًمؽ

صمؿ ، صمؿ طمثٞم٦م، ومحثك زم طمثٞم٦م، وم٠مشم٤مه ُم٤مل: ىم٤مل، صمؿ طمثٞم٧م ًمؽ، صمؿ طمثٞم٧م ًمؽ، ? حلثٞم٧م ًمؽوٟمحـ ًمق ىمد ضم٤م?ٟم٤م ر

 .((ومقPٟمتٝم٤م ومٙم٤مٟم٧م Aًمٗم٤م ومخس ُم٤مئ٦م: ىم٤مل، ًمٞمس قمٚمٞمؽ ومٞمٝم٤م <دىم٦م طمتك حيقل قمٚمٞمٝم٤م Eحلقل: ىم٤مل

((يرُمقٟمف سم٤مًمٙمذF)): Oيىم٤مل Eًمٌخ٤م، ٟمٍم سمـ سم٤مA Fسمق ؾمٝمؾ EخلرEؾم٤مينوومٞمف 
(6)

طمج٤مJ سمـ وؿمٞمخف ، 

Gـم٤مOA وىمد قمٜمٕمـ، ُمدًمس. 

                                 
 (. E4/75عمٖمٜمل ) (1)

 ،. P(551)يم٤مE Gعم٤مل Eعمًتٗم٤مM( )<ا Eهلل ( ُم٤ًمئؾ Eإلُم٤مم Aمحد سمروEي٦م Eسمٜمف قمٌد2)

 . -E :- 499ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 3)

 (. 4/75( Eعمٖمٜمل )4)

 (. 14328( K )22/231( ذم Eعمًٜمد )5)

 (.  8/105( H )2357( Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم )6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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EًمرEPق قمٌدوAظمرضمف 
(1)

ٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ–  Eًم
(2)

ـ قمـ حمٛم، Aظمؼمين قمٛمرو سـم Mيٜم٤مO: ىم٤مل Eسـم ضمري٩مقمـ  - د سم

ضم٤م? Aسم٤م سمٙمر ُم٤مٌل ُمـ ىمٌؾ Eسـم Eحليُمل  عم٤م ُم٤مE Hًمٜمٌل: ىم٤مل Eهلل قمٌدقمـ ضم٤مسمر سـم ، قمكم
(3)

ومذيمره صمؿ ىم٤مل . . . 

 .((ًمٞمس قمٚمٞمؽ ومٞمف <دىم٦م طمتك حيقل قمٚمٞمؽ ومٞمف Eحلقل: وMEP قمٚمٞمف همػمه Aٟمف ىم٤مل جل٤مسمر)): EًمرEPق قمٌد

 .ومل يذيمر ُمـ Eًمذي MEPه

JعمًتخرE ٟم٦م ذمEسمق قمقA ظمرضمفAو
(4)

ؾمٛمٕمٜم٤مه : ىم٤مل، قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م، ريؼ قمكم سمـ Eعمديٜملُمـ ـم 

 OعمٜمٙمدE سمـE ُمـE?وسمد EMقمق
(5)

ًمق ىمد ضم٤م?  E هلل ىم٤مل Oؾمقل: ي٘مقل Eهلل قمٌدسمـ  Eؾمٛمٕم٧م ضم٤مسمر: ىم٤مل، 

Eوهٙمذ Eقمٓمٞمتؽ هٙمذA ًمٌحريـ ىمدE سمـ  :وم٘مٞمؾ ًمًٗمٞم٤من)): وومٞمف، ومذيمره . . . طمّتك قمد  صمالصم٤م، ُم٤ملE يمر ومٞمفN

 OعمٜمٙمدE-حلقلًمٞمس ومٞم: -ىم٤ملE طمّتك حيقل قمٚمٞمف Gيم٤مP ؾمامقمٞمؾ سمـ ُمًٚمؿ: وم٘م٤مل. فC ّٟمام ضم٤م? سمفC Eهذ ،

ٓ  ُم٤م Aظمؼمشمؽ، قمقEM وسمد?EEسمـ EعمٜمٙمدO  ؾمٛمٕمٜم٤مه ُمـ ِC ُم٤م ومٞمف)). 

MPٕE ؾمح٤مق ُمقمم طمدير ُمـC سمقA عمٙملE ؾمامقمٞمؾ سمـ ُمًٚمؿ هقCو .((حلدي٨مE وٕمٞمػ))
(6)

. 

وAظمرضمف Aسمق يٕمغم
(7)

قمـ ضم٤مسمر سمـ ، طمدصمٜم٤م سمٕمض Aؿمٞم٤مظمٜم٤م: قمـ ظم٤مًمد EحلذE? ىم٤مل، ُمـ ـمريؼ هِمٞمؿ 

وم٢مEN طم٤مل : لىم٤م، ٓ: ىمٚم٧م: ىم٤مل، = Aًمؽ ُم٤مل ؾمقEه: وذم @ظمره، ومذيمره:. . . سمٙمر ىم٤ملAن Aسم٤م ، Eهلل قمٌد

 .قمٚمٞمف Eحلقل وم٠مP Mيم٤مشمف

 .يٕمرف مل وومٞمف ؿمٞمخ ظم٤مًمد EحلذE? ُمٌٝمؿ

GMًمزي٤مE ن هذهA خلال<٦مEي، يث٧ٌم ذم ىمّم٦م ضم٤مسمر ، ملوOًمٌخ٤مE هEوO وىمد
(8)

 .ومٚمؿ يذيمر هذه Eًم٘مّم٦م Aيْم٤م 

Aظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم Eعمقـم٠م
(9)

قمـ حمٛمد سمـ قم٘م٦ٌم ُمقمم Eًمزسمػم Aٟمف ؾم٠مل Eًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد قمـ ُمٙم٤مشم٥م ًمف  

                                 
 (. E4/78( K )7034ًمرEPق ) ( ُمّمٜمػ قمٌد1)

 (. 4/109( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل )2)

 ٕمال? سمـ Eخليُمل. هق: Eًم( 3)

(4( JعمًتخرE )18/158-159( K )10216 .) 

 (. 20/26( Aي ُمٌتدA وقم٤مئدA Eًي Aوٓ و@ظمرE Eًٟمٔمر: EًمٙمقEيم٥م EًمدOEOي )5)

(6 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )144( K )484  .) 

 (. K1961 ) (3/459ُمًٜمد Aيب يٕمغم ) (7)

 (. 2683( K )3/180( ذم <حٞمحف، يمت٤مE Fًمِمٝم٤مHEM، سم٤مF ُمـ Aُمر سم٢مٟمج٤مE Pًمققمد )8)

 (. 837( H )2/344( ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ )9)
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امل قمٔمٞمؿىم٤مـمٕمف سم
(1)

 ،Gيم٤مP ًم٘م٤مؾمؿ= هؾ قمٚمٞمف ومٞمفE ًمّمديؼ: وم٘م٤ملE سم٤م سمٙمرA نC مل Gيم٤مP يٙمـ ي٠مظمذ ُمـ ُم٤مل .

 .طمتك حيقل قمٚمٞمف Eحلقل

وقمـ ُم٤مًمؽ OوEه Eًمِم٤مومٕمل ذم Eٕم
(2)

EًمرEPق قمٌدو، 
(3)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(4)

. 

ًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ Aيب سمٙمر E)): ىم٤مل Eًمٕمالئل، يدOك ضمده Aسم٤م سمٙمر مل وهذE ُمٜم٘مٓمع ٕن Eًم٘م٤مؾمؿ

Eًمّمديؼ   ؾمؾ قمـ ضمدهOA ًمًٌٕم٦مE ?ًمٗم٘مٝم٤مE طمدA ،وحEًمؽ وNو ، WEMًمقE وًمد ذم طمج٦م Eسم٤مه حمٛمدA ٕن

((ٟمحق صمالI ؾمٜملم ومٙم٤من قمٛمره طملم شمقذم Aسمق سمٙمر 
(5)

. 

وًمف Cؾمٜم٤مM @ظمر Aظمرضمف Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم 
(6)

 Rيب سمٙمر سمـ قمٞم٤مA ٕقمٛمش، قمـE ضمؾ، قمـO قمـ ضم٤مسمر، قمـ ،

 .《 حيقل قمٚمٞمف Eحلقلًمٞمس قمٚمٞمف Pيم٤مG طمتك  》: قمـ Aيب سمٙمر ىم٤مل

((صم٘م٦م قم٤مسمد A ٓCٟمف عم٤م يمؼم ؾم٤م? طمٗمٔمف ويمت٤مسمف <حٞمح)): Aسمق سمٙمر سمـ قمٞم٤مE Rٕؾمديومٞمف و
(7)

. 

 .يًؿ مل Oضمؾ ُمٌٝمؿ: وومٞمف Aيْم٤م ؿمٞمخ Eٕقمٛمش
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Aظمرضمف Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل
(8)

 :قمـ ظم٤مًمد سمـ قمٛمرو، 

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(9)

 :Eًمرطمٞمؿ سمـ ؾمٚمٞمامن Eًمٙمٜم٤مين قمٌدو، قمـ ويمٞمع 

قمـ ـم٤مOق سمـ ، قمـ خم٤مOق سمـ ظمٚمٞمٗم٦م Eٕمحز، قمـ CهEئٞمؾ Eًمرطمٞمؿ( قمٌدو، وويمٞمع، ٝمؿ )ظم٤مًمدصمالصمت 

                                 
قمٚمٞمف Aَظْمُذ ُم٤مل ُمٕمجؾ ُمٜمف Mون ُم٤م يُمقشم٥َِم  ُُمَ٘م٤مـَمَٕمتِفِ  ومٛمٕمٜمكٙم٤مشَم٥م EعمAَُْمُر ))(: E3/134ًمؼم ذم Eٓؾمتذيم٤مO ) ( ىم٤مل Eسمـ قمٌد1)

 . ((قِمْتَ٘مفُ  ًمٞمٕمجؾ سمف

 (. 2/17( Eٕم )2)

 (. 4/75( K )7024( Eعمّمٜمػ )3)

 (. 4103( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )4)

(5 :S( ًمتحّمٞمؾE ضم٤مُمع )253 .) 

 (. 6/479( K )10317( Eعمّمٜمػ )6)

(7 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )1118( H )7985  .) 

 (. 417( K )1130( EُٕمقEل )<ا8)

 (. 6/528( K )10569( Eعمّمٜمػ )9)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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Fىم٤مل، ؿمٝم٤م :《 ُA ُمـ قمٛمر٤مشمُ ٞمَ ٓمِ قمْ يم٤مٟم٧مP ذم Jطمتك يمٜم٤م ٟمحـ ٟمزيمٞمٝم٤م، شمزك مل ٜم٤م ختر》. 

 .《يزيمٞمف وٕٓمٓم٤م? Aّن قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مF يم٤من يٕمٓمٞمٝمؿ Eًم》: وًمٗمظ Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم

Fق سمـ ؿمٝم٤مOي٦م وـم٤مBO ًمف
(1)

 .وEٕصمر <حٞمح، 

Aسمق قمٌٞمدوًمف ـمريؼ @ظمر Aظمرضمف 
(2)

وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل، 
(3)

 :قمـ Aمحد سمـ ظم٤مًمد Eًمقهٌل 

Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌمو 
(4)

 :Eٕقمغم قمٌدEٕقمغم سمـ  قمٌدقمـ  

Eسمـ Cؾمح٤مقـ Eٕقمغم( قم قمٌدو، يمالمه٤م )Aمحد سمـ ظم٤مًمد
(5)

، Eًمرمحـ قمٌدقمـ محٞمد سمـ ، قمـ Eًمزهري، 

ومٙم٤من ENC ، سمـ OٕEىمؿ Eهلل قمٌدويم٤من قمغم سمٞم٧م Eعم٤مل ذم Pُمـ قمٛمر ُمع 》، Eًم٘م٤مOي قمٌدEًمرمحـ سمـ  قمٌدقمـ 

GOًمتج٤مE لEُمقA ًمٕمٓم٤م? مجع قمٛمرE Jصمؿ ي٠مظمذ ، ومح٥ًم قم٤مضمٚمٝم٤م و@ضمٚمٝم٤م، ظمرGًمّزيم٤مE ًمٖم٤مئ٥مEًمِم٤مهد وE ُمـ》. 

Eًمًٌٞمٕمل وهق ُمـ Eًمٓمٌ٘م٦م Eًمقؾمٓمك ُمـ  Eهلل قمٌدوًمٞمس هق قمٛمرو سمـ ، يتٌلم زم ُمـ هق مل وAسمق Cؾمح٤مق

 .Eٕقمغم OوEي٦م قمٜمف ٕمٌدوًمٞمس ًم، Eًمت٤مسمٕملم

Hصم٘م٤م Mإلؾمٜم٤مE ضم٤ملO عمحغم. وسم٤مىملE سمـ طمزم ذمE و<ححف
(6)

. 
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Aظمرضمف ُم٤مًمؽ
(7)

 ، 

وAسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل
(8)

 :Eسمـ ُم٤مضمِمقن Eًمٕمزيز قمٌدُمـ ـمريؼ  

                                 
 (.  3/413( K )4245( Eإل<٤مسم٦م ذم متٞمٞمز Eًمّمح٤مسم٦م )1)

(2ٕE )ا>( لE430-429ُمق( K )1178 .) 

 (. 3/941( K )1686( EُٕمقEل ٓسمـ Pٟمجقيف )3)

 (. 6/527( K )10567( Eعمّمٜمػ )4)

( 10567( K )6/527( و)U/حمٛمد قمقEُم٦م )10559( K )4/299( قمٜمد Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم )U محد Eجلٛمٕم٦م 5)

Eًمًٌٞمٕمل ُمـ Eًمٓمٌٕم٦م Eًمٓمٌ٘م٦م  Cؾمح٤مق( وهق ظمٓم٠م وEًمّمقFE ُم٤م ذم EُٕمقEل ٓسمـ Pٟمجقيف، ٕن Aسم٤م Cؾمح٤مق )Aيب

 Eٕقمغم OوEي٦م قمٜمف، وًمٞمس ًمف OوEي٦م قمـ Eًمزهري.  Eًمقؾمٓمك ُمـ Eًمت٤مسمٕملم، وًمٞمس ًمٕمٌد

 (. 5/234( Eعمحغم )6)

 (.  2/344( K )838( Eعمقـم٠م )7)

 (. 416-417( K )1127( EُٕمقEل )<ا8)
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قمـ Aسمٞمٝم٤م، قمـ قم٤مئِم٦م سمٜم٧م ىمدEُم٦م، قمـ قمٛمر سمـ طمًلموEسمـ ُم٤مضمِمقن( ، يمالمه٤م )ُم٤مًمؽ
(1)

: Aٟمف ىم٤مل: 

= Eًمّزيم٤مGهؾ قمٜمدك ُمـ ُم٤مل وضم٧ٌم قمٚمٞمؽ ومٞمف : ؾم٠مًمٜمل، ENC ضمئ٧ُم قمثامن سمـ قمٗم٤من Aىمٌض قمٓم٤مئل يمٜم٧ُم 》

 .《 ٓم٤مئلMومع Cزم قم. ٓ: وCن ىمٚم٧ُم . Aظمذ ُمـ قمٓم٤مئل Pيم٤مN Gًمؽ Eعم٤مل. ٟمٕمؿ: وم٢من ىمٚم٧ُم ، ىم٤مل

ـ ـمريؼ ُم٤مًمؽ Aظمرضمف Eًمِم٤مومٕمل وُم
(2)

ـ Pٟمجقيفو،  Eسم
(3)

ٞمٝم٘مل،  وEًم
(4)

ـ ،  ؾمتذيم٤مEEٓOًمؼم ذم  قمٌدوEسم
(5)

. 

((صم٘م٦م)) Eجلٛمحل ُمقٓهؿ Aسمق ىمدEُم٦م Eعمٙمل Eهلل قمٌدوقمٛمر سمـ طمًلم سمـ 
(6)

. 

Eسمقه٤م <ح٤مسمٞم٤من ُم٦موقم٤مئِم٦م سمٜم٧م ىمدAو. 

 .وم٤مٕصمر <حٞمح
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EًمرEPق قمٌدAظمرضمف 
(7)

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم، 
(8)

Eهلل قمٌد Eسمٜمف سمروEي٦م ُم٤ًمئٚمف ذم يمام–وEإلُم٤مم Aمحد ، 
(9)

 ،

                                 
، هل وAُمٝم٤م Oيٓم٦م Eسمٜم٦م Aيب ؾمٗمٞم٤من ُمـ Eعم٤ٌميٕم٤مH. شمٕمد ذم Aهؾ Eعمديٜم٦م. ( قم٤مئِم٦م سمٜم٧م ىمدEُم٦م سمـ ُمٔمٕمقن Eًم٘مرؿمٞم٦م Eجلٛمحٞم٦م1)

( Fٓؾمتٞمٕم٤مE :ٟمٔمرE4/1886 .) 

٦م Eسمٜمل قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مF، وطمٗمّم Eهلل ، وهق: ظم٤مل قمٌدوAسمقه٤م: ىمدEُم٦م سمـ ُمٔمٕمقن سمـ طمٌٞم٥م، Eًم٘مرر Eجلٛمحل

سمـ ُمٔمٕمقن، صمؿ ؿمٝمد سمدEO وؾم٤مئر Eعمِم٤مهد،  Eهلل ه٤مضمر Cمم E TOAحلٌِم٦م ُمع Aظمقيف: قمثامن سمـ ُمٔمٕمقن، وقمٌد

قمٜمف قمغم Eًمٌحريـ، صمؿ قمزًمف شمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمالصملم. Eٓؾمتٞمٕم٤مF ذم ُمٕمروم٦م  Eهلل وEؾمتٕمٛمٚمف قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مO Fيض

( Fح٤م>ٕE3/1279 .) 

 (. 2/17) (، وEٕم2/141( Eعمًٜمد )2)

 (. 3/914( K )1619( EُٕمقEل )3)

 (. 2/446(، خمتٍم ظمالومٞم٤مE Hًمٌٞمٝم٘مل )8052( K )6/75(، وُمٕمروم٦م Eًمًٜمـ وEٔصم٤مO )4/109( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )4)

(5) (9/30 .) 

(6)  :S( ًمتٝمذي٥مE 411شم٘مري٥م)( K ،4876 .) 

 (. 4/75( K )7023( Eعمّمٜمػ )7)

(8( K عمّمٜمػE )10215 .) 

 (. 605( Oىمؿ )162م Aمحد )<ا ( ُم٤ًمئؾ Eإلُم٤م9)
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Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل وEسمـ
(1)

وEسمـ طمزم ذم Eعمحغم، 
(2)

وؾمحٜمقن ذم Eعمدوٟم٦م، 
(3)

ؾمٗمٞم٤من يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ  

 :EًمثقOي

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(4)

ذم PوEئد Eعمًٜمد سمـ Aمحد Eهلل قمٌدو، 
(5)

 :ُمـ ـمريؼ ذيؽ 

وEًمدOEىمٓمٜمل
(6)

 :Pيمري٤م سمـ Aيب EPئدGُمـ ـمريؼ  

 ًمٞمس ذم》: ىم٤مل، قمـ قمكم، قمـ قم٤م<ؿ، وEسمـ Aيب EPئدG( قمـ Aيب Cؾمح٤مق، ذيؽ، صمالصمتٝمؿ )EًمثقOّي 

 .《Eعم٤مل Pيم٤مG طمتك حيقل قمٚمٞمف Eحلقل

ؾمٌؼوىمد Eظمتٚمػ قمغم Aيب Cؾمح٤مق ذم Oومٕمف يمام 
(7)

 . وEًمّمقA FEٟمف ُمقىمقف قمغم قمكم، 

وًمف Cؾمٜم٤مM @ظمر Aظمرضمف Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(8)

قمـ ، قمـ Aسمٞمف، قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد، قمـ طم٤مشمؿ سمـ Cؾمامقمٞمؾ 

 .ُمثٚمف قمكم 

 سمـ قمكم ضمده يدOك ، ملسمـ قمكم سمـ Aيب ـم٤مًم٥م Eًم٘مرر Eهل٤مؿمٛملحمٛمد سمـ قمكم سمـ Eحلًلم : وAسمق ضمٕمٗمر

 .ُمٜم٘مٓمع وم٤مإلؾمٜم٤مM، ـم٤مًم٥م Aيب

ٓ زىموة دم مول ضمتك حيقل فمؾقف احلقل:  فمـ ايمـبل، ضمًيٌ فموئشي، )ويمـو: ومقيمف -[م]
(9)

. 

خترجيف ؾمٌؼوىمد ، وEًمرEضمح Aٟمف ُمقىمقف، وُمقىمقوم٤م، Oوي ُمرومققم٤م 
(10)

. 

                                 
 (. 3/914( K )1620( EُٕمقEل )1)

(2( )4/85 .) 

(3( )1/325 .) 

(4( K عمّمٜمػE )10214 .) 

 (. 2/414( K )1265( Eعمًٜمد )5)

 (. 1892( K )2/470( ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )6)

 . -E :- 451ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ (7)

(8E )( K 10214عمّمٜمػ .) 

 (. 4/77( Eعمٖمٜمل )9)

 . -476 -: ( Eٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ10)
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همال زىميوة همقيف ضمتيك حييقل ، مـ اؽمتػود موٓ》: أك ف ومول، فمـ ازمـ فمؿر، وروى ايمؼممذيُّ ): ومقيمف -444

وإكييام رهمعييف ، أقيي  اظمقومييقف)): إٓ أّن ايمؼممييذي  ومييول  وروي مرهمقفمييو فمييـ ايمـبييل، 《 فمؾقييف احلييقل

(1)(((وهق ضعقػ، زيً زمـ أؽمؾؿايمرمحـ زمـ  فمبً
. 

Aظمرضمف Eًمؽمُمذي
(2)

Eًمًٜم٦م ذK ذم Eًمٌٖمقي ـمري٘مف وُمـ– 
(3)

وEسمـ EجلقPي، 
(4)

ُمـ ـمريؼ ه٤موOن سمـ  -

 :<٤مًمح Eًمٓمٚمحل

وEًمدOEىمٓمٜمل
(5)

وُمـ ـمري٘مف Eًمٌٞمٝم٘مل-، 
(6)

 :ُمـ ـمريؼ حيٞمك سمـ حمٛمد Eجل٤مOي -

ُمـ : E هلل ىم٤مل Oؾمقل: ىم٤مل، قمـ Eسمـ قمٛمر، قمـ Aسمٞمف، Eًمرمحـ سمـ Pيد سمـ Aؾمٚمؿ قمٌديمالمه٤م قمـ 

 .طمتك حيقل قمٚمٞمف Eحلقل قمٜمد Oسمف، Eؾمتٗم٤مM ُم٤مٓ ومال Pيم٤مG قمٚمٞمف

وقمكم سمـ ، ٕمٗمف Aمحد سمـ طمٜمٌؾو، Eًمرمحـ سمـ Pيد سمـ Aؾمٚمؿ وٕمٞمػ ذم Eحلدي٨م قمٌد)): ىم٤مل Eًمؽمُمذي

، سمـ قمٛمر Eهلل وقمٌٞمد، AيقFورواه )): وىم٤مل Aيْم٤م ((وهمػممه٤م ُمـ Aهؾ Eحلدي٨م وهق يمثػم Eًمٖمٚمط، Eعمديٜمل

 .((ُمقىمقوم٤م، قمـ Eسمـ قمٛمر، قمـ ٟم٤مومع، وهمػم وEطمد

 .((Eًمرمحـ ىمد وٕمٗمف Eًمٙمؾ قمٌدو، هذE طمدي٨م ٓ يّمح Oومٕمف)): وىم٤مل Eسمـ EجلقPي

((وٕمٞمػ)) Eًمٕمدوي ُمقٓهؿEًمرمحـ سمـ Pيد سمـ Aؾمٚمؿ  قمٌدو
(7)

. 

Mإلؾمٜم٤مE Eوم٤محلدي٨م وٕمٞمػ هبذ. 

 .ويمف ؿمريؼ خطمر فمـ ازمـ فمؿر 

Aظمرضمف EًمدOEىمٓمٜمل
(8)

قمـ ، قمـ ٟم٤مومع، سمـ قمٛمر Eهلل قمـ قمٌٞمد، قمـ Cؾمامقمٞمؾ سمـ قمٞم٤مR، سم٘مٞم٦م ُمـ ـمريؼ 

                                 
 (. 4/77( Eعمٖمٜمل )1)

 (. 631( K )2/18( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ُم٤م ضم٤م? ٓ Pيم٤مG قمغم Eعم٤مل Eعمًتٗم٤مM طمتك حيقل قمٚمٞمف Eحلقل )2)

(3( )6/28( K )1576.)  

 (. 2/4(، Eًمٕمٚمؾ Eعمتٜم٤مهٞم٦م )2/27( Eًمتح٘مٞمؼ )4)

 (. 1888( K )2/468( ذم Eًمًٜمـ )5)

 (. 4/174( ذم Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )6)

(7 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )578( H )3865 .) 

 (. 1887( K )2/467( ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )8)
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 .ٓ Pيم٤مG ذم ُم٤مل EُمرD طمتك حيقل قمٚمٞمف Eحلقل: E هلل ىم٤مل Oؾمقل: ىم٤مل، Eسمـ قمٛمر

 .((ُمقىمقوم٤م Eهلل OوEه ُمٕمتٛمر وهمػمه قمـ قمٌٞمد)): وىم٤مل EًمدEOىمٓمٜمل

 .وىمد قمٜمٕمـ، وهق ُمدًمس سم٘مٞم٦م سمـ Eًمقًمٞمدوومٞمف 

((ذم OوEيتف قمـ Aهؾ سمٚمده خمٚمط ذم همػمهؿ<دوق )) وCؾمامقمٞمؾ سمـ قمٞم٤مE Rحلٛميص 
(1)

وهٜم٤م OوEه قمـ ، 

وسمف Aقمٚمف Eًمٌٞمٝم٘مل. Eعمدين
(2)

وEًمزيٚمٕمل، 
(3)

وEسمـ Eعمٚم٘مـ، 
(4)

. 

سمـ قمٛمر يمام Nيمره EًمدOEىمٓمٜمل Eهلل قمـ قمٌٞمد، Eًمٕمزيز Eًمًٚمٛمل قمٌدوشم٤مسمٕمف ؾمقيد سمـ 
(5)

، ُمٕمٚم٘م٤م قمٜمف 

((وٕمٞمػ)) Eًمٕمزيز سمـ ٟمٛمػم Eًمًٚمٛمل ُمقٓهؿ Eًمدُمِم٘مل قمٌدوؾمقM سمـ 
(6)

. 

 .قمـ Eسمـ قمٛمر ُمقىمقوم٤م قمٚمٞمف، قمـ ٟم٤مومع، وُمٕمتٛمر وEسمـ ٟمٛمػم ومرووه قمـ قمٌٞمد Eهلل، EًمرEPق قمٌدوظم٤مًمٗمٝمام 

EًمرEPق قمٌد Aظمرضمف
(7)

: 

وEًمدOEىمٓمٜمل
(8)

وEًمٌٞمٝم٘مل 
(9)

 :يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ ُمٕمتٛمر 

وEًمٌٞمٝم٘مل
(10)

 :ٟمٛمػم سمـ Eهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ -Aيْم٤م– 

ُم٤مل ذم  ًمٞمس》: قمـ ٟم٤مومع قمـ Eسمـ قمٛمر ىم٤مل Eهلل قمـ قمٌٞمد وEسمـ ٟمٛمػم(، وُمٕمتٛمر، EًمرEPق قمٌدصمالصمتٝمؿ )

 .《Pيم٤مG طمتك حيقل قمٚمٞمف Eحلقل

وحمٛمد سمـ ، وEسمـ ٟمٛمػم، يمذًمؽ ىم٤مل قمٜمف ُمٕمتٛمر، ُمقىمقوم٤م، وEًمّمحٞمح قمـ قمٌٞمد Eهلل)): وىم٤مل EًمدOEىمٓمٜمل

                                 
(1 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )142( H )473 .) 

 (. 4/104( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )2)

(3E ٟمّم٥م )( ي٦مE2/329ًمر .) 

 (. 14/14( EًمٌدE Oعمٜمػم )4)

 (. 2745( H )12/315( قمٚمؾ EًمدOEىمٓمٜمل )5)

(6 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )424( H )2692 .) 

 (. 4/77( K )7030( Eعمّمٜمػ )7)

 (. 1895( K )2/471( ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )8)

 (. 4/103( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )9)

 (. 4/103( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )10)
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((سمـ محٞمد وقمٌٞمدG، وؿمج٤مW سمـ Eًمقًمٞمد، سمنم
(1)

. 

ويمذO Eضمح Eسمـ طمجر Eًمقىمػ، ((هذE هق Eًمّمحٞمح ُمقىمقف)): وىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل 
(2)

. 

 .قمـ Eسمـ قمٛمر ُمقىمقوم٤م قمٚمٞمف، وىمد OوEه مجع ُمـ شمالُمٞمذ ٟم٤مومع قمٜمف، وEًمرEضمح Eًمقىمػ قمغم Eسمـ قمٛمر

Eًمؽمُمذي فAظمرضم
(3)

وAسمق قمٌٞمد، 
(4)

وEًمدEOىمٓمٜمل، 
(5)

ٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ–  Eًم
(6)

- FيقA ـ ـمريؼ  :يمٚمٝمؿ ُم

EًمرEPق قمٌدو 
(7)

 :وAيقF، قمـ ىمت٤مGM: قمـ ُمٕمٛمر 

وAسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل 
(8)

 :ُمـ ـمريؼ Eًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد 

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(9)

 :قمـ Eسمـ Aيب ًمٞمغم، قمـ قمكم سمـ ه٤مؿمؿ 

Oًمٜمٕمامن، وُمـ ـمريؼ ُمٜمّمقE قمـ يٕمغم سمـ: 

FيقA( يمٚمٝمؿ ،GMًمٚمٞم٨م، وىمت٤مEيب ًمٞمغم، وA سمـEًمٜمٕمامن، وE قمـ ٟم٤مومعويٕمغم سمـ ) ،سمـ قمٛمرE نA ،ىم٤مل :

 .《قمٜمد Oسمف Pيم٤مG ذم ُم٤مل طمتك حيقل قمٚمٞمف Eحلقل ٓ》

Kؾم٤مٟمٞمد <ح٤مA يب ؿمٞم٦ٌم ومٗمٞمف ، وهذهA سمـE ي٦مEوO Eيب ًمٞمغم قمٌدحمٛمد سمـ قمدA سمـE ًمرمحـE (( دوق ؾمٞمئ>

Eحلٗمظ ضمدE))
(10)

Nيمره Eسمـ طم٤ٌمن ذم Eًمث٘م٤مH ويٕمغم سمـ Eًمٜمٕمامن. 
(11)

 .ومل يرM شمقصمٞم٘مف ُمـ ُمٕمتؼم، 

وهذE )): سمٕمد Aن OوEه ُمـ ـمريؼ AيقF وم٘م٤مل Eًمؽمُمذّي : ُمٜمٝمؿ وىمد Oضمح Eًمقىمػ مجع ُمـ Aهؾ Eًمٕمٚمؿ

                                 
 (. 2745( Q )12/315) ( قمٚمؾ EًمدOEىمٓمٜمل1)

(2 :S( ٕطمٙم٤ممE ًم٦مMA م ُمـEعمرE Xسمٚمق )175( K )606 .) 

 (. 632( K )3/17( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مP ٓ Fيم٤مG ذم ُم٤مل Eعمًتٗم٤مM طمتك حيقل قمٚمٞمف Eحلقل )3)

(4 :S( لEُٕمقE )503( K )1123 .) 

 (. 1894( K )2/470( ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )5)

 (. 4/103( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )6)

 (. 4/77( K )7031( Eعمّمٜمػ )7)

(8 :S( )527( K )1214 .) 

 (. 3/159( Eعمّمٜمػ )9)

(10 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )871( H )6081 .) 

(11( )7/653 .) 
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قمـ ، وهمػم وEطمد، سمـ قمٛمر Eهلل وقمٌٞمد، وOوEه AيقF، ـ سمـ Pيد سمـ AؾمٚمؿEًمرمح قمٌدA<ح ُمـ طمدي٨م 

 .((ُمقىمقوم٤م، قمـ Eسمـ قمٛمر، ٟم٤مومع

 أكف ٓ زىموة دم اظمسيتػود ضمتيك 》: ايمصًيؼ وفمقم وازمـ فمؿر وفموئشي فمـ أيب زمؽر روي ) وومً: ومقيمف

(《حيقل فمؾقف احلقل
(1)

. 

 .أشمر أيب زمؽر ايمصًيؼ   -444

ىمٌؾ قمدA Gطم٤مMي٨م ؾمٌؼ 
(2)

 

 .فمقم زمـ أيب ؿمويمى أشمر  -[م]

ؾمٌؼوىمد ، ضمز? ُمـ طمدي٨م قمكم Eًمٓمقيؾ 
(3)

، ؾمٌؼوEظمتٚمػ قمغم Aيب Cؾمح٤مق ذم Oومٕمف يمام ، خترجيف 

 .وEًمّمقA FEٟمف ُمقىمقف قمغم قمكم 

 .أشمر ازمـ فمؿر  -[م]

EًمرEPق قمٌدAظمرضمف 
(4)

: 

وEًمدOEىمٓمٜمل
(5)

وEًمٌٞمٝم٘مل 
(6)

 :ُمـ ـمريؼ ُمٕمتٛمر

وEًمٌٞمٝم٘مل
(7)

 :ٟمٛمػم سمـ Eهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ -Aيْم٤م– 

ُم٤مل ذم  ًمٞمس》: قمـ ٟم٤مومع قمـ Eسمـ قمٛمر ىم٤مل Eهلل قمـ قمٌٞمد وEسمـ ٟمٛمػم(، وُمٕمتٛمر، EًمرEPق قمٌدصمالصمتٝمؿ )

 .《Pيم٤مG طمتك حيقل قمٚمٞمف Eحلقل

ؾمٌؼوًمف Aؾم٤مٟمٞمد Aظمرى يمام ، وهذC Eؾمٜم٤مM <حٞمح قمغم ذE Uًمِمٞمخلم
(8)

. 

                                 
 (. 4/77( Eعمٖمٜمل )1)

 . -502 -ؿ: Eٟمٔمر Eحلدي٨م Oىم( 2)

 . -E :- 451ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ (3)

 (. 4/77( K )7030( Eعمّمٜمػ )4)

 (. 1895( K )2/471( ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )5)

 (. 4/103( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )6)

 (. 4/103( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )7)

 . -E- 506ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ: ( 8)
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 .أشمر فموئشي  -444

Aظمرضمف Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(1)

 :قمـ Aيب Aؾم٤مُم٦م 

وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل
(2)

 :ريؼ يٕمغم سمـ قمٌٞمدُمـ ـم 

وEًمدOىمٓمٜمل 
(3)

 :Pيمري٤م سمـ Aيب EPئدGُمـ ـمريؼ  

وEًمٌٞمٝم٘مل
(4)

 :ُمـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من EًمثقOي 

وEًمثقOي( قمـ طم٤مOصم٦م سمـ Aيب Eًمرضم٤مل قمـ ، Pيمري٤م سمـ Aيب EPئدGو، ويٕمغم سمـ قمٌٞمد، OAسمٕمتٝمؿ )Aسمق Aؾم٤مُم٦م 

 .((ُم٤مل Pيم٤مG طمتك حيقل قمٚمٞمف Eحلقل ًمٞمس ذم)): ىم٤مًم٧م ،قمـ قم٤مئِم٦م، Eًمرمحـ قمٌدقمٛمرG سمٜم٧م 

: وهق Eًمرمحـ Eٕٟمّم٤مOي Eًمٜمج٤مOي Eعمدين قمٌدEسمـ ، طم٤مOصم٦م سمـ Aيب Eًمرضم٤مل حمٛمدوُمدOEه قمغم 

ٌؼؾميمام  ((وٕمٞمػ))
(5)

. 

Mإلؾمٜم٤مE Eوم٤مٕصمر وٕمٞمػ هبذ. 

ٓ زىموة دم مول ضمتك حيقل فمؾقف احلقل  ومقل ايمـبل: )ويمـو: ومقيمف -[م]
(6)

. 

خترجيف ؾمٌؼوىمد ، ومل يث٧ٌم ُمٜمٝم٤م ر?، O وي ُمرومققم٤م ُمـ قمدG ـمرق قمـ Eًمٜمٌل
(7)

. 

(8)(ٓ سُمَمد ى زىموٌة ومبؾ ضمُؾقل احلقلِ : كف ومولأ:  )روي فمـ ايمـبل: ومقيمف -444
. 

Eًمقه٤مE Fعم٤مًمٙمل ذم يمت٤مسمف EإلذEف قمغم  قمٌدNيمر Eًم٘م٤ميض و، ٓ ذم يمت٥م Eًمًٜم٦م، مل Aضمده هبذE Eًمٚمٗمظ

ٟمٙم٧م ُم٤ًمئؾ Eخلالف
(9)

ٓ Pيم٤مG ذم ُم٤مل طمتك حيقل قمٚمٞمف : دي٨مهذE Eعم٠ًمًم٦م وEؾمتدل قمغم قمدم ضمقPEه سمح 

                                 
 (. 6/480( K )10322( Eعمّمٜمػ )1)

 (. 3/916( K )1621( EُٕمقEل )2)

 (. 2/470( K )1893( Eًمًٜمـ )3)

 (. 4/103( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )4)

 . -E :- 476ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ (5)

 (. 4/78( Eعمٖمٜمل )6)

 . -E :- 476ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ (7)

 (. 4/79( Eعمٖمٜمل )8)

 (. 1/387( EإلذEف قمغم ٟمٙم٧م ُم٤ًمئؾ Eخلالف )9)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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٧م OEMؾم٦م ـمرىمفؾمٌ٘موىمد ، Eحلقل
(1)

. 

، دم سمعجقؾ قًومتف ومبؾ أن سَمييِحؾ    اهلل أن  ايمعبوس ؽملل رؽمقل، مو روى فمقمي ، )ويمـو: ومقيمف -444

ص يمف دم ذيمؽ  ، همرطم 

هيق )): ووميول يعؼيقب زميـ ؾميقبي، رواه أزميق داود. همرطمص يمف دم ذيمؽ، ةايمّزىمودم سمعجقؾ : ودم يمػظ 

(((أشمبتُفو إؽمـودا
(2)

. 

ـ فمقم، وروى ايمؼممذيُّ  ـبل، فم ـ ايم ّول يمؾَعومِ : أك ف ومول يمعؿر:  فم ً أطمذكو زىموة ايمعبوس فموَم ٕا  .إكو وم

ًٌ فميـ فمطيوءرواه ؽمي إك و ىمـ و سمعّجْؾـو قًومَي ايمعبوس يمعومـو هذا فموم أول: ودم يمػظ ومول وازميـ أيب ، عق

مرؽمال(  واحلسـ زمـ مسؾؿ فمـ ايمـبل، مؾقؽي
(3)

. 

 :وEظمتٚمػ قمٜمف ُمـ قمدA Gوضمف، هذE Eحلدي٨م OوEه Eحلٙمؿ

 . . .Aن Eًمٕم٤ٌمQ: قمـ قمكم، قمـ طمجٞم٦م سمـ قمدي، قمـ Eحلٙمؿ، قمـ طمج٤مC ،Jؾمامقمٞمؾ سمـ Pيمري٤م* OوEه 

ًمٗمٔمف ذم  وظم٤مًمٗمف ـ قمكمّ قم، قمـ طمجر Eًمٕمدوى، وم٘م٤مل قمـ Eحلٙمؿ، قمـ طمج٤مJ، وظم٤مًمٗمف CهEئٞمؾ * 

 .Cٟم٤م ىمد Aظمذٟم٤م ُمـ Eًمٕم٤ٌمP Qيم٤مE Gًمٕم٤مم قم٤مم Eٕول  : ًمٕمٛمر E هلل وم٘م٤مل ىم٤مل Oؾمقل

ىمّم٦م قمٛمر ذم  قمـ ُم٘مًؿ قمـ Eسمـ قم٤ٌمQ، قمـ Eحلٙمؿ -هق EًمٕمرPُمك - Eهلل وOوEه حمٛمد سمـ قمٌٞمد*  

 ، قمٜمٝمام Eهلل وEًمٕم٤ٌمO Qى

 .قمـ ـمٚمح٦م، ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦موOوEه Eحلًـ سمـ قمامGO قمـ Eحلٙمؿ قمـ *  

 ُمرؾمال  وOوEه هِمٞمؿ قمـ ُمٜمّمقO سمـ ENEPن قمـ Eحلٙمؿ قمـ Eحلًـ سمـ ُمًٚمؿ قمـ Eًمٜمٌك*  

 فمـ احلؽؿ، فمـ ضمجوج، رويي إؽمامفمقؾ زمـ زىمريو: أوٓ

Aسمق EMوM ٤مAظمرضمٝم
(4)

وEًمؽمُمذي، 
(5)

وEسمـ ُم٤مضمف، 
(6)

وAسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل، 
(7)

وEسمـ ؾمٕمد ذم  

                                 
 . -E :- 476ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 1)

 (. 4/79( Eعمٖمٜمل )2)

 (. 4/79-80( Eعمٖمٜمل )3)

(4) MوEM يبA ؾمٜمـ ،Gًمّزيم٤مE Fيمت٤م ،Gًمّزيم٤مE ذم شمٕمجٌؾ F(3/66) سم٤م ( K1624 .) 

 (. K678 ) (2/56سم٤مF ُم٤م ضم٤م? ذم شمٕمجٞمؾ Eًمّزيم٤مG )، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، ( ؾمٜمـ Eًمؽمُمذي5)

 (. K1795 ) (3/15سم٤مF شمٕمجٞمؾ Eًمّزيم٤مG ىمٌؾ حمٚمٝم٤م )، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، ( ؾمٜمـ Eسمـ ُم٤مضمف6)

(7)  :S( ل ًمٚم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالمEُٕمقE703) ( K1886 .) 
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Hًمٓمٌ٘م٤مE
(1)

وAمحد 
(2)

وEًمدOEُمل، 
(3)

 ،MوOجل٤مE سمـEو
(4)

وEسمـ ظمزيٛم٦م، 
(5)

وEًمٓمقد، 
(6)

وAسمق سمٙمر Eًمِم٤مومٕمل ، 

Hًمٖمٞمالٟمٞم٤مE ذم
(7)

وEحل٤ميمؿ، 
(8)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(9)

وEًمٌٖمقي ذم ذE Kًمًٜم٦م 
(10)

 ،GOعمخت٤مE ًمْمٞم٤م? ذمEو
(11)

يمٚمٝمؿ  

ـ طمجٞم٦م سمـ قم، قمـ Eحلٙمؿ، طمج٤مJ سمـ Mيٜم٤مO قمـ، طمدصمٜم٤م Cؾمٛمٕمٞمؾ سمـ Pيمري٤م، ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقO ُمـ ـمريؼ

ومرظمص ًمف ، ذم شمٕمجٞمؾ <دىمتف ىمٌؾ Aن حتّؾ   ؾم٠مل Eًمٜمٌل، Eعمٓمٚم٥م قمٌدAن Eًمٕم٤ٌمQ سمـ : قمـ قمكم، قمدي

 .ذم Nًمؽ

((<دوق خيٓمئ يمثػم)) Aسمق Pي٤مE Mًمٙمقذم، وCؾمامقمٞمؾ سمـ Pيمري٤م سمـ ُمرE Gخلٚم٘م٤مٟمك Eٕؾمدى ُمقٓهؿ
(12)

. 

((<دوق خيٓمئ)) وطمجٞم٦م سمـ قمدي Eًمٙمٜمدي
(13)

. 

 .ووEوم٘مف Eًمذهٌل، و<ححف Eحل٤ميمؿ

 .فمـ فمقمّ ، فمـ ضمجر ايمعًوى، همؼول فمـ احلؽؿ، فمـ ضمجوج، إِسائقؾروايي : شموكقو

Eًمؽمُمذّي  ٤مAظمرضمٝم
(14)

ٕطمٙم٤مموEًمٓمقد ذم خمتٍم E، -يمام قمزEه Eعمّمٜمػ– 
(15)

وEًمدOEىمٓمٜمل، 
(16)

 ،

                                 
 . (4/19( Eًمٓمٌ٘م٤مE Hًمٙمؼمى )1)

 (. K822 ) (2/192ُمًٜمد Aمحد ) (2)

 (. H1676 ) (2/1017( ؾمٜمـ EًمدOEُمل )3)

(4 :S( MوOجل٤مE عمٜمت٘مك ٓسمـE )98) ( K360 .) 

 (. K2331 ) (2/1118<حٞمح Eسمـ ظمزيٛم٦م ) (5)

 (. K620 ) (3/289خمتٍم Eٕطمٙم٤مم ) (6)

 (. K272 ) (E1/273ًمٗمقEئد Eًمِمٝمػم سم٤مًمٖمٞمالٟمٞم٤مH ٕيب سمٙمر Eًمِم٤مومٕمل ) (7)

 . (E3/332عمًتدOك ) (8)

 (. K1243 ) (E2/66ًمًٜمـ Eًمّمٖمػم )، (6/82ُمٕمروم٦م Eًمًٜمـ وEٔصم٤مO )، (E4/111ًمًٜمـ Eًمٙمؼمى ) (9)

 (. K1577 ) (6/31ذE Kًمًٜم٦م ًمٚمٌٖمقي ) (10)

(11 )EGOعمخت٤مE ي٨مM(2/35) ٕطم٤م ( K411 .) 

(12 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )139) ( H445 .) 

(13)  :S( ًمتٝمذي٥مE 226شم٘مري٥م) ( H1150 .) 

 (. K679 ) (2/56سم٤مF ُم٤م ضم٤م? ذم شمٕمجٞمؾ Eًمّزيم٤مG )، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، ي( ؾمٜمـ Eًمؽمُمذ14)

 (.  K621 ) (3/291خمتٍم Eٕطمٙم٤مم ) (15)

 (. K2010 ) (3/32( ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )16)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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وEسمـ EجلقPي ذم Eًمتح٘مٞمؼ
(1)

، قمـ Eحلج٤مJ سمـ Mيٜم٤مO، قمـ CهEئٞمؾ، Cؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقE Oًمًٚمقزمُمـ ـمريؼ  

Cٟم٤م ىمد Aظمذٟم٤م Pيم٤مE Gًمٕم٤ٌمQ : ىم٤مل ًمٕمٛمر A ن Eًمٜمٌل، قمـ قمكم، قمـ طمجر Eًمٕمدوي، ؾحْ قمـ Eحلٙمؿ سمـ ضَم 

 .قم٤مم Eٕول ًمٚمٕم٤مم

 .وظم٤مًمػ CهEئٞمُؾ Cؾمامقمٞمَؾ سمـ Pيمري٤م ذم ًمٗمٔمف وؾمٜمده

ُمـ  Eًمّزيم٤مA ٓGقمرف طمدي٨م شمٕمجٞمؾ )): ٘م٤مل EًمؽمُمذيوOضمح Eًمؽمُمذي OوEي٦م Cؾمامقمٞمؾ سمـ Pيمري٤م وم

قمـ Eحلج٤مJ ، ـ Pيمري٤موطمدي٨م Cؾمامقمٞمؾ سم Cٓ ُمـ هذE Eًمقضمف، قمـ Eحلج٤مJ سمـ Mيٜم٤مO، طمدي٨م CهEئٞمؾ

قمـ ، قمـ Eحلج٤مJ سمـ Mيٜم٤مO وىمد Oوي هذE Eحلدي٨م قمـ Eحلٙمؿ سمـ قمتٞم٦ٌم، قمٜمدي A<ح ُمـ طمدي٨م CهEئٞمؾ

 .((ُمرؾمال E ًمٜمٌل

هذE Eحلدي٨م Aىمقى )): وظم٤مًمٗمف Eسمـ EجلقPي ومرضمح OوEي٦م CهEئٞمؾ قمغم OوEي٦م Cؾمامقمٞمؾ سمـ Pيمري٤م وم٘م٤مل

((EًمرPEي ٓ حيت٩م سمحديثف وهق ؿمٌف Eعمجٝمقل ُمـ Eٕول ٕن ذم Eحلدي٨م Eٕول طمجٞم٦م ىم٤مل Aسمق طم٤مشمؿ
(2)

. 

قمـ ، قمـ Eحلٙمؿ، وEًمّمقFE ُم٤م OوEه ُمٜمّمقO، ويمٚمٝم٤م وهؿ)): ٠م EًمدOEىمٓمٜمل يمٚمت٤م EًمروEيتلم وم٘م٤ملوظمٓمّ 

(( قمـ Eًمٜمٌل، Eحلًـ سمـ يٜم٤مق ُمرؾمال
(3)

. 

((ِمٞمع<دوق شمٙمٚمؿ ومٞمف ًمٚمت))، Cؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقE Oًمًٚمقزم
(4)

. 

 .فمـ مؼسؿ فمـ ازمـ فمبوس، فمـ احلؽؿ -ايمعرزمك  اهلل حمؿً زمـ فمبقًروايي : شمويمثو

Aظمرضمف EًمدOEىمٓمٜمل 
(5)

قمـ ، قمـ Eحلٙمؿ، قمـ حمٛمد سمـ قمٌٞمد Eهلل، Eًمًالم قمٌدEًمٜمٕمامن سمـ ُمـ ـمريؼ  

، وم٠مشمك Eًمٕم٤ٌمQ يٓمٚم٥م <دىم٦م ُم٤مًمف: ىم٤مل، قمٛمر ؾم٤مقمٞم٤م E هلل سمٕم٨م Oؾمقل: ىم٤مل، قمـ Eسمـ قم٤ٌمQ، ُم٘مًؿ

Cن Eًمٕم٤ٌمQ ىمد Aؾمٚمٗمٜم٤م : E هلل وم٘م٤مل Oؾمقل: ىم٤مل، وم٠مظمؼمه  ومخرC Jمم Eًمٜمٌل، وم٠مهمٚمظ ًمف Eًمٕم٤ٌمQ :ىم٤مل

 .Pيم٤مG ُم٤مًمف Eًمٕم٤مم وEًمٕم٤مم Eعم٘مٌؾ

                                 
 (. K1034 ) (2/58( Eًمتح٘مٞمؼ ذم ُم٤ًمئؾ Eخلالف )1)

 (. K1034 ) (E2/58ًمتح٘مٞمؼ ذم ُم٤ًمئؾ Eخلالف ) (2)

 . (3/188( قمٚمؾ EًمدOEىمٓمٜمل )3)

(4)  :S( ًمتٝمذي٥مE 132شم٘مري٥م) ( H385  .) 

 (. K2012 ) (3/33( ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )5)
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((ُمؽموك)) سمـ Aيب ؾمٚمٞمامن EًمٕمرPُمل Eهلل وحمٛمد سمـ قمٌٞمد
(1)

. 

ىمد Oوى EًمدEOىمٓمٜملو، وهذه EًمروEي٦م شم٤مًمٗم٦م
(2)

سمـ  Eهلل قمـ قمٌٞمد، ُمٜمدل سمـ قمكمُمـ وضمف @ظمر ُمـ ـمريؼ  

وهق ، سمٕم٨م قمٛمر قمغم Eًمّمدىم٦م ومرضمع E هلل Aن Oؾمقل، قمـ Eسمـ قم٤ٌمQ، قمـ ُم٘مًؿ، قمـ Eحلٙمؿ، قمٛمر

Qًمٕم٤ٌمE ٟمف ُمٜمٕمٜمل <دىمتف: وم٘م٤مل، يِمٙمقC ،ؾمقلO هلل وم٘م٤ملE  : ًمرضمؾ <ٜمقE ن قمؿA ُم٤م قمٚمٛم٧مA ي٤م قمٛمر

 .ٚمٗمٜم٤م <دىم٦م قم٤مُملم ذم قم٤ممCن Eًمٕم٤ٌمA Qؾم= ، Aسمٞمف

وقمغم هذE . ((وCٟمام MEOA حمٛمد سمـ قمٌٞمد Eهلل: سمـ قمٛمر Eهلل يمذE ىم٤مل قمـ قمٌٞمد)): صمؿ ىم٤مل EًمدOEىمٓمٜمل

 .ومؽمضمع هذه EًمروEي٦م Cمم OوEي٦م EًمٕمرPُمل

 .فمـ ؿمؾحي، مقؽمك زمـ ؿمؾحيفمـ ، فمـ احلؽؿ، احلسـ زمـ فمامرة روايي: رازمعو

EًمٌزOE ٤مAظمرضمٝم
(3)

وEًمدOEىمٓمٜمل، 
(4)

، ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦مقمـ ، قمـ Eحلٙمؿ، Eحلًـ سمـ قمامGOُمـ ـمريؼ  

Cٟم٤م يمٜم٤م Eطمتجٜم٤م Cمم ُم٤مل = ، ي٤م قمٛمر Aُم٤م قمٚمٛم٧م Aن قمؿ Eًمرضمؾ <ٜمق Aسمٞمف: ىم٤مل، A ن Eًمٜمٌل، قمـ ـمٚمح٦م

 .٤م ُمـ Eًمٕم٤ٌمQ <دىم٦م ُم٤مًمف ًمًٜمتلمومتٕمجٚمٜم

OEًمٌزE وىم٤مل :((GOحلًـ سمـ قمامE ًمٌجكم وهقE حلًـE ٓC هEوO حلدي٨م ٓ ٟمٕمٚمؿE Eحلًـ، وهذEوم٘مد ، و

 .((ؾمٙم٧م Aهؾ Eًمٕمٚمؿ قمـ طمديثف

GOحلًـ سمـ قمامEًمٙمقذم وE سمق حمٛمدA ًمٌجكم ُمقٓهؿE ((ُمؽموك))
(5)

. 

 مرؽماًل   بكفمـ ايمـّ ، فمـ احلسـ زمـ مسؾؿ، فمـ احلؽؿ، فمـ مـصقر زمـ زاذان، هشقؿ روايي: طمومسو

A لظمرضمفEُٕمقE سمق قمٌٞمد ذمA
(6)

 ، 

Eسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEلو
(7)

 :قمـ حيٞمك سمـ حيٞمك Eًمٜمٞم٤ًمسمقOي 

                                 
(1 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م)874) ( H6108 .) 

 (. K2013 ) (3/33(ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )2)

(3( OEًمٌزE ُمًٜمد)3/159) ( K945 .) 

 (. K2011 ) (3/32(ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )4)

(5)  :S( ًمتٝمذي٥مE 240شم٘مري٥م) ( H1264) 

(6ٕE ) :S( لE702ُمق) ( K1885 .) 

 (. K2208 ) (3/1178( EُٕمقEل ٓسمـ Pٟمجقيف )7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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٦مذم ومْم٤مئؾ Eًمّمح٤مسم سمـ Aمحد Eهلل قمٌدو
(1)

 :قمـ Aسمٞمف 

قمـ ، Aٟم٤م ُمٜمّمقO: هِمٞمؿ ىم٤مل قمـ وEإلُم٤مم Aمحد(، وحيٞمك سمـ حيٞمك Eًمٜمٞم٤ًمسمقOي، صمالصمتٝمؿ )Aسمق قمٌٞمد

دىم٤مH قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مF قمغم Eًمّّم  E هلل سمٕم٨م Oؾمقل: ىم٤مل، قمـ Eحلًـ سمـ ُمًٚمؿ Eعمٙمل، Eحلٙمؿ سمـ قمتٞم٦ٌم

ومتجٝمٛمف: ىم٤مل، وم٠ًمًمف <دىم٦م ُم٤مًمف، وم٠مشمك قمغم Eًمٕم٤ٌمQ: ىم٤مل
(2)

 Qًمٕم٤ٌمE ،وم٤مٟمٓمٚمؼ : ىم٤مل، ٞمٜمٝمام يمالمويم٤من سم

Cن قمؿ ، Aُم٤م قمٚمٛم٧م ي٤م قمٛمر: E هلل وم٘م٤مل ًمف Oؾمقل: ومِمٙم٤م Eًمٕم٤ٌمC Qًمٞمف ىم٤مل E هلل قمٛمر Cمم Oؾمقل

 .إكو ىمـو سمعجؾـو قًومي مول ايمعبوس ايمعوم فموم أول؟ ، أزمقف Eًمرضمؾ <ٜمق

 .Aطمٗمٔمف ُمٜمف( ًمٕمٚمف ؾمٛمع ُمٜمف سمقEؾمٓم٦م وٓ، طمدصم٧م سمذًمؽ قمـ هِمٞمؿ): وىم٤مل Aسمق قمٌٞمد

Mسمف ومل يٜمٗمر Oي قمـ ُمٜمّمقOًمثقE يمر، هِمٞمؿ سمف سمؾ شم٤مسمٕمف ؾمٗمٞم٤منNًمٕمٚمؾ ه٤مE ىمٓمٜمل ذمOEًمدE
(3)

: سم٘مقًمف، 

 .((وهق Aؿمٌٝمٝم٤م سم٤مًمّمقFE، قمـ Eحلًـ سمـ يٜم٤مق ُمرؾمال، قمـ Eحلٙمؿ، قمـ ُمٜمّمقO، وOوEه EًمثقOي))

MوEM سمقA ضمحOقم٦م، وOP سمقAسمق طم٤مشمؿ وAىمٓمٜمل، وOEًمدEًمٌٞمٝم٘مل، وEؾم٤مل، وOإلE: 

MوEM سمقA حل)): ىم٤ملE Eوى هذOن، دي٨م هِمٞمؿENEP سمـ Oحلٙمؿ، قمـ ُمٜمّمقE حلًـ سمـ ُمًٚمؿ، قمـE قمـ ،

 .((وطمدي٨م هِمٞمؿ A<ح  قمـ Eًمٜمٌل

سمٕم٨م  A ن Eًمٜمٌل: قمـ Eحلًـ سمـ ُمًٚمؿ سمـ يٜم٤مق، قمـ Eحلٙمؿ، ُمٜمّمقO)): وىم٤مل Aسمق طم٤مشمؿ وAسمق OPقم٦م

((وهق Eًمّمحٞمح: ُمرؾمؾ. . . قمٛمر
(4)

. 

((وEًمّمحٞمح قمـ Eحلًـ سمـ ُمًٚمؿ ُمرؾمؾ، EظمتٚمٗمقE قمـ Eحلٙمؿ ذم Cؾمٜم٤مMه)): EًمدEىمٓمٜملوىم٤مل 
(5)

. 

((وهذE هق Eٕ<ح ُمـ هذه EًمروEي٤مH)): وىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل قمـ OوEي٦م هِمٞمؿ
(6)

. 

ـ Aيب ُمٚمٞمٙم٦م   ـ ُمًٚمؿ قمغم EإلOؾم٤مل قمٓم٤م? وEسم ـ سم  .ومل Aىمػ قمغم OوEيتٝمام، -يمام Nيمر Eعمّمٜمػ قمٜمٝمام-وشم٤مسمع Eحلً

EًمرE نA حل٤م<ؾEؾم٤ملوOإلE ضمح هق.  

                                 
 (. K1759 ) (2/919( ومْم٤مئؾ Eًمّمح٤مسم٦م ٕمحد سمـ طمٜمٌؾ )1)

 . (E2 /99ًمٗم٤مئؼ ذم همري٥م Eحلدي٨م ). يمٚمح ذِم َوضمٝمف وهمٚم ظ ًَمفُ : دماٝمؿ ( 2)

 . (4/207قمٚمؾ EًمدOEىمٓمٜمل ) (3)

 . (K623 ) (2/595ي٨م ٓسمـ Aيب طم٤مشمؿ )قمٚمؾ Eحلد (4)

 (. K2011 ) (3/32(ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )5)

 . E (4/111)ًمًٜمـ Eًمٙمؼمى( 6)
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 .ويمف ؾموهً مـ ضمًيٌ فمقم زمـ أيب ؿمويمى 

Eًمٗمًقي ذم Eعمٕمروم٦مAظمرضمف 
(1)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(2)

 Gٕقمٛمش قمـ قمٛمرو سمـ ُمرE ٌَْخؽَمي ، ُمـ ـمريؼ قمـ Aيب Eًم

 .Cّٟم٤م يمٜم٤م Eطمتجٜم٤م وم٤مؾمتًٚمٗمٜم٤م Eًمٕم٤ٌمQ <دىم٦م قم٤مُملم: ومذيمر Eحلدي٨م وومٞمف: ىم٤مل  قمـ قمكم

وهق ُمٜم٘مٓمع سملم Aيب Eًمٌخؽمي )): وىم٤مل Aيْم٤م، ((Eًمٌخؽمي وقمكم وذم هذOC Eؾم٤مل سملم Aيب)): ىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل

 .((وسملم قمكم

((Oضم٤مًمف صم٘م٤مA ٓC Hّن ومٞمف Eٟم٘مٓم٤مقم٤م)): وىم٤مل Eحل٤مومظ
(3)

. 

((يدOك قمٚمٞم٤م ومل يره مل )): ىم٤مل Aسمق طم٤مشمؿ ؾمٕمٞمد سمـ ومػموA :Pسمق Eًمٌخؽمي وEؾمٛمفو
(4)

. 

وًمٞمس صمٌقH هذه Eًم٘مّم٦م ذم شمٕمجٞمؾ <دىم٦م Eًمٕم٤ٌمQ سمٌٕمٞمد ذم Eًمٜمٔمر سمٛمجٛمقW هذه )): روىم٤مل Eسمـ طمج

((Eًمٓمرق
(5)

 .وEهلل Aقمٚمؿ. 

(6)(إكام إفمامل زمويمـقوت:  ومقل ايمـبل، ويمـو): ومقيمف -444
 

Aظمرضمف Eًمِمٞمخ٤من
(7)

قمغم  خلٓم٤مF ؾمٛمٕم٧م قمٛمر سمـ E: ي٘مقل، ُمـ طمدي٨م قمٚم٘مٛم٦م سمـ وىم٤مE Sًمٚمٞمثل 

ومٛمـ يم٤مٟم٧م ، وCٟمام ًمٙمؾ EُمرD ُم٤م ٟمقى، Cٟمام Eٕقمامل سم٤مًمٜمٞم٤مH: ي٘مقل E هلل ؾمٛمٕم٧م Oؾمقل: Eعمٜمؼم ىم٤مل

                                 
(1) (1/500 - 501) . 

 . (6/83( Eعمٕمروم٦م )4/111) Eًمٙمؼمى (2)

(3) E( حلٌػمE 3/1327ًمتٚمخٞمص) . 

(4 :S( يب طم٤مشمؿA ؾمٞمؾ ٓسمـEعمرE )74) ( H258 .) 

 . (3/334( ومتح Eًم٤ٌمOي ٓسمـ طمجر )5)

 (. 4/88( Eعمٖمٜمل )6)

( 1/6= <حٞمح Eًمٌخ٤مOي )E هلل ( Eًمٌخ٤مOي ذم <حٞمحف، يمت٤مF سمد? Eًمقطمل، سم٤مF: يمٞمػ يم٤من سمد? Eًمقطمل Cمم Oؾمقل7)

( K1 ( ،ٕقمامل سم٤مًمٜمٞم٦مE نC ?ُم٤م ضم٤م Fإليامن، سم٤مE Fيمت٤م ،)1/20( K )54 ًمٜمًٞم٤من ذمEخلٓم٢م وE Fًمٕمتؼ، سم٤مE Fيمت٤م ،)

 E ًمٜمٌل هجرE Gعمٜم٤مىم٥م، سم٤مF ، ويمت٤مE(3/145 )K (2529)Fهلل،  Cٓ ًمقضمف Eًمٕمت٤مىم٦م وEًمٓمالق وٟمحقه، وٓ قمت٤مىم٦م

(، 6689( K )8/140(، يمت٤مE Fٕيامن وEًمٜمذوO، سم٤مE Fًمٜمٞم٦م ذم Eٕيامن )3898( K )5/56وA<ح٤مسمف Cمم Eعمديٜم٦م )

 (، وُمًٚمؿ ذم6953( K )9/22يمت٤مE Fحلٞمؾ، سم٤مF ذم شمرك Eحلٞمؾ، وAن ًمٙمؾ EُمرD ُم٤م ٟمقى ذم Eٕيامن وهمػمه٤م )

Fسم٤م ،GOإلُم٤مE Fىمقًمف "<حٞمحف، )يمت٤م  ( ٕقمامل سم٤مًمٜمٞم٦مE ٟمامC3/1515( K )1907 .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .ومٝمجرشمف Cمم ُم٤م ه٤مضمر Cًمٞمف، Aو Cمم EُمرGA يٜمٙمحٝم٤م، هجرشمف Cمم Mٟمٞم٤م يّمٞمٌٝم٤م

 .وEًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مOي

، وايمسالؿمكم[ يؼؾيًون هبيو ايمؽيالَب ، إاؿ ]إئؿي: ومقؾ ٓزمـ فمؿر》: اهلل فمبً)ومول أزمق : ومقيمف  -444

(1)(《ادهمعفو إيمقفؿ: ومول؟ ، ويممزمقن هبو اخلؿقر
. 

 :قمٜمف سمٛمٕمٜم٤مه وMOوًمٙمـ ، مل Aضمده هبذE Eًمٚمٗمظ

E Jسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌمAظمر -أ
(2)

 ، قمـ ويمٞمع 

وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل
(3)

 :قمـ Aيب ٟمٕمٞمؿ 

MEومٕمٝم٤م )): وم٘م٤مل= ؾم٠مًم٧م Eسمـ قمٛمر: ىم٤مل، سمـ EٕقمرEJحلٙمؿ : قمـ قمٛمف، يمالمه٤م قمـ طم٤مضم٥م سمـ قمٛمر

 .((MEومٕمٝم٤م Cًمٞمٝمؿ: ىم٤مل، ومٚمام قم٤مMوE قمٚمٞمف، حلقم EًمٙمالF وCن AيمٚمقE هب٤م، Cًمٞمٝمؿ

و<ححف Eًمِمٞمخ Eًٕم٤ٌمين ذم EإلOوE ،?Eإلؾمٜم٤مM قمغم ذU ُمًٚمؿ
(4)

. 

EًمرEPق قمٌد فضموAظمر -ب
(5)

Cن زم ُم٤مٓ : ضم٤م? Oضمؾ Cمم Eسمـ قمٛمر وم٘م٤مل》: ىم٤مل: قمـ ىمت٤مGM: قمـ ُمٕمٛمر 

سَْمَٕمدُ : وم٘م٤مل Eسمـ قمٛمر= Aوم٠مPيمٞمف ْٕ E َئ ًِ Aومال : ىم٤مل= وم٠ميـ Aوع Pيم٤مشمف، قمٜمدي ُم٤مٓ Cنّ : Cٟمف ي٘مقل: ىم٤مًمقE ظَم

Eـْ ضِمَث٤م ضَمَٝمٜم ؿَ ! ي٘مقل هٙمذ ـْ َوسَمِر Eًمْ  ضَم٤مَ?يِن ضَمْثَقGٌ ُِم ٤مٌ? AَؾْمَقMُ ُِم ًَ ىمقE روCن مت، ه٤م Cمم وٓشمؽMAِّ ، ِٙماَلFِ قَمَٚمْٞمِف يِم

 .《حلقم EًمٙمالF قمغم ُمقEئدهؿ

 .((ومذيمرN Hًمؽ حلامM وم٠مٟمٙمر Aن يٙمقن Eسمـ قمٛمر ىم٤مًمف)): ىم٤مل ُمٕمٛمر 

ُمقEل Eٕ ٞمد ذم وAظمرA Jسمق قم
(6)

ـ ـمريؼ ؿمٕم٦ٌم  ـ ىمت٤مGM: ُم  .ٍمEخمتومذيمر ٟمحقه : ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م Aسم٤م Eحلٙمؿ ي٘مقل، قم

وOوى قمٜمااف ، يااروي قمااـ Eسمااـ قمٛماار، وAسمااق Eحلٙمااؿ ًمٕمٚمااف قمٛماارEن سمااـ Eحلاا٤مE IOًمًااٚمٛمل Eًمٙمااقذم

GM((صم٘م٦م)) ىمت٤م
(7)

. 

                                 
 (. 4/92-93( Eعمٖمٜمل )1)

 6/4749 ( K12290 .)( Eعمّمٜمػ )2)

 (. 3/1150( K )2139( EُٕمقEل )3)

 (. 3/380( K )873( OCوE ?Eًمٖمٚمٞمؾ )4)

 (. 4/46( K )6924( Eعمّمٜمػ )5)

 (. 564( K )1799( EُٕمقEل )<ا6)

(7 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )749( H )5147  .) 
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 .وEإلؾمٜم٤مM <حٞمح

Aظمرضمف Aسمق قمٌٞمد -ج
(1)

ٛمر سمٚمٖمٜمل Aن Eسمـ قم: ىمٚم٧م عمٞمٛمقن سمـ ُمٝمرEن: ىم٤مل، ضمٕمٗمر سمـ سمرىم٤منُمـ ـمريؼ  

Aشمٕمرف ومالٟم٤م Eًمٜمّمٞمٌل: وم٘م٤مل ُمٞمٛمقن Cمم EًمقGٓ وCن ذسمقE هب٤م مخرE Eًمّزيم٤مMAGوE : يم٤من ي٘مقل
(2)

وم٢مٟمف يم٤من = 

= وم٢من ه١مٓ? ٓ يْمٕمقهن٤م ُمقEوٕمٝم٤م، Eًمّزيم٤مGُم٤م شمرى ذم : Aظمؼمين Aٟمف ىم٤مل ٓسمـ قمٛمر، <دي٘م٤م ٓسمـ قمٛمر

. ٓ: ىم٤مل= Aيمٜم٧م شمّمكم ُمٕمٝمؿ، Aي٧م ًمق AظمروE EًمّمالG قمـ وىمتٝم٤مOA: ىم٤مل وم٘مٚم٧م. MEومٕمٝم٤م Cًمٞمٝمؿ: وم٘م٤مل

 .قمٚمٞمٝمؿ Eهلل ًمًٌقE قمٚمٞمٜم٤م ًمٌس: وم٘م٤مل= Eًمّزيم٤مGهؾ EًمّمالC Gٓ ُمثؾ : وم٘مٚم٧م: ىم٤مل

 .يًؿ مل ُمٌٝمؿ همػم Aن Eًمٜمّمٞمٌل، وOضم٤مًمف Oضم٤مل ُمًٚمؿ

رضمف Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌموAظم -د
(3)

، قمـ ٟمٕمٞمؿ سمـ جم٤مًمد، قمـ Aيب Eًمتٞم٤مK، قمـ ُمثٜمك سمـ ؾمٕمٞمد، قمـ ويمٞمع 

ٌَْٞمِِمَٞم٤مOضم٤مH وCن AيمٚمقE هب٤م، MEومٕمٝم٤م Cًمٞمٝمؿ》: وم٘م٤مل= ؾم٠مًم٧م Eسمـ قمٛمر قمٜمٝم٤م 《Eًم
(4)

). 

((صم٧ٌم صم٘م٦م)) Eًمٌٍمي يزيد سمـ محٞمد Eًمْمٌٕمل: وAسمق Eًمتٞم٤مK هق
(5)

. 

وٟمٕمٞمؿ سمـ جم٤مًمد Nيمره Eًمٌخ٤مOي ذم Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم 
(6)

وEسمـ Aيب طم٤مشمؿ ذم EجلرK وEًمتٕمديؾ، 
(7)

ومل ، 

وNيمره Eسمـ طم٤ٌمن ذم Eًمث٘م٤مH، يذيمرE ذم ضمرطم٤م وٓ شمٕمديال
(8)

قمٜمد Eسمـ طمجر ذم  ((ُم٘مٌقل))وهق ذم ُمرشم٦ٌم ، 

 .وم٤مإلؾمٜم٤مM ومٞمف وٕمػ، Eًمت٘مري٥م

 .ىمفوEٕصمر <حٞمح سمٛمجٛمقW ـمر

                                 
 (. 566( K )1811( EُٕمقEل )<ا1)

، هذه Eًمٜم٦ًٌم Cمم -ومتح Eًمٜمقن ويمن Eًمّم٤مE Mعمٝمٛمٚم٦م وؾمٙمقن Eًمٞم٤م? @ظمر Eحلروف، وذم @ظمره٤م Eًم٤ٌم? EعمقطمدG-: ( Eًمٜمّمٞمٌل2)

 (. O13/115 سمٙمر. Eٕٟم٤ًمF )ٟمّمٞمٌلم، وهل سمٚمدG قمٜمد @ُمد وُمٞم٤موم٤مOىملم ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م Mي٤م

 (. 6/474-475( K )10291( Eعمّمٜمػ )3)

(4Hضم٤مOٌَْٞمِِمَٞم٤م  وىمٞمؾ: )Eًمٗمٞمِمٗم٤مOضم٤مH( وُم٤م ي٘مدم Cمم Eًمْمٞمػ ىمٌؾ Eًمٓمٕم٤مم، ُمٕمرE )  .Fًم

 ( ُم٤مGM: )سمٞمِمٞم٤مJO(. 1/171( ُم٤مGM: )سمٞمش(، Eًمٜمٝم٤مي٦م )E1/205ٟمٔمر: EعمجٛمقE Wعمٖمٞم٨م )

 وىمٞمؾ: )Eًمٗمٞمِمٗم٤مOضم٤مH( وُم٤م ي٘مدم Cمم Eًمْمٞمػ ىمٌؾ Eًمٓمٕم٤مم، ُمٕمرF.  ٌَْٞمِِمَٞم٤مOضم٤مH( Eًم5)

 ( ُم٤مGM: )سمٞمِمٞم٤مJO(. 1/171( ُم٤مGM: )سمٞمش(، Eًمٜمٝم٤مي٦م )E1/205ٟمٔمر: EعمجٛمقE Wعمٖمٞم٨م )

(6)  (8 /9) ( H1949 .) 

(7 )  (8 /361) ( H1652 .) 

(8 )   (5 /477) ( H5810) . 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ىمييون ازمييـ فمؿيير يييًهمع زىموسمييف إلم مييـ صمييوءه مييـ ؽُمييعوة ازمييـ ايمييززمغم》): ومقيمييف -444
(1)

أو كجييًة ، 

《احلروري
(2))(3)

. 

يمام ؾمٞم٠ميت قمٜمد Nيمر Eعمّمٜمػ ًمف، وىمد وMO ُمـ ىمقًمف، ؾ Eسمـ قمٛمر ٕمْ مل Aىمػ قمغم ومِ 
(4)

. 

]فمـ أزمقف[، )وومً روي فمـ ؽمفقؾ زمـ أيب قويم : ومقيمف -444
(5)

أسمقيً ؽميعً زميـ أيب ووميوص 》: ومول 

؛ ادهمعفيو إيميقفؿ: وميول؟ همام سميلمرع، وهمٓء ايمؼقم فمعم مو سمرى، وأريً أن أطمرج زىموسمف، ـًي مولفم: همؼؾً

(《هملسمقً أزمو ؽمعقً همؼول مثؾ ذيمؽ، هملسمقً أزمو هريرة همؼول مثؾ ذيمؽ، همؼول مثؾ ذيمؽ، هملسمقً ازمـ فمؿر
(6)

. 

EًمرEPق قمٌدAظمرضمف 
(7)

 :قمـ ُمٕمٛمر 

وAسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل
(8)

 :وAيب ُمٕم٤موي٦م، قمـ Eسمـ قمٚمٞم٦م 

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(9)

 :قمـ سمنم سمـ Eعمٗمْمؾ 

ذم Eعمدوٟم٦م وؾمحٜمقن
(10)

وEسمـ Pٟمجقيف، 
(11)

 :ُمـ ـمريؼ EًمثقOي 

                                 
، Aُّمف Aؾمام? سمٜم٧م Aيب سمٙمر Eًمّمديؼ. Eًمٕمّزى Eًم٘مرر Eٕؾمدّي  سمـ Eًمّزسمػم سمـ EًمٕمّقEم سمـ ظمقيٚمد سمـ Aؾمد سمـ قمٌد Eهلل ( قمٌد1)

ٕم٤من ُمـ Eًمّمح٤مسم٦م، وؿمٝمد Eسمـ Eًمّزسمػم Eًمػمُمقك ُمع Aسمٞمف Eًمزسمػم، وؿمٝمد وًمد قم٤مم EهلجرG، وهق Aطمد Eًمٕم٤ٌمMًم٦م وAطمد Eًمِمج

ؾمٜم٦م صمالI وؾمٌٕملم ُمـ EهلجرG. وىمتؾ ومتح Cومري٘مٞم٦م، ويم٤من Eًمٌِمػم سم٤مًمٗمتح Cمم قمثامن وسمقيع سم٤مخلالوم٦م ؾمٜم٦م OAسمع وؾمتلم، 

 (. 4700( H )4/78يٜمٔمر: Eإل<٤مسم٦م )

ُمـ سمٜمل طمٜمٞمٗم٦م E QAOًمٗمرىم٦م Eًمٜمجدي٦م، ويٕمرف A<ح٤مهب٤م سم٤مًمٜمجدE ،HEٟمٗمرM قمـ  ( هق ٟمجدG سمـ قم٤مُمر EحلروOي Eحلٜمٗمل2)

ها، وًمف ُم٘م٤مHٓ ُمٕمرووم٦م، وAشم٤ٌمE Wٟم٘مروقE، وEحلروOي٦م: ٟم٦ًٌم  69ؾم٤مئر EخلقJOE سمآEO?، وىمدم ٟمجدG ُمٙم٦م، وىمتؾ ؾمٜم٦م 

 JOEخلقE WضمتامE ولA ًمٙمقوم٦م، يم٤منE ُمقوع قمغم ُمٞمٚملم ُمـ :?EOمم طمروC .ًمٞمفC Eسمف، ومٜمًٌق 

 ( 1/76)ؿمذE HEOًمذه٥م  "( و520( H )6/148(، ًم٤ًمن EعمٞمزEن )3/88يٜمٔمر: شم٤مOيخ Eإلؾمالم ) 

 (. 4/93( Eعمٖمٜمل )3)

 . -E :- 517ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 4)

 (. ٨566م، ويمذًمؽ Nيمره Eعمّمٜمػ ذم Eحلدي٨م Oىمؿ )( ُم٤م سملم Eعمٕم٘مقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ EعمٓمٌقW، وEًمزي٤مGM ُمـ ُمّم٤مE OMحلدي5)

 (. 4/93( Eعمٖمٜمل )6)

 (. 4/46( K )6922( Eعمّمٜمػ )7)

 (. 563( K )1791( EُٕمقEل )<ا 8)

 (. 010287( 6/473 K( Eعمّمٜمػ )9)

 (. 1/335( Eعمدوٟم٦م )10)

 (. 3/1148( K )2132( EُٕمقEل)11)
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وEًمٌٞمٝم٘مل
(1)

 :ُمـ ـمريؼ OوK سمـ Eًم٘م٤مؾمؿ 

Aيب  قمـ ؾمٝمٞمؾ سمـوOوK( ، وEًمثقOي، وسمنم سمـ Eعمٗمْمؾ، Aسمق ُمٕم٤موي٦مو، Eسمـ قمٚمٞم٦مو، ؾمتتٝمؿ )ُمٕمٛمر

 .ريرA()Gسم٤م ه: ومل يذيمر Eًمٌٞمٝم٘مل، <٤مًمح قمـ Aسمٞمف ومذيمر ٟمحقه

Cن : وم٘مٚم٧م، وEسمـ قمٛمر، وAسم٤م ؾمٕمٞمد EخلدOي، وAسم٤م هريرG، ؾم٠مًم٧م ؾمٕمد سمـ Aيب وىم٤مS》: وقمٜمد سمٕمْمٝمؿ

 .《MEومٝم٤م Cًمٞمٝمؿ: وم٘م٤مًمقE يمٚمٝمؿ: ىم٤مل= Aوم٠مMومع Pيم٤ميت Cًمٞمٝمؿ، هذE Eًمًٚمٓم٤من يّمٜمع ُم٤م شمرون

 .وCؾمٜم٤مMه <حٞمح

فمـفو( اهلل )وُروي كحقه فمـ فموئشي ريض: ومقيمف -444
(2)

. 

AظمرE Jسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(3)

قمـ ، ؾم٠مًم٧م قمٛمرG: ىم٤مل، قمـ طم٤مOصم٦م سمـ Aيب Eًمرضم٤مل، G سمـ ؾمٚمٞمامنقمـ قمٌد 

Gًمّزيم٤مE =ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: وم٘م٤مًم٧م :《ُٕمر ُمٜمٙمؿE وزمA ممC ومٕمقه٤مME》. 

((وٕمٞمػ)): وهق EعمدينEًمرمحـ Eٕٟمّم٤مOى Eًمٜمج٤مOى  قمٌدEسمـ ، حمٛمد: طم٤مOصم٦م سمـ Aيب Eًمرضم٤مل: وومٞمف
(4)

. 

ٞمد وًمف Cؾمٜم٤مM @ظمر Aظمرضمف Aسمق قم
(5)

ؾمقE Mًمٜمي سـم ، قمـ قمٛمرو سـم Eًمرسمٞمع سـم ـم٤مOق  Eٕ يبAقمٌدو Oجل٤ٌمE ، ـ قمـ Eسم

ـ ، هلٞمٕم٦م ـ سمٙمػم سم ـ Aم قمٚم٘مٛم٦م، Eٕؿم٩م Eهلل قمٌدقم ٚمٓم٤منقم٤مئِم٦م يم٤مٟم٧م شمدوم Aنّ 》، قم  .《ع Pيم٤مهت٤م Cمم Eًًم

<دوق ظمٚمط سمٕمد )) Eًمرمحـ Eعمٍمي Eًم٘م٤ميض قمٌدسمـ هلٞمٕم٦م Eحليُمل Aسمق  Eهلل قمٌد: Eسمـ هلٞمٕم٦موومٞمف 

((EطمؽمEق يمتٌف وOوEي٦م Eسمـ Eعم٤ٌمOك وEسمـ وه٥م قمٜمف Aقمدل ُمـ همػممه٤م
(6)

 .وهذه ًمٞم٧ًم ُمٜمٝم٤م، 

((ُم٘مٌقًم٦م))، وAم قمٚم٘مٛم٦م ُمرضم٤مٟم٦م وEًمدG قمٚم٘مٛم٦م Eعمدٟمٞم٦م
(7)

. 

 .وEٕصمر وٕمٞمػ ُمـ يمال Eًمٓمري٘ملم

                                 
 (. 4/115( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )1)

 (. 4/93( Eعمٖمٜمل )2)

 (. E7/476( K )10295عمّمٜمػ ) (3)

(4 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )215 H )(1062 .) 

 (. 463( K )1790( EُٕمقEل )<ا 5)

 (. 3563( Oىمؿ )538( Eًمت٘مري٥م <ا6)

(7)  :S( ًمتٝمذي٥مE 753شم٘مري٥م)( K ،8680 .) 
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يميق مـعيقع فمـووميو ىميوكقا 》: ووميول، ووميوسمؾفؿ فمؾقفيو، ويمّزىميوةؿمويمبفؿ زم،  )وٕن أزمو زمؽر: ومقيمف -[م]

(《يمؼوسمؾتفؿ فمؾقفو  اهلل إلم رؽمقليمدواو 
(1)

. 

 .(2)خترجيو سبقوقد ، أخرجو البخاري
ًري وأزميو ؽمليمً ؽمعً زمـ أيب ووموص وازمـ فمؿر وصموزمرا وأزمو ؽمعقً اخل》: )ومول أزمق قويم : ومقيمف -[م]

(《كعؿ: همؼويمقا ىمؾفؿ؟ أهملدهمع إيمقفؿ زىمويت، هذا ايمسؾطون يصـع مو سمرون: هريرة همؼؾً
(3)

. 

خترجيف ؾمٌؼ
(4)

. 

: )وفمـ ؽمؾؿي زمـ إىمقع: ومقيمف -444
(5)

(《أكف دهمع قًومتف إلم كجًة》 
(6)

. 

Hًمٓمٌ٘م٤مE سمـ ؾمٕمد ذمE ظمرضمفA
(7)

Eإلُم٤مم Aمحد ذم Eًمًٜم٦مو، 
(8)

 Gسمـ ُمًٕمد Mقمـ يزيد سمـ ، يمالمه٤م قمـ مح٤م

، وEهلل ٓ Aشم٤ٌمقمد: ىم٤مل وم٘م٤مل= Aٓ شم٤ٌمقمد ُمٜمٝمؿ: عم٤م فمٝمر ٟمجدG وAظمذ Eًمّمدىم٤مH ىمٞمؾ ًمًٚمٛم٦م: Aيب قمٌٞمد ىم٤مل

 .وMومع <دىمتف Cًمٞمٝمؿ: ىم٤مل. Aسم٤ميٕمف وٓ

 .Oضم٤مًمف Oضم٤مل Eًمِمٞمخلم، وهذC Eؾمٜم٤مM <حٞمح 

                                 
 (. 4/93( Eعمٖمٜمل )1)

 . -E :- 443ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ (2)

 (. 4/95( Eعمٖمٜمل )3)

 . -E :-  514ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 4)

ؾمٚمٛمل5) Eٕ Wيمق Eٕ ل( ؾمٚمٛم٦م سـم قمٛمرو سـم ٟمزل Eعمديٜم٦م، صمؿ Eًمِمجٕم٤من، ؾمٌغ همزوHE، وؿمٝمد سمٞمٕم٦م EًمروقEن، ويم٤من ُمـ   ، همزE ُمع Eًمٌٜم

ؾ Aن يٛمقH سمٚمٞم٤مل ٟمزل Cمم Eعمديٜم٦م ومامH هب٤م، ، ويم٤من Nًمؽ ؾمٜم٦م   74حتّقل Cمم EًمّرسمذG سمٕمد ىمتؾ قمثامن، وشمزّوJ هب٤م ووًمد ًمف، طمتك يم٤من ىٌم

( Fؾمتٞمٕم٤م Eٓ :ٟمٔمرE .ًمّّمحٞمحE 2/639قمغم( H )1016( إل<٤مسم٦مEو ،)3/127( H )3401 .) 

 (. 4/95( Eعمٖمٜمل )6)

 (. 4/307( Eًمٓمٌ٘م٤مE Hًمٙمؼمى )7)

 (. 2/638( K )1526( Eًمًٜم٦م )8)
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إلم أهييام 》: همؼيول، ومصيًق كجيًة، أكف ؽمئؾ فمـ مصًق ازميـ ايميززمغم، )وفمـ ازمـ فمؿر: ومقيمف -444

(《ؽدهمعً أصمزأ فمـ
(1)

. 

Aظمرضمف Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(2)

وEسمـ Pٟمجقيف 
(3)

وEًمٓمح٤موي ذم Aطمٙم٤مم Eًم٘مر@ن، 
(4)

، مح٤مM سمـ ؾمٚمٛم٦مُمـ ـمريؼ  

جيٞمئٜمل ُمّمدىمق Eسمـ Eًمزسمػم ومٞم٠مظمذون <دىم٦م : ىمٚم٧م ٓسمـ قمٛمر: ىم٤مل، Eًمًٚمٛمل قمـ طمٞم٤من، قمـ محٞمد Eًمٓمقيؾ

ام Aقمٓمٞم٧م AضمزAك》: ىم٤مل= وجيل? ُمّمدىمقE ٟمجدG ومٞم٠مظمذون، ُم٤مزم  .《Aهي 

EعمٜمٗمرHEM وEًمقطمدEنذم وAظمرضمف ُمًٚمؿ 
(5)

 .ُمٕمٚم٘م٤م قمـ طمٞم٤من Eًمًٚمٛمل 

حٞمح: -مح٤مEM يٕمٜمل– ىم٤مل Eسمـ ؾمٚمٛم٦م)): وىم٤مل Eًمٓمح٤موي  ُمـ Oضمؾ وهق، Eًمًٚمٛمل طَمٞم ٤من Eهذ ذم Eًمّم 

 .((ٕملمEًمت ٤مسم ضمٚم٦م

، وOوى قمٜمف محٞمد Eًمٓمقيؾ، همػم طمٞم٤من Eًمًٚمٛمل يروي قمـ Eسمـ قمٛمر، ًٚمؿوOضم٤مل Eإلؾمٜم٤مO Mضم٤مل ُم

مح٤مM سمـ ؾمٚمٛم٦مو
(6)

وهق صم٘م٦م وصم٘مف Eسمـ ُمٕملم، 
(7)

. 

 .وم٤مٕصمر <حٞمح

وAظمرA Jسمق قمٌٞمد
(8)

وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل 
(9)

، طمدصمٜمل Eًمٚمٞم٨م، سمـ <٤مًمح Eهلل قمٌد ُمـ ـمريؼ 

يم٤من Eسمـ قمٛمر : ىم٤مل= حلروEO? ُم٤مًمفذم Eًمرضمؾ هؾ قمٚمٞمف طمرC Jن Pيم٧م E)): قمـ Eسمـ ؿمٝم٤مF، طمدصمٜمل يقٟمس

 .((يرى Aن Nًمؽ ي٘ميض قمٜمف

وم٢مٟمف ًمٞمس ، وم٠مُم٤م طمدي٨م Eسمـ قمٛمر ومٞمٛمـ Pيم٧م EحلروOي٦م ُم٤مًمف Aٟمف ي٘ميض قمـ <٤مطمٌف)): وىم٤مل Aسمق قمٌٞمد

                                 
 (. 4/95( Eعمٖمٜمل )1)

 (. 7/70( K )10868( Eعمّمٜمػ )2)

 (. 3/1215( K )2301( EُٕمقEل ٓسمـ Pٟمجقيف )3)

 (. 1/390( Aطمٙم٤مم Eًم٘مر@ن )4)

(5)  :S( نEًمقطمدEو HEMعمٜمٗمرE196( ىمؿO )881  .) 

 (. 4504( Oىمؿ )4/301( شم٤مOيخ Eسمـ ُمٕملم OوEي٦م EًمدوOي )6)

 (. 3/244( H )1084( EجلرK وEًمتٕمديؾ ٓسمـ Aيب طم٤مشمؿ )7)

 (. 569( K )1830( EُٕمقEل )<ا8)

 (. 3/1216( K )2303( EُٕمقEل ٓسمـ Pٟمجقيف )9)
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((Cٟمام يم٤من Eسمـ ؿمٝم٤مF يرؾمٚمف قمٜمف، يث٧ٌم قمٜمف
(1)

. 

 .وىمد صم٧ٌم Nًمؽ ُمـ ـمريؼ طمٞم٤من Eًمًٚمٛمّل ، هٙمذE ىم٤مل Aسمق قمٌٞمد

O ًمزهريEوAسمـ قمٛمE ر ومل يّمح ؾمامقمف ُمٜمفى
(2)

. 

<دوق يمثػم Eًمٖمٚمط صم٧ٌم ذم )) سمـ <٤مًمح سمـ حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ Eجلٝمٜمل Eعمٍمي يم٤مشم٥م Eًمٚمٞم٨م Eهلل قمٌدو 

((يمت٤مسمف ويم٤مٟم٧م ومٞمف همٗمٚم٦م
(3)

. 

Wوٕمٞمػ ًمالٟم٘مٓم٤م Mإلؾمٜم٤مE Eسمـ ، وهذE صمرA يمام ؾمٌؼ، قمٛمر <حٞمح ُمـ وضمف @ظمروًمٙمـ. 

هميال سمـسيقا شمقاهبيو أن  ايمّزىميوةإذا أفمطقيتؿ :  اهلل وميول رؽميقل: )روى أزمق هريرة ومول: ومقيمف -444

أطمرصمف ازمـ موصمف(. اعؾفو مغرمو وٓ، ايمؾفؿ اصمعؾفو مغـام: سمؼقيمقا
(4)

. 

Eسمـ ُم٤مضمف Aظمرضمف
(5)

يمام ذم ُمّم٤ٌمE Kًمزضم٤مضم٦م –وAسمق يٕمغم ، -يمام ىم٤مل Eعمّمٜمػ– 
(6)

يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ  

 .ومذيمره. . . E هلل ىم٤مل Oؾمقل: ىم٤مل، قمـ Aيب هريرG، قمـ Aسمٞمف، Eًمٌخؽمي سمـ قمٌٞمدقمـ ، Eًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ

((هذC Eؾمٜم٤مM وٕمٞمػ Eًمٌحؽمي ُمتٗمؼ قمغم شمْمٕمٞمٗمف وEًمقًمٞمد ُمدًمس)): ىم٤مل Eًمٌق<ػمي
(7)

. 

Aظمرضمف Eًمٌٞمٝم٘مل ذم EًمدقمقHE، وًمف ـمريؼ @ظمر همػم ـمريؼ Eًمقًمٞمد
(8)

 ذم قم٤ًميمر Eسمـ ـمري٘مف وُمـ– 

Eًمت٤مOيخ
(9)

ؾمٛمع Aسم٤م ، طمدصمٜمل Aيب Aٟمف، Eًمٌخؽمي سمـ قمٌٞمدطمدصمٜمل ، ُمـ ـمريؼ ؾمٚمٛم٦م سمـ سمنم Eًمدُمِم٘مل -

Gؾمقل: ي٘مقل، هريرO هلل ىم٤ملE  :ومذيمر ٟمحقه وومٞمف :((Eهلل: ىم٤مًمقE ؾمقلO هب٤م، ي٤مEشم٘مقًمقن: ىم٤مل= وُم٤م صمق :

 .((دمٕمٚمٝم٤م ُمٖمرُم٤م وEًٓمٚمٝمؿ Eضمٕمٚمٝم٤م ُمٖمٜمام 

 .((وومٞمف وٕمػ، Eًمٌخؽمي سمـ قمٌٞمدويمذًمؽ OوEه Eًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ قمـ )): وىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل

                                 
 (. 570( K )1834( EُٕمقEل )<ا1)

(2 :S( يب طم٤مشمؿA ؾمٞمؾ ٓسمـEعمرE )192( ىمؿO )706 :S( و )190( ىمؿO )699 .) 

 (. 3388) ( Oىمؿ515( Eٟمٔمر: Eًمت٘مري٥م )<ا 3)

 (. 4/96( Eعمٖمٜمل )4)

(5 ،Gًمّزيم٤مE Fًمًٜمـ، يمت٤مE ذم ) Gًمّزيم٤مE JEظمرC ُم٤م ي٘م٤مل قمٜمد Fسم٤م(3/16( K )1797 .) 

 (.  649( K )2/88( ُمّم٤ٌمE Kًمزضم٤مضم٦م ذم PوEئد Eسمـ ُم٤مضمف )6)

 (.  649( K )2/88( ُمّم٤ٌمE Kًمزضم٤مضم٦م )7)

 (. K ،485 )(E2/269ًمدقمقE HEًمٙمٌػم ) (8)

  (.22/9( شم٤مOيخ Mُمِمؼ )9)
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((ُم٘مٌقل)) ٚمٛم٦م سمـ سمنم Eًمدُمِم٘ملوؾم
(1)

. 

وٕمٞمػ )): ىم٤مل Aسمق طم٤مشمؿ، Eًمٌخؽمي سمـ قمٌٞمد Eًمٓم٤مسمخل Eًمٙمٚمٌل Eًمِم٤مُمل: وُمدE OEإلؾمٜم٤مMيـ قمغم

((Eحلدي٨م ENه٥م
(2)

((يمذFE ؾم٤مىمط)): وىم٤مل MPٕEي، 
(3)

يروي قمـ Aسمٞمف قمـ Aيب هريرG )): وىم٤مل Eسمـ طم٤ٌمن. 

ٟمًخ٦م ومٞمٝم٤م قمج٤مئ٥م ٓ حيؾ Eٓطمتج٤مJ سمف E ENCٟمٗمرM عمخ٤مًمٗمتف Eٕصم٤ٌمH ذم EًمروEي٤مH ُمع قمدم شم٘مدم 

((قمدEًمتف
(4)

((وٕمٞمػ ُمؽموك)): وىم٤مل Eسمـ طمجر، 
(5)

. 

((جمٝمقل)): ىم٤مل Eسمـ طمجر ،وAسمقه قمٌٞمد سمـ ؾمٚمامن Eًمٙمٚمٌل
(6)

 

وطمٙمؿ قمٚمٞمف Eًمِمٞمخ Eًٕم٤ٌمين سم٤مًمقوع، وم٤محلدي٨م ُمٜمٙمر
(7)

. 

إذا أسميوه وميقم   ن ايمـبلووىم، ىمون أيب مـ أقحوب ايمشجرة: زمـ أيب أوذم اهلل فمبً)ومول : ومقيمف  -444

. ايمؾفيؿ قيؾ فميعم خل أيب أوذم: همؼيول، هملسموه أيب زمصيًومتف، ايمؾفؿ قؾ فمعم خل همالن: ومول، زمصًومتفؿ

متػؼ فمؾقف(
(8)

. 

Aظمرضمف Eًمِمٞمخ٤من
(9)

 Gهلل قمٌدقمـ ، ُمـ طمدي٨م قمٛمر سمـ ُمرE ورمA يبA ًمٜمٌل٤ميم: ىم٤مل، سمـE ن   شم٤مهA ENC

 .وEًمٚمٗمظ Eًمذي ؾم٤مىمف Eعمّمٜمػ ًمٚمٌخ٤مOي، ومذيمر ُمثٚمف. . . ىمقم سمّمدىمتٝمؿ

                                 
(1 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )399( H )2485 .) 

 (. 2/427( H )1700( EجلرK وEًمتٕمديؾ )2)

 (.  1/136( H )494( Eًمْمٕمٗم٤م? وEعمؽمويمقن ٓسمـ EجلقPي )3)

 (.  1/202( H )158( Eعمجروطملم )4)

(5 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )164( H )642  .) 

(6( H نEعمٞمزE ًم٤ًمن )5/363( H )5079 .) 

 (. 852( K )3/343ؾ )( OCوE ?Eًمٖمٚمٞم7)

 (. 4/96( Eعمٖمٜمل )8)

(، ويمت٤م2/129( K )1497 F( Eًمٌخ٤مOي ذم <حٞمحف، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF <الE Gإلُم٤مم، وMقم٤مئف ًمّم٤مطم٥م Eًمّمدىم٦م )9)

شمٕم٤ممم: ﴿و<ؾ قمٚمٞمف﴾  Eهلل (، يمت٤مE Fًمتٗمًػم، سم٤مF ىمقلE5/124( K )4166عمٖم٤مPي، سم٤مF همزوE Gحلديٌٞم٦م )

(8/73( K )6332EًمدقمقE Fويمت٤م ،)ًمٜمٌلE هؾ يّمغم قمغم همػم Fسم٤م ،H  ( يOًمٌخ٤مE 8/77<حٞمح K )

ـْ Aَشَمك سمَِّمَدىَمتِِف )6359) َ
 عمِ
ِ
قَم٤م?  (. 1078( K )2/756(، وُمًٚمؿ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، وسَم٤مE Fًُمدُّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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أفمؾؿفيؿ أن فمؾيقفؿ قيًومي سممطميذ ميـ : ومول، ضمكم زمعٌ معوذا إلم ايمقؿـ  أن ايمـبل): ومقيمف -[م]

متػؼ فمؾقف(،  همؼرائفؿهمؼمد دم، أنمـقوئفؿ
(1)

. 

Aظمرضمف Eًمِمٞمخ٤من
(2)

خترجيف ؾمٌؼوىمد ، 
(3)

 . 

                                 
 (. 4/96( Eعمٖمٜمل )1)

(2( Gًمّزيم٤مE Fوضمق Fسم٤م ،Gًمّزيم٤مE Fي، يمت٤مOًمٌخ٤مE )2/104( K )1395ٕهمٜمٞم٤م? وE ًمّمدىم٦م ُمـE ظمذA Fوسم٤م ،) ذم Mشمر

( Eطمٞم٨م يم٤مٟمق ?Eًمٗم٘مرE2/128( K )1496 ًمٞمٛمـ ىمٌؾ طمج٦مE ممC Nيب ُمقؾمك، وُمٕم٤مA سمٕم٨م Fي، سم٤مPعمٖم٤مE Fيمت٤م ،)

( WEMًمقE5/162( K )4347( إلؾمالمE ئعEشملم وذMًمِمٝم٤مE ممC ?ًمدقم٤مE Fإليامن، سم٤مE Fوُمًٚمؿ يمت٤م )1/50 K )

(19/29 ،30 ،31 .) 

 . -E :- 442ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 3)
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زمنؽمـوده فمـ أيب صمحقػيي، )وومً روى ايمًارومطـل: ومقيمف -444
(1)

همقـيو   اهلل زمعيٌ رؽميقل: وميول، 

هملفمطوع ومؾققو، وىمـً نمالمو يتقام ٓ مول رم، دم همؼرائـوهملطمذ ايمصًومي مـ أنمـقوئـو همردهو ، ؽموفمقو
(2))(3)

. 

Aظمرضمف EًمدEOىمٓمٜمل
(4)

وEًمؽمُمذي -Eعمّمٜمػ ىم٤مل يمام– 
(5)

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم، 
(6)

وEسمـ ظمزيٛم٦م، 
(7)

 ،

JعمًتخرE ًمٓمقد ذمEو
(8)

وEًمٓمؼمEين ذم Eًمٙمٌػم، 
(9)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(10)

، Aؿمٕم٨م سمـ ؾمقOEمجٞمٕمٝمؿ ُمـ ـمريؼ  

 .ومذيمره. . . ؾم٤مقمٞم٤م E هلل سمٕم٨م ومٞمٜم٤م Oؾمقل: ىم٤مل، قمـ Aسمٞمف، قمـ قمقن سمـ Aيب ضمحٞمٗم٦م

 .((طمدي٨م Aيب ضمحٞمٗم٦م طمدي٨م طمًـ)): وىم٤مل Eًمؽمُمذي

 .((هذE Eحلدي٨م يٕمرف سم٠مؿمٕم٨م سمـ ؾمقOE وًمٞمس سم٤مًم٘مقى)) :وىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل

وٕؿمٕم٨م سمـ ؾمقOE همػم ُم٤م )): ىم٤مل Eسمـ قمدي سمٕمد Aن AوMO سمٕمض OوEيتف وAؿمٕم٨م سمـ ؾمقE OEًمٙمٜمدي

ؿمٕم٨م ومل Aضمد ٕ. . . . NيمرO HوEي٤مH قمـ ُمِم٤مخيف وذم سمٕمض ُم٤م Nيمرشمف خي٤مًمٗمقٟمف وذم Eجلٛمٚم٦م يٙمت٥م طمديثف

((ومٞمام يرويف ُمتٜم٤م ُمٜمٙمرC Eٟمام ذم Eٕطم٤ميلم خيٚمط ذم Eإلؾمٜم٤مM وخي٤مًمػ
(11)

((وٕمٞمػ)): وىم٤مل Eسمـ طمجر ،
(12)

. 

                                 
قEئل Eهلل ( وه٥م سمـ قمٌد1) ًّ ٞم٥م سمـ ؾمقE G?Eًم ّل سمـ ُمًٚمؿ سـم ضمٜم٤مGM سمـ طم ذم AوEظمر قمٛمره، وطمٗمظ قمٜمف، شمقذم   ، ىمدم قمغم Eًمٌٜم

ه ذـم٦م Eًمٙمقوم٦م عم٤م وزم Eخلالوم٦م، ُم٤مH ؾمٜم٦م OAسمع وؾمتلم. Eٟمٔمر: ُمٕمروم٦م يٌٚمغ Eحلٚمؿ صمؿ <ح٥م قم وهق مل E ًمٜمٌل ّٓ ٚمٞم٤ّم سمٕمده، وو

ؾمتٞمٕم٤مE5/2722( Fًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ ) Eٓ2891(، )4/1619(، و( إل<٤مسم٦مE ،)6/490) . 

(2Sًم٘مٚمقE )ًمٓمقيٚم٦مE :ًمًػم، وىمٞمؾE ًم٤ٌمىمٞم٦م قمغمE ًمٜم٤مىم٦مE :ًمِم٤مسم٦م، وىمٞمؾ: هلE ًمٜم٤مىم٦مE :  .ئؿEًم٘مقE 

 ( )ُم٤مGM: )ىمٚمص(. 4/100(، Eًمٜمٝم٤مي٦م )2/745يٜمٔمر: EعمجٛمقE Wعمٖمٞم٨م ٕيب ُمقؾمك )

 (. 4/97-98( Eعمٖمٜمل )3)

 (. 2060( )2061( K ) 57-3/56( ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )4)

(5( ?Eًمٗم٘مرE ذم Mٕهمٜمٞم٤م? ومؽمE ًمّمدىم٦م شم١مظمذ ُمـE نA ?ُم٤م ضم٤م Fسم٤م ،Gًمّزيم٤مE Fًمًٜمـ، يمت٤مE ذم )2/33( K )649 .) 

(6E )( 6/574عمّمٜمػ( K )10747 .) 

 (. 2362( K )4/66( ذم <حٞمحف، )7)

 (. 594( K )3/244( ُمًتخرE Jًمٓمقد )8)

 (. 22/109-110( K )275( )276( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم )9)

 (. 7/9( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )10)

 (. 2/45( Eًمٙم٤مُمؾ )11)

(12 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )149( H )524 .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ومٚمٕمٚمف ًمِم٤مهده Eًمذي Aؿم٤مC Oًمٞمف ، وAُم٤م حتًلم Eًمؽمُمذي، وهق ٓ حيتٛمؾ شمٗمرMه، وىمد شمٗمرM سمف Aؿمٕم٨م

Aن : قمـ Eسمـ قم٤ٌمQ ، وىمد Aظمرضمف Eًمِمٞمخ٤من ُمـ ـمريؼ Aيب ُمٕمٌد، ((وذم Eًم٤ٌمF قمـ Eسمـ قم٤ٌمQ)): سم٘مقًمف

وم٢من هؿ ، وAين Oؾمقل Eهلل، MEقمٝمؿ Cمم ؿمٝم٤مA GMن ٓ Cًمف E ٓCهلل: وم٘م٤مل، Cمم Eًمٞمٛمـ سمٕم٨م ُمٕم٤مE   ENًمٜمٌل

وم٢من هؿ Aـم٤مقمقE ، ىمد EومؽمT قمٚمٞمٝمؿ مخس <ٚمقHE ذم يمؾ يقم وًمٞمٚم٦م Eهلل وم٠مقمٚمٛمٝمؿ Aن، Aـم٤مقمقE ًمذًمؽ

 .EومؽمT قمٚمٞمٝمؿ <دىم٦م ذم AُمقEهلؿ شم١مظمذ ُمـ Aهمٜمٞم٤مئٝمؿ وشمرM قمغم وم٘مرEئٝمؿ Eهلل قمٚمٛمٝمؿ Aنوم٠م، ًمذًمؽ

ؾمٌؼوىمد 
(1)

. 

(يعـل احلسـ إن ازمـل هذا ؽمقً:  ومول ايمـبل): ومقيمف  -444
(2)

. 

Aظمرضمف Eًمٌخ٤مOي 
(3)

ـَ  HEN يقم A ظمرE Jًمٜمٌل، قمـ Aيب سمٙمرG ، ُمـ ـمريؼ Eحلًـ Eًمٌٍمي  ، Eحلً

 .Aن يّمٚمح سمف سملم ومئتلم ُمـ Eعمًٚمٛملم Eهلل وًمٕمؾ، Eسمٜمل هذE ؾمٞمد: وم٘م٤مل، ومّمٕمد سمف قمغم Eعمٜمؼم

قيًومي ؛ وهيل يميذي ايميرضمؿ اشمـيون، ايمصيًومي فميعم اظمسيؽكم قيًومي:  )ومقل ايمـبل: ومقيمف -444

(وقؾي
(4)

. 

رضمف Eًمٜم٤ًمئلAظم
(5)

وEًمؽمُمذي، 
(6)

وEسمـ ُم٤مضمف، -شمٕمٚمٞم٘م٤م 
(7)

وAسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل، 
(8)

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم ، 

                                 
 . -E :- 442ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 1)

 (. 4/98( Eعمٖمٜمل )2)

(، يمت٤م2704 F( K )3/186قمٜمٝمام ) Eهلل ًمٚمحًـ سمـ قمكم Oيض  ( ذم <حٞمحف، يمت٤مE Fًمّمٚمح، سم٤مF ىمقل Eًمٜمٌل3)

، سم٤مF ُمٜم٤مىم٥م Eحلًـ  (، يمت٤مA F<ح٤مE FًمٜمٌلE4/204( K )3629عمٜم٤مىم٥م، سم٤مF قمالُم٤مE HًمٜمٌقG ذم Eإلؾمالم )

O حلًلمEهلل يضوE ( 5/26قمٜمٝمام( K )3746ًمٜمٌلE ىمقل Fًمٗمتـ، سم٤مE Fيمت٤م ،)   :ًمٚمحًـ سمـ قمكم Eسمٜمل هذE نC

 A (9/56( K )7109 .)ن يّمٚمح سمف سملم ومئتلم ُمـ Eعمًٚمٛملم Eهلل ًمًٞمد، وًمٕمؾ

 (. E4/99عمٖمٜمل )( 4)

(5( FOٕىم٤مE ًمّمدىم٦م قمغمE ،Gًمّزيم٤مE Fًمًٜمـ، يمت٤مE ذم )5/92( K )2582 .) 

 (. E F3/37( K )658ًمّزيم٤مG، سم٤مF ُم٤م ضم٤م? ذم Eًمّمدىم٦م قمغم Nي Eًم٘مرEسم٦م )( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤م6)

 (. 1844( K )3/51( ذم Eًمًٜمـ، AسمقE FEًمّزيم٤مG، سم٤مF ومْمؾ Eًمّمدىم٦م )7)

(8 :S( لEُٕمقE )363( K )916 .) 
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ذم Eعمًٜمد
(1)

-Mٔطم٤مE يب قم٤م<ؿ ذمA سمـE وُمـ ـمري٘مف
(2)

وEخلٓمٞم٥م ذم Eعمقوح، 
(3)

وAمحد، -
(4)

وُمـ ـمري٘مف -

Eسمـ EجلقPي ذم Eًمؼم وEًمّمٚم٦م
(5)

وEحلًلم EعمروPي ذم Eًمؼم وEًمّمٚم٦م، -
(6)

وEًمدOEُمل، 
(7)

وEسمـ ظمزيٛم٦م، 
(8)

 ،

وEخلرEئٓمل ذم ُمٙم٤مOم Eٕظمالق
(9)

وEسمـ طم٤ٌمن، 
(10)

وEًمٓمؼمEين، 
(11)

وEسمـ Eعم٘مرD ذم ُمٕمجٛمف، 
(12)

وEسمـ ، 

ؿم٤مهلم
(13)

وEسمـ مجٞمع EًمّمٞمدEوي ذم ُمٕمجٛمف، 
(14)

وEحل٤ميمؿ 
(15)

وُمـ ـمري٘مف Eًمٌٞمٝم٘مل-، 
(16)

وAسمق ٟمٕمٞمؿ ذم  -

ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤مسم٦م
(17)

وEًمِمجري ذم Aُم٤مًمٞمف، 
(18)

 OٕEسمٕملم EًمٌٚمدEٟمٞم٦موAسمق ـم٤مهر Eًمًٚمٗمل ذم، 
(19)

يمٚمٝمؿ ُمـ  

                                 
 (. 2/345( K )848( Eعمًٜمد )1)

 (. 2/363( K )1136( Eٔطم٤مM وEعمث٤مين )2)

 ( Nيمر Eًمرسم٤مE Fًمْمٌٞم٦م. 2/91( ُمقوح Aوه٤مم Eجلٛمع وEًمتٗمريؼ )3)

( 26/166( K )16227( ،)26/172( K )16235( )29/411( K )17872( )29/415( Eعمًٜمد )4)

K (17883 .) 

(5 :S( ًمّمٚم٦مEًمؼم وE )170( K )263 .) 

(6 :S( ًمّمٚم٦مEًمؼم وE )90( K )170 .) 

 (. 1722( K )2/1046( ؾمٜمـ EًمدOEُمل )7)

 (. 2067( K )3/278( ذم <حٞمحف )8)

(9)  :S( ٕظمالقE مO106ُمٙم٤م( K )287 .) 

 (. 3344( K )8/132( <حٞمح Eسمـ طم٤ٌمن )10)

 (. 6/276( K )6211( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم )11)

(12 :S( Dعم٘مرE سمـE ُمٕمجؿ )161( K )470 .) 

(13 :S( ٕقماملE ًمؽمهمٞم٥م ذم ومْم٤مئؾE )163( K )573 :S( MEٕومرE وذم ،)250( K )52 .) 

(14EًمّمٞمدE ٓسمـ مجٞمع LًمِمٞمقE ُمٕمجؿ ) :S( 265وي .) 

 (. 1/406( K )407( EعمًتدOك )15)

 (.  3153( K )5/102(، و)4/174( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )16)

 (. 3359( K )3/1332( ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤مسم٦م )17)

 (. 2042( K )2/178( شمرشمٞم٥م Eُٕم٤مزم Eخلٛمٞمًٞم٦م ًمٚمِمجري )18)

(19 :S( ٟمٞم٦م ٕيب ـم٤مهرEًمٌٚمدE سمٕمقنOٕE )105 َْعمE ٦ُم ٦ُم(. ( Eًمٌٚمد Eًمٕمنمون: )Eحْلُٚم   ِزيِدي 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 :سمـ قمقن Eهلل قمٌد ـمريؼ

وEسمـ Aيب قم٤م<ؿ
(1)

وEًمٓمؼمEين -Aيْم٤م– 
(2)

 ؛ُمـ ـمريؼ Aيب ٟمٕم٤مُم٦م قمٛمرو سمـ قمٞمًك Eًمٕمدوي 

 ؛من طريق قتادة (3)والطرباين يف ادلعجمني الكبري واألوسط
، لرائح بنت صليععن الرباب أم ا، وقتادة( عن حفصة بنت سريين، وأبو نعامة، أربعتهم )ابن عون

وعلى ، الصدقة على ادلسكني صدقة:  اهلل قال رسول: قال، عن عمها سلمان بن عامر الضيب
 .صدقة وصلة: ذي القرابة اثنتان

: وذم ًمٗمظ. <دىم٦م و<ٚم٦م: وقمغم Nي Eًمرطمؿ صمٜمت٤من، <دىمتؽ قمغم Eعمًٚمؿ <دىم٦م: وًمٗمظ سمٕمْمٝمؿ 

 .<دىم٦م و<ٚم٦م: و<دىمتؽ قمغم Nي Eًمرطمؿ <دىمت٤من

 .وومٞمٝم٤م يمالم يمام ؾمٞم٠ميت، M <حٞمح Cمم Eًمرسم٤مE Fًمْمٌٞم٦موEإلؾمٜم٤م

 .ومل خيتٚمٗمقE قمٚمٞمٝمؿ ومٞمف، قمـ طمٗمّم٦م سمٜم٧م ؾمػميـ، هٙمذO EوEه Eًمثالصم٦مو 

 .وEظمتٚمػ قمٚمٞمٝمام ومٞمف، وهِم٤مم سمـ طم٤ًمن قمـ طمٗمّم٦م، وOوEه قم٤م<ؿ Eٕطمقل

 :روايي فموقؿ إضمقل: أوٓ

ٚمامن سمـ قم٤مُمر ُمثؾ OوEي٦م قمـ ؾم، قمـ Eًمرسم٤مO ،FوEه همػم وEطمد قمٜمف )قم٤م<ؿ( قمـ طمٗمّم٦م سمٜم٧م ؾمػميـ

 .Eجلامقم٦م قمـ طمٗمّم٦م

: قمااـ ؾماٚمامن سمااـ قما٤مُمر ومل يااذيمر ومٞمااف، قمااـ طمٗمّما٦م سمٜماا٧م ؾماػميـ، قمٜمااف )قم٤م<اؿ(، وOوEه ؿمإم٦ٌم

 .Eًمرسم٤مF( )قمـ

 :ايي اجلامفميرو -أ

Eًمؽمُمذي ٤مAظمرضمٝم 
(4)

شمٗمًػمه ذم Eًمٌٖمقي ـمري٘مف وُمـ– 
(5)

وEحلٛمٞمدي ذم ُمًٜمده -
(6)

وُمـ ـمري٘مف -

                                 
 (. 2/365( K )1139( Eٔطم٤مM وEعمث٤مين )1)

 (. 6208( و )6/275( K )6207( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼمEين )2)

 (. 8048( K )8/87(، و Eعمٕمجؿ Eٕوؾمط )6/275( K )6209( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم )3)

 (. 658( K )3/37( ذم Eًمًٜمـ، AسمقE FEًمّزيم٤مG، سم٤مF ُم٤م ضم٤م? ذم Eًمّمدىم٦م قمغم Nي Eًم٘مرEسم٦م )4)

 (. 1/187( شمٗمًػم Eًمٌٖمقي )5)

 ( OوEيتف قمـ Eسمـ قمٞمٞمٜم٦م ُم٤ٌمذ842 .G( K )2/69( ذم ُمًٜمده )6)
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Eًمٓمقد ذم خمتٍم Eٕطمٙم٤مم
(1)

Eخلٓمٞم٥م ذم Eعمقوحو، 
(2)

وAمحد -
(3)

وEًمدOEُمل 
(4)

وEسمـ Pٟمجقيف ذم ، 

EُٕمقEل
(5)

وEسمـ Aيب قم٤م<ؿ، 
(6)

وEسمـ ظمزيٛم٦م، 
(7)

 :ُمـ ـمريؼ Eسمـ قمٞمٞمٜم٦م، 

وEًمدOEُمل
(8)

 :ُمـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من EًمثقOي 

وEسمـ ظمزيٛم٦م
(9)

 :وحمٛمد سمـ ومْمؾ، ومح٤مM سمـ Pيد، ُمـ ـمريؼ EًمثقOي 

قمـ طمٗمّم٦م سمٜم٧م ، وحمٛمد سمـ ومْمٞمؾ( قمـ قم٤م<ؿ، دومح٤مM سمـ Pي، وEًمثقOي، )Eسمـ قمٞمٞمٜم٦م، OAسمٕمتٝمؿ 

 .ٟمحقه  قمـ Eًمٜمٌل، قمـ ؾمٚمامن سمـ قم٤مُمر، قمـ Eًمرسم٤مF، ؾمػميـ

Mإلؾمٜم٤مE Eسمق ُمٕم٤موي٦م: وشم٤مسمٕمٝمام قمغم هذA( ،يدP قمٌدو، وصم٤مسم٧م سمـ Mي٤مP طمد سمـEًمقE ،ًمرطمٞمؿ سمـ  قمٌدوE

جيد  مل وم٢من ،A ENCومٓمر Aطمديمؿ ومٚمٞمٗمٓمر قمغم متر : ؾمٚمٞمامن( وًمٙمٜمٝمؿ EىمتٍموE قمغم <دE Oحلدي٨م وهق

Oومٚمٞمٗمٓمر قمغم ُم٤م? وم٢مٟمف ـمٝمق
(10)

 .ومل يذيمر هذE Eجلز?، 

 :روايي ؾمعبي -ب

قمـ ، قمـ طمٗمّم٦م سمٜم٧م ؾمػميـ، قمـ قم٤م<ؿ، وهٙمذO Eوى ؾمٗمٞم٤من EًمثقOي)): Nيمره٤م Eًمؽمُمذي سم٘مقًمف

Fًمرسم٤مE ،ًمٜمٌل، قمـ ؾمٚمامن سمـ قم٤مُمرE قمـ  حلدي٨مE Eٟمحق هذ. 

، سمـ قم٤مُمر ومل يذيمر ومٞمف قمـ Eًمرسم٤مF قمـ ؾمٚمامن، قمـ طمٗمّم٦م سمٜم٧م ؾمػميـ، قمـ قم٤م<ؿ، وOوى ؿمٕم٦ٌم 

((وطمدي٨م ؾمٗمٞم٤من EًمثقOي وEسمـ قمٞمٞمٜم٦م A<ح
(11)

. 

                                 
 (. 605( K )3/262( خمتٍم Eٕطمٙم٤مم )1)

 . Nيمر Eًمرسم٤مE Fًمْمٌٞم٦م (2/91( ُمقوح Aوه٤مم Eجلٛمع وEًمتٗمريؼ )2)

 (. 16226( K )26/164( ذم Eعمًٜمد )3)

 (. 2/1046( K )1723( Eًمًٜمـ )4)

 (. E2/775( K )1340ل )( Eُٕمق5)

 (. 2/364( K )1138( Eٔطم٤مM وEعمث٤مين )6)

 (.  2067( K )3/278( ذم <حٞمحف )7)

 (. 2/1046( K )1723( Eًمًٜمـ )8)

 (. 2067( K )3/278( ذم <حٞمحف )9)

(، ؾمٜمـ Aيب EMوM 1708(، ؾمٜمـ EًمدOEُمل )26/169( K )16231 :K( Eٟمٔمر OوEيتٝمؿ قمغم Eًمؽمشمٞم٥م: ُمًٜمد Aمحد )10)

 :K(2355 :K( سمـ ُم٤مضمفEو ،)1699 .) 

(11Gًمّزيم٤مE FEسمقA ،ًمؽمُمذيE ؾمٜمـ ) ،سم٦مEًم٘مرE يN ًمّمدىم٦م قمغمE ُم٤م ضم٤م? ذم Fسم٤م (2/39( K )658 .) 
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ُمـ وضمد مترE ومٚمٞمٗمٓمر قمٚمٞمف : وًمٙمـ وMO ُمـ ـمريؼ ؿمٕم٦ٌم هبذE Eإلؾمٜم٤مM طمدي٨م، Eومل Aضمده ُمًٜمدً 
(1)

. 

وىمد Oضمح ، وىمد شمقسمٕمقE قمٚمٞمف ُمت٤مسمٕم٦م ىم٤مسG، ًمٚمٙمثرG، هق OوEي٦م Eجلامقم٦م: وايمراصم  فمـ فموقؿ

 .ؾمٌؼيمام ، Eجلامقم٦م Eًمؽمُمذي OوEي٦م

 :روايي هشوم زمـ ضمسون: شموكقو

 :وEظمتٚمػ قمغم هِم٤مم سمـ طم٤ًمن

 .قمٜمف قمـ طمٗمّم٦م قمـ Eًمرسم٤مF قمـ ؾمٚمامن سمـ قم٤مُمر، EًمرEPق وهمػمه قمٌدومروEه 

 يمروEي٦م ؿمٕم٦ٌم ومل يذيمروE( Eًمرسم٤مF(، قمـ ؾمٚمامن، قمـ طمٗمّم٦م، وOوEه حيٞمك Eًم٘مٓم٤من وهمػمه قمٜمف

 .ٗمٞم٦م سمٜم٧م ؿمٞم٦ٌم قمـ ؾمٚمامن سمـ Oسمٞمٕم٦م Eًمْمٌلقمـ <، وشمٗمرM قمكم سمـ قم٤م<ؿ EًمقEؾمٓمل ومروEه قمٜمف

 ايمرزاق ومـ سموزمعف فمبًأي روايي 

Aمحد ٤مAظمرضمٝم
(2)

 :EًمرEPق قمٌدقمـ  

وEسمـ Aيب قم٤م<ؿ ذم Eٔطم٤مM وEعمث٤مين
(3)

 :سمـ ٟمٛمػم Eهلل قمٌدُمـ ـمريؼ  

وEًمٌٞمٝم٘مل
(4)

 Iُمـ ـمريؼ طمٗمص سمـ همٞم٤م: 

وEخلرEئٓمل ذم ُمٙم٤مOم Eٕظمالق
(5)

 :سمـ سمٙمر Eًمًٝمٛمل Eهلل قمٌدُمـ ـمريؼ  

AسمٕمتٝمؿO :(ق قمٌدEPًمرE ،سمـ ٟمٛمػمEوطمٗمص سمـ همٞم٤م، وI ،هلل قمٌدوE )ًمًٝمٛملE قمـ هِم٤مم سمـ  سمـ سمٙمر

ىم٤مل : ىم٤مل، قمـ ؾمٚمامن سمـ قم٤مُمر، Eًمرسم٤مF ُمـ سمٜمل و٦ٌم: قمـ EُمرGA ي٘م٤مل هل٤م، قمـ طمٗمّم٦م سمٜم٧م ؾمػميـ، طم٤ًمن

 .ومذيمر ٟمحقه. . . E هلل Oؾمقل

Fًمرسم٤مE ممC Hصم٘م٤م Mإلؾمٜم٤مE ضم٤ملOو. 

 .سموزمعف روايي حيقك زمـ ؽمعقً ومـ: ب

Eإلُم٤مم Aمحد ٝم٤مAظمرضم
(6)

EًمٓمؼمEين -وُمـ ـمريؼ حيٞمك-، قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد Eًم٘مٓم٤من 
(7)

. 

                                 
(1 :K( ًمٙمؼمى ًمٚمٜم٤ًمئلE ًمًٜمـE )3315 :K( و )6710( محدA وُمًٜمد )26/176( K )16242 .) 

 (. 16232( K )26/169( ُمًٜمد Aمحد )2)

 (. K1137 )( 2/364( Eٔطم٤مM وEعمث٤مين )3)

 (. 4/174( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )4)

(5 :S( ٕظمالقE مOُمٙم٤م )105( K )283 .) 

 (. 26/171( K )16234( Eعمًٜمد )6)

 (. 6/275( K )6206( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم )7)
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وAمحد
(1)

وُمـ ـمري٘مف Eسمـ EجلقPي ذم Eًمؼم وEًمّمٚم٦م- 
(2)

 :قمـ يزيد سمـ ه٤موOن -

وEسمـ Pٟمجقيف
(3)

 ، وؾمٕمٞمد سمـ قم٤مُمر Eًمْمٌٕمل، Eًمٜمي سمـ ؿمٛمٞمؾقمـ  

قمـ ، قمـ طمٗمّم٦م سمٜم٧م ؾمػميـ، وؾمٕمٞمد Eًمْمٌٕمل( قمـ هِم٤مم، وEًمٜمي، ويزيد، Eًم٘مٓم٤منOAسمٕمتٝمؿ )حيٞمك 

 .ومذيمره E هلل ىم٤مل Oؾمقل: ىم٤مل، ؾمٚمامن سمـ قم٤مُمر Eًمْمٌل

لAEسمق قمٌٞمد ذم Eُٕمق ٝم٤موAظمرضم
(4)

ىم٤مل Aسمق قمٌٞمد -، قمـ طمٗمّم٦م، قمـ هِم٤مم، قمـ يزيد سمـ ه٤مOون 

 .Aطمًٌف ىم٤مل قمـ Eًمرسم٤مF قمـ ؾمٚمامن سمف

وAسمق قمٌٞمد ، ومت٘مدم OوEي٦م Aمحد ٕٟمف Eعمتٞم٘مـ، وOوEه قمٜمف Aمحد سمدون ؿمؽ ،هٙمذO EوEه Aسمق قمٌٞمد سم٤مًمِمؽ

 .ؿم٤مكٌّ ذم و<ٚمف

 :قم زمـ فموقؿفم روايي -ج

Aظمرضمف EخلرEئٓمل ذم ُمٙم٤مOم Eٕظمالق
(5)

 OEًمٌزE ن سمـ يزيدEقمـ ؾمٕمد
(6)

قمـ ، طمدصمٜم٤م قمكم سمـ قم٤م<ؿ، 

 .قمـ ؾمٚمامن سمـ Oسمٞمٕم٦م Eًمْمٌل سمف، قمـ <ٗمٞم٦م سمٜم٧م ؿمٞم٦ٌم، هِم٤مم

 MٟمٗمرE ؾمٓمل قمكم سمـوىمدEًمقE ي٦م قم٤م<ؿ سمـ <ٞمٝم٥مEًمروE سمـ ، هبذهE ًمٖمٚمط ىم٤ملEخلٓم٠م وE وهق يمثػم

((يرضمع مل ويم٤من ENC همٚمط ومُرM  قمٚمٞمف، يم٤من يمثػم Eًمٖمٚمط)): Eعمديٜمل
(7)

ًمٞمس هق قمٜمدي )): وىم٤مل <٤مًمح سمـ حمٛمد 

Fحلٗمظ، وًمٙمـ هيؿ، ممـ يٙمذE ًمق، وهق ؾمٞمئE ي٨م يرومٕمٝم٤م وي٘مٚمٌٝم٤م، هؿيمثػمMطم٤مA وؾم٤مئر طمديثف ، يٖمٚمط ذِم

((<حٞمح ُمًت٘مٞمؿ
(8)

. 

Kمم٤م همٚمط ومٞمف قمكم سمـ قم٤م<ؿ ومٝمق ُمرضمق Eوًمٕمؾ هذ. 

                                 
 (. . 26/171( K )16233( Eعمًٜمد )1)

(2 :S( ًمّمٚم٦مEًمؼم وE )170( K )263 .) 

 (. 2/775( K )1339( EُٕمقEل )3)

 (. 917( K )363)<ا( EُٕمقEل 4)

(5 :S( ئٓملEٕظمالق ًمٚمخرE مOُمٙم٤م )105( K )282 .) 

 . (4/092الجرح والتعديل )( EًمٌٖمدMEي، ىم٤مل Aسمق طم٤مشمؿ: )<دوق(. 6)
(7( MEيخ سمٖمدOشم٤م )13/407 .) 

(8( MEيخ سمٖمدOشم٤م )13/407 .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 :ايمراصم  فمـ هشوم زمـ ضمسون

وEًمذي ئمٝمر وEهلل Aقمٚمؿ Aن يمال Eًمقضمٝملم قمـ هِم٤مم ، OوGE يمال Eًمقضمٝملم قمـ هِم٤مم صم٘م٤مH ُمٕمروومقن

قمـ طمٗمّم٦م سمٜم٧م ، قمـ قم٤م<ؿ، طمدي٨م OوEه مح٤مE Mسمـ ؾمٚمٛم٦م وؾم٠مًم٧م Aيب قمـ)): ىم٤مل Eسمـ Aيب طم٤مشمؿ، <حٞمح

، ENC <٤مم Aطمديمؿ ومٚمٞمٗمٓمر قمغم Eًمتٛمر: ىم٤مل E هلل Aن Oؾمقل: ؾمٚمامن ومذيمرH طمدي٨م، Aن Eًمرسم٤مF: ؾمػميـ

، وهمػم وEطمد، وOوى هذE Eحلدي٨م هِم٤مم سمـ طم٤ًمن: ىم٤مل Aيب = وم٢مٟمف ـمٝمقO: جيد ومٚمٞمٗمٓمر قمغم Eعم٤م? مل وم٢من

ىمٍم : مجٞمٕم٤م <حٞمحلم: ىم٤مل= Aهيام A<ح: ىمٚم٧م ٕيب.  قمـ Eًمٜمٌل، قمـ ؾمٚمامن، قمـ Eًمرسم٤مF، قمـ طمٗمّم٦م

Mوي قمـ قم٤م<ؿ، سمف مح٤مO يْم٤م ٟمحقه وىمدA)) هاE
(1)

وOوEه ، ومروEه سمٕمْمٝمؿ ُمٓمقٓ، وCؾمٜم٤مE Mحلديثلم وEطمد. 

 .سمٕمْمٝمؿ ُم٘مٓمٕم٤م

: ىم٤مل Eعمزي، ومٗمل OوEي٦م حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد وُمـ شم٤مسمٕمف شمٙمٚمؿ ذم ؾمامW طمٗمّم٦م سمٜم٧م ؾمػميـ قمـ ؾمٚمامن

((HوO . . .ًمْمٌلE ن يم٤من حمٗمقفم٦م، قمـ ؾمٚمامن سمـ قم٤مُمرC))
(2)

وىمٞمؾ Aهن٤م OوH قمـ )): وىم٤مل Eسمـ طمجر. 

((ؾمٚمامن سمـ قم٤مُمر Eًمْمٌل ومج٤مقم٦م
(3)

، وحيٛمؾ Aهن٤م ؾمٛمٕم٧م ُمـ Eًمرسم٤مC ،Fن ؾمٛمٕمٝم٤م ُمٜمف وم٤محلدي٨م ُمتّمؾ. 

 .صمؿ ؾمٛمٕم٧م ُمٜمف ُم٤ٌمذG، قمـ ؾمٚمامن سمـ قم٤مُمر

سَم٤مF سمٜم٧م ُ<َٚمٞمع سمـ Eي٦م Eًمق<ؾ ومٛمدOEه٤م قمغم وAُم٤م Oو  قم٤مُمر سمـ Aظمل ؾمٚمامن سمـ قم٤مُمر Aم EًمرEئح Eًمر 

Nيمره٤م Eسمـ طم٤ٌمن ذم Eًمث٘م٤مE ،Hًمْمٌٞم٦م Eًمٌٍمي٦م
(4)

شمٗمرM سم٤مًمروEي٦م قمٜمٝم٤م طمٗمّم٦م سمٜم٧م )): وىم٤مل Eخلٓمٞم٥م، 

((ؾمػميـ
(5)

((ٓ سمروEي٦م طمٗمّم٦م سمٜم٧م ؾمػميـ قمٜمٝم٤مٓ شمٕمرف C)): وىم٤مل Eًمذهٌل، 
(6)

: ىم٤مل Eسمـ طمجر. 

((ُم٘مٌقًم٦م))
(7)

 :حمٛمد سمـ ؾمػميـ قمـ ؾمٚمامن سمـ قم٤مُمر ٤مشم٤مسمٕمٝم دوىم، ٧ميٕمٜمل ENC شمقسمٕم. 

                                 
 (. 687( Q )3/57( قمٚمؾ Eحلدي٨م ٓسمـ Aيب طم٤مشمؿ )1)

 (. 7515( H )35/152( هتذي٥م Eًمٙمامل )2)

 (. 2761( H )12/409( هتذي٥م Eًمتٝمذي٥م )3)

(4( Hًمث٘م٤مE )4/244( H )2729 .) 

 (. 2/91( ُمقوح Aوه٤مم Eجلٛمع وEًمتٗمريؼ )5)

 . (4/606ُمٞمزEن EٓقمتدEل )( 6)

(7 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )1354( H )8582  .) 
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Aسمق Eًم٘م٤مؾمؿ Eًمٌٖمقي ٤مAظمرضمٝم
(1)

وEسمـ ىم٤مٟمع، 
(2)

Eًم٘مرAن Aطمٙم٤مم ذم Eجلّم٤مS سمٙمر Aسمق ـمري٘مف وُمـ – 
(3)

- 

وEًمٓمؼمEين
(4)

 ،Fًمِمٝم٤مE ًم٘مْم٤مقمل ذم ُمًٜمدEو
(5)

وهِم٤مم ، قمـ AيقE Fًمًختٞم٤مين: مح٤مM سمـ ؾمٚمٛم٦مـمريؼ  ُمـ، 

: ىم٤ملE هلل قمـ ؾمٚمامن سمـ قم٤مُمر Eًمْمٌل Aن Oؾمقل، قمـ حمٛمد سمـ ؾمػميـ، وطمٌٞم٥م Eًمِمٝمٞمد، سمـ طم٤ًمن

 <دىم٦م Eًمرضمؾ قمغم ىمرEسمتف <ٚم٦م و<دىم٦م

 .وEإلؾمٜم٤مM <حٞمح

وAظمرE JًمٓمؼمEين
(6)

صمٜم٤م Eًمّم٤ٌمK ، صمٜم٤م ٟمقK سمـ Aٟمس Eعم٘مرD، ؿ EًمرPEيEًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ؾمٚم قمٌدقمـ  

FOؿمٕم٨م سمـ ، سمـ حم٤مA عمٚمؽ قمٌدصمٜم٤مE ،سمـ ؾمػميـE عمًٙملم <دىم٦م: سمف سمٚمٗمظ، قمـE طمؿ ، <دىم٦مO وًمذي

 .َوOَطِمٌؿ حَمْٜمُقٌّ ، <دىم٦مٌ : Eصمٜم٤من

((ُم٘مٌقل Eًم٘مقل)): وؿمٞمخ EًمٓمؼمEين ىم٤مل Aسمق ٟمٕمٞمؿ
(7)

((ُمـ Eًمث٘م٤مH)): وىم٤مل Eًمذهٌل، 
(8)

 

، ((<دوق)): ىم٤مل Aسمق OPقم٦م وAسمق طم٤مشمؿ، E FOًمتٞمٛمل EًمٙمقذموEًمّم٤ٌمK سمـ حم٤م
(9)

خي٤مًمػ )): ىم٤مل Eًمٕم٘مٞمكم 

((ذم سمٕمض طمديثف
(10)

((<دوق Oسمام ظم٤مًمػ)): وىم٤مل Eسمـ طمجر. 
(11)

. 

Hصم٘م٤م Mإلؾمٜم٤مE ضم٤ملO و<دوىمقن، وسم٤مىمل. 

 .وم٤مإلؾمٜم٤مM طمًـ ذم Eعمت٤مسمٕم٦م

                                 
 (. 1090( K )3/173( ُمٕمجؿ Eًمّمح٤مسم٦م ًمٚمٌٖمقي )1)

 (. 1/284( ُمٕمجؿ Eًمّمح٤مسم٦م ٓسمـ ىم٤مٟمع )2)

 (. 4/342( Aطمٙم٤مم Eًم٘مر@ن )3)

 (.  6/274( K )6204( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼمEين )4)

 (. 96( K )1/90( ُمًٜمد Eًمِمٝم٤مE Fًم٘مْم٤مقمل )5)

 ( 6/275( K )6205( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼمEين )6)

 (. 2/75( شم٤مOيخ A<ٌٝم٤من )7)

(8( Vحلٗم٤مE Gشمذيمر )2/189( H )711 .) 

 (4/442( H )1943( EجلرK وEًمتٕمديؾ )9)

 (. H ،751 )(E2/214ًمْمٕمٗم٤م? Eًمٙمٌػم ) (10)

(11 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )449 H )(2897 .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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وىمد طمًٜمف Eًمؽمُمذي، Eحلدي٨م <حٞمح ُمـ جمٛمقW ـمرىمف Aنّ واحلوقؾ 
(1)

وEًٕم٤ٌمين، 
(2)

. 

و<ححف Eحل٤ميمؿ
(3)

Eسمـ Eعمٚم٘مـ و<ححف Aيْم٤م، ووEوم٘مف Eًمذهٌل قمٚمٞمف، 
(4)

وNيمر Eسمـ : وىم٤مل Eًمزيٚمٕمل. 

ويٙمٗمٞمٜم٤م <حٞمح ، Eٟمتٝمك ((خيرضم٤مه ذم Eًمّمحٞمح مل وهلذE Eٓظمتالف -صمؿ ىم٤مل-، ذم Cؾمٜم٤مMه Eظمتالوم٤م))ـم٤مهر 

Eهاؿ ذم ُمًتدOيمف وىم٤مل <حٞمح Eإلؾمٜم٤مMوEحل٤ميم Eسمـ طم٤ٌمن
(5)

. 

Mسمـ ُمًٕمقE GAُمرE يٜم٥مP هد ُمـ طمدي٨مEيب ـمٚمح٦م، وًمٚمحدي٨م ؿمقAُم٤مُم٦م، وA يبAو. 

 . حد ث ز نب أمنأة ابن مسعود -أ
Aظمرضمف Eًمِمٞمخ٤من 

(6)
 IOحل٤مE ُمـ ـمريؼ قمٛمرو سمـ ، GAُمرE يٜم٥مP هلل قمٌدقمـE  يمٜم٧م ذم : ىم٤مًم٧م

وAيت٤مم ذم ، Eهلل قمٌدويم٤مٟم٧م Pيٜم٥م شمٜمٗمؼ قمغم  ُمـ طمٚمٞمٙمـ شمّمدىمـ وًمق: وم٘م٤مل  ومرAي٧م Eًمٜمٌل، Eعمًجد

Aجيزي قمٜمل Aن Aٟمٗمؼ قمٚمٞمؽ وقمغم Aيت٤مم ذم طمجري ُمـ  E هلل ؾمؾ Oؾمقل: Eهلل ٕمٌدوم٘م٤مًم٧م ًم: ىم٤مل، طمجره٤م

، O قمغم Eًم٤ٌمFومقضمدE HُمرGA ُمـ Eٕٟمّم٤م،  وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م Cمم Eًمٜمٌل، E هلل ؾمكم Aٟم٧م Oؾمقل: وم٘م٤مل= Eًمّمدىم٦م

وAيت٤مم زم ذم ، Aجيزي قمٜمل Aن Aٟمٗمؼ قمغم Pوضمل  ؾمؾ Eًمٜمٌل: وم٘مٚمٜم٤م، ومٛمر قمٚمٞمٜم٤م سمالل، طم٤مضمتٝم٤م ُمثؾ طم٤مضمتل

: ىم٤مل = Aي Eًمزي٤مٟم٥م: ىم٤مل، Pيٜم٥م: ىم٤مل = ُمـ مه٤م: وم٘م٤مل، ومدظمؾ وم٠ًمًمف، ٓ ختؼم سمٜم٤م: وىمٚمٜم٤م= طمجري

 GAُمرEهلل قمٌدE ،ن، ٟمٕمؿ: ىم٤ملEضمرA ًمّمد، هل٤مE ضمرAسم٦م وEًم٘مرE ضمرAىم٦م. 

 .ٌ أيب ؿمؾحي زيً زمـ ؽمفؾ إكصوري ايمبًري ضمًي –ب 

Aظمرضمف EًمٓمؼمEين ذم Eعمٕمجٛملم
(7)

ٟم٤م ه٤مOون سمـ ُمقؾمك سمـ EOؿمد : قمـ قمكم سمـ ؾمٕمٞمد EًمرPEي ىم٤مل 

                                 
 (. 658( K )2/39( ؾمٜمـ Eًمؽمُمذي )1)

 (. 3/387( K )883( OCوE ?Eًمٖمٚمٞمؾ ذم ختري٩م Aطم٤مMي٨م ُمٜم٤مE Oًمًٌٞمؾ )2)

 (. 1/407( EعمًتدOك )3)

 (. 18/466( K )1647( EًمٌدE Oعمٜمػم )4)

(5E ي٨مMطم٤مA ختري٩م )( 1/101ًمٙمِم٤مف .) 

(6 ،Gًمّزيم٤مE Fي ذم <حٞمحف، يمت٤مOًمٌخ٤مE )حلجرE ٕيت٤مم ذمEو JًمزوE قمغم Gًمّزيم٤مE Fسم٤م (2/121( K )1466 وُمًٚمؿ ذم ،)

<حٞمحف، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ومْمؾ Eًمٜمٗم٘م٦م وEًمّمدىم٦م قمغم Eٕىمرسملم وEًمزوJ وEٕوMٓ، وEًمقEًمديـ وًمق يم٤مٟمقE ُمنميملم 

(2/694( K )1000 .) 

 (.  4/161( K )3868(، Eعمٕمجؿ Eٕوؾمط )5/101( K )4723) ( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم7)
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ّم٤مMقمـ ُمَ ، ٟم٤م قمٛمر سمـ AيقE Fعمق<كم: وحمٛمد سمـ قمامE Oعمق<كم ىم٤مل، Eعمًتٛمكم
(1)

قمـ حيٞمك سمـ ، سمـ قم٘م٦ٌم 

وقمغم ، Eًمّمدىم٦م قمغم Eعمًٙملم <دىم٦م: ىم٤مل E هلل Aن Oؾمقل، قمـ Aيب ـمٚمح٦م، قمـ Aٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، Cؾمح٤مق

 Nي Eًمرطمؿ <دىم٦م و<ٚم٦م

ـ ، OوEه وٓح٤مق Cٓ ُمّم٤مM سـم قم٘م٦ٌم مل يرو هذE Eحلدي٨م قمـ حيٞمك سـم Cؾم)): وىم٤مل EًمٓمؼمEين قمـ ُمّم٤مCٓ M قمٛمر سم

FيقA ،سمف Mـ ُمقؾمك: شمٗمر ـ قمامO، ه٤مOون سم ٓ هبذE Eإلؾمٜم٤مM وٓ، وحمٛمد سم C يب ـمٚمح٦مA ـ  .((يروى قم

 .يٕمرف سما قمٚمٞمؽ قمكم سمـ ؾمٕمٞمد سمـ سمِمػم سمـ ُمٝمرEن Aسمق Eحلًـ EًمرPEي: وومٞمف ؿمٞمخ EًمٓمؼمEين

طمديثف  ًمٞمس ذمؾم٠مًم٧م EًمدOEىمٓمٜمل قمـ قمٚمٞمؽ EًمرPEي وم٘م٤مل )): همٛمزه EًمدOEىمٓمٜمل وم٘م٤مل محزE Gًمًٝمٛمل

يمذEك وم٢مٟمام ؾمٛمٕم٧م سمٛمٍم Aٟمف يم٤من وEزم ىمري٦م ويم٤من يٓم٤مًمٌٝمؿ سم٤مخلرJE ومام يم٤مٟمقE يٕمٓمقٟمف ىم٤مل ومجٛمع Eخلٜم٤مPير 

يت٤مسمع قمٚمٞمٝم٤م صمؿ ىم٤مل ذم  مل ٠مل يمٞمػ هق ذم Eحلدي٨م وم٘م٤مل ىمد طمدI سم٠مطم٤مMي٨مذم Eعمًجد وم٘مٚم٧م ًمف Cٟمام Aؾم

((ٟمٗمس ُمٜمف وىمد شمٙمٚمؿ ومٞمف A<ح٤مسمٜم٤م سمٛمٍم وAؿم٤مO سمٞمده وىم٤مل هق يمذE ويمذE يم٠مٟمف ًمٞمس هق سمث٘م٦م
(2)

. 

ًمٕمؾ يمالُمٝمؿ ومٞمف ُمـ ضمٝم٦م : ىمٚم٧م: صمؿ ىم٤مل ((شمٙمٚمٛمقE ومٞمف)): ىم٤مل Eسمـ يقٟمس Aيًْم٤م)): وىم٤مل Eسمـ طمجر

((٤منMظمقًمف ذم Aقمامل Eًمًٚمٓم
(3)

. 

 .ٓ ؾمٞمام Aٟمف حيدI سم٠مطم٤مMي٨م ٓ يت٤مسمع قمٚمٞمٝم٤م، وُمثؾ هذE ٓ ي٘مٌؾ شمٗمرMه

((<دوق Oسمام Aظمٓم٠م)): ىم٤مل Eسمـ طمجر وحيٞمك سمـ Aيب Cؾمح٤مق Eحليُمل ُمقٓهؿ Eًمٌٍمي Eًمٜمحقي
(4)

 

وىم٤مل Eسمـ ، شمٕمديالً  وٓومل يذيمر ومٞمف ضمرطم٤ًم ، ذم EجلرK وEًمتٕمديؾEسمـ Aيب طم٤مشمؿ Nيمره  وُمّم٤مM سمـ قم٘م٦ٌم

((ُمًت٘مٞمؿ Eحلدي٨م قمغم ىمٚمتف)): طم٤ٌمن
(5)

. 

OًمٌدE عمٚم٘مـ ذمE سمـE يمرهN حلدي٨مEوىم٤مل و :((قمرومفA ٓ ذم ؾمٜمده ُمـ))
(6)

. 

 .وEإلؾمٜم٤مM ومٞمف وٕمػ

                                 
(1 )  Mىمٓمٜمل ذم  -سم٤مًمٗمتح–َُمّم٤مOEًمدE يمام وٌٓمف( عمختٚمػEعم١مشمٚمػ وE4 /2180) . 

(2 :S( ىمٓمٜملOEًمٚمد Gمحز HٓEؾم١م )244( Q )348  .) 

 (. 5400( H )5/542( ًم٤ًمن EعمٞمزEن )3)

(4 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )1048 H )(7501  .) 

(5Hًمث٘م٤مE ) ( 7/497ٓسمـ طم٤ٌمن( H )11152 .) 

 (. 18/466( EًمٌدE Oعمٜمػم )6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .يٌ أيب أمومي قًي زمـ فمجالن ضمً -ج

EًمٓمؼمEين Aظمرضمف
(1)

Aن ، قمـ Aيب Aُم٤مُم٦م، قمـ Eًم٘م٤مؾمؿ، قمـ قمكم سمـ يزيد، سمـ Pطمر Eهلل قمٌٞمدُمـ ـمريؼ  

 .Cن  Eًمّمدىم٦م قمغم Nي ىمرEسم٦م يْمّٕمػ Aضمره٤م ُمرشملم: ىم٤مل E هلل Oؾمقل

وEًم٘م٤مؾمؿ ، وقمكم سمـ يزيد سمـ Aيب Pي٤مE Mٕهل٤مين، Eإلومري٘مل سمـ Pطمر Eهلل قمٌٞمدوهذE ُمًٚمًؾ سم٤مًمْمٕمٗم٤م? 

: سمـ Pطمر Eهلل قمٌٞمدEًمرمحـ Eًمدُمِم٘مل <٤مطم٥م Aيب Aُم٤مُم٦م ىم٤مل Eسمـ طم٤ٌمن ذم شمرمج٦م  قمٌدEًمرمحـ Aسمق  قمٌدسمـ 

((Eحلدي٨م ضمدE عمقوق، ُمٜمٙمرE يرويHٕصم٤ٌمE قمـ Hوى قمـ قمكم، قم٤مO ENCسمـ يزيد  وHشمك سم٤مًمٓم٤مُم٤مA ، ENCو

وEًم٘م٤مؾمؿ Aسمق قمٌدEًمرمحـ ٓ يٙمقن ُمتـ Nًمؽ Eخلؼم ، وقمكم سمـ يزيد، سمـ Pطمر Eهلل قمٌٞمدEضمتٛمع ذم Cؾمٜم٤مM ظمؼم 

قمغم  سمـ Pطمر Eهلل قمٌٞمدCٓ مم٤م قمٛمٚم٧م Aيدهيؿ ومال حيؾ Eٓطمتج٤مJ هبذه Eًمّمحٞمٗم٦م سمؾ Eًمتٜمٙم٥م قمـ OوEي٦م 

. ها. E)) .EٕطمقEل Aومم
(2)

. 

 .وىمد Eضمتٛمع ومٗمل Cؾمٜم٤مM هذE Eحلدي٨م ه١مٓ? Eًمثالصم٦م وEهلل Eعمًتٕم٤من

(《فمبًىمؿ ِسق مويمؽؿ》: ِسق مرخة امرأة ؽمقًه فمبً)ومول ازمـ مسعقد دم : ومقيمف -444
(3)

. 

 Oـ ُمٜمّمق Aظمرضمف ؾمٕمٞمد سم
(4)

ٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ–  Eًم
(5)

ـ قمٞمٞمٜم٦م - ـ ؾمٗمٞم٤من سم ـ Eعمٕمتٛمر، قم ـ ُمٜمّمقO سم  :قم

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(6)

 :قمـ Eٕقمٛمش، قمـ Aيب ُمٕم٤موي٦م 

: قمـ قمٛمرو سمـ ذطمٌٞمؾ، قمـ مه٤مم سمـ Eحل٤مE IOًمٜمخٕمل، قمـ CسمرEهٞمؿيمالمه٤م )ُمٜمّمقO وEٕقمٛمش(  

Aن  ُمٕم٘مؾ سمـ ُم٘مرن Eعمزين ؾم٠مل Eسمـ ُمًٕمقM وم٘م٤مل قمٌدى هق ىم٤ٌم?
(7)

هق سمٕمْمف  َؽ ُم٤مًمُ : ٤ملىم. قمٜمدي 

 .سمٕمْم٤م ٓ ىمٓمع قمٚمٞمف

                                 
 (. 8/206( K )7834( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼمEين )1)

 . (. 603( H )29ا E2/28عمجروطملم )( 2)

 (. 4/101( Eعمٖمٜمل )3)

 (. 773( K )4/1520( ذم Eًمًٜمـ )4)

 (. 8/281( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )5)

 (. 14/473( K )29162( Eعمّمٜمػ )6)

: صمقF ُيٚمٌس ومقق Eًمثٞم٤مF، وهق ُمٗمرE Jعم٘مدم Cمم Eحلٚمؼ، ٓ حيت٤مJ ٓسمًف Cمم MCظم٤مل AOؾمف ومٞمف. Eًمٜمٔمؿ Eًم٘ما٤ٌم?( 7)

( FعمٝمذE Vًمٗم٤مA ذم شمٗمًػم همري٥م FعمًتٕمذE2/48 :S( ًمؼميمتلE ًمٗم٘مٝمٞم٦م عمحٛمدE Hًمتٕمريٗم٤مE ،)170 .) 
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OوE?و<ححف Eًمِمٞمخ Eًٕم٤ٌمين ذم Eإل، وهذC Eؾمٜم٤مM <حٞمح
(1)

. 

Oوى ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقOو
(2)

: 

وEًمٓمؼمEين
(3)

وقم٤مOم( قمـ مح٤مM سمـ Pيد قمـ ُمٜمّمقO ، يمالمه٤م )ؾمٕمٞمد، ُمـ ـمريؼ قم٤مOم حمٛمد سمـ Eًمٗمْمؾ 

 .ومذيمره. . . سمـ ُمًٕمقE Mهلل قمٌدؾم٠مل ، سمـ ُم٘مرنAن E، قمـ مه٤مم سمـ Eحل٤مIO، قمـ CسمرEهٞمؿ، سمـ Eعمٕمتٛمر

 .Eٕقمٛمش ُمـ ىمٌؾ قمغم Eًمق<ؾ شمقسمع ٕٟمف ، وOوEي٦م Eسمـ قمٞمٞمٜم٦م OAضمح، ومل يذيمر قمٛمرو سمـ ذEطمٌٞمؾ

((وOضم٤مل هذE وهمػمه Oضم٤مل Eًمّمحٞمح، OوEه EًمٓمؼمEين سم٠مؾم٤مٟمٞمد)): وىم٤مل Eهلٞمثٛمل
(4)

. 

EًمرEPق قمٌدوAظمرضمف 
(5)

، M ؾم٠مًمف ُمٕم٘مؾ سمـ ُم٘مرنAن Eسمـ ُمًٕمق، قمـ CسمرEهٞمؿ، قمـ مح٤مM، قمـ EًمثقOي 

OAؾمٚمف CسمرEهٞمؿ . ُم٤مًمؽ سمٕمْمف ذم سمٕمض، ٓ: ىم٤مل= همالم زم هق ُمـ همالم زم ؿمٞمئ٤م Aقمٚمٞمف ىمٓمع: ىم٤مل

، حٛمؾ هذه EًمروEي٦م قمـ همػم وEطمد قمـ Eسمـ ُمًٕمقMتوم، قمٛمرو سمـ ذEطمٌٞمؾ وٓ، ومل يذيمر مه٤مُم٤م، Eًمٜمخٕمل

ENC طمدصمتؽ قمـ : وم٘م٤مل CسمرEهٞمؿ. ٕمقMسمـ ُمً Eهلل قمٌدىمٚم٧م إلسمرEهٞمؿ Eًمٜمخٕمل Aؾمٜمد زم قمـ )): ىم٤مل Eٕقمٛمش

((Eهلل قمٌدومٝمق قمـ همػم وEطمد قمـ ، Eهلل قمٌدىم٤مل : وENC ىمٚم٧ُم ، ومٝمق Eًمذي ؾمٛمٞم٧م Eهلل قمٌدOضمؾ قمـ 
(6)

 

ومٞمام OAؾمٚمف ، ًمٙمـ قمـ Eًمٜمخٕمل ظم٤م<٦م، وهذE ي٘متيض شمرضمٞمح Eعمرؾمؾ قمغم Eعمًٜمد)): ومٕمٚمؼ قمٚمٞمف Eسمـ Oضم٥م

((قمـ Eسمـ ُمًٕمقM ظم٤م<٦م
(7)

. 

ـ ُمًٕمقM ٕمٌدومل Aضمد ىمّم٦م هىم٦م Eًم ـ ضم٤م?H ذم طمدي٨م قمٛمر ، ُمر@E GُمرGA ؾمٞمده ذم طمدي٨م Eسم يت وًمٙم Eٔ: 

)وروي ذيمؽ فمـ فمؿر(: ومقيمف -444
(8)

. 

                                 
 (. 8/76( K )2421( OCوE ?Eًمٖمٚمٞمؾ )1)

 (. E4/1524( K )774ًمًٜمـ ) ( ذم2)

 (. 9/340( K )9693( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم )3)

 (. 6/274( جمٛمع EًمزوEئد وُمٜمٌع EًمٗمقEئد )4)

 (. 10/211( K )18868( Eعمّمٜمػ )5)

 (. 1/531( ذK قمٚمؾ Eًمؽمُمذي )6)

 (. 1/542( ذK قمٚمؾ Eًمؽمُمذي )7)

 (. 4/101( Eعمٖمٜمل )8)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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Aظمرضمف ُم٤مًمؽ
(1)

EًمرEPق قمٌدو، 
(2)

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم 
(3)

وEًمٓمؼمEين ذم ُمًٜمد Eًمِم٤مُمٞملم، 
(4)

وEًمدOEىمٓمٜمل، 
(5)

  

يُمل ضم٤م? سمٖمالم ًمف سمـ قمٛمرو Eسمـ Eحل Eهلل قمٌدAن 》: قمـ Eًم٤ًمئ٥م سمـ يزيد، يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ Eًمزهري

هق : وم٘م٤مل= ٤مEN هقُم: قمٛمر وم٘م٤مل ًمف، وم٢مٟمف هق، Eىمٓمع يد همالُمل هذE: وم٘م٤مل ًمف. ٓم٤مCFمم قمٛمر سمـ Eخل

 .《ظم٤مMُمٙمؿ هق ُمت٤مقمٙمؿ، OAؾمٚمف ومٚمٞمس قمٚمٞمف ىمٓمع: وم٘م٤مل قمٛمر، صمٛمٜمٝم٤م ؾمتقن OMمه٤م، ُمر@G ُٓمرAيت

 MEPق قمٌدوEPًمرE :《وًمٙمٜمف ًمق هق ُمـ همػميمؿ ىمٓمع》. 

وُمـ ـمريؼ ُم٤مًمؽ Aظمرضمف Eًمِم٤مومٕمل
(6)

وEًمٌٞمٝم٘مل 
(7)

وEًمٌٖمقي، 
(8)

تٝمذي٥مEًموEعمزي ذم  
(9)

. 

و<ححف Eسمـ Eعمٚم٘مـ ذم EًمٌدO، وEٕصمر <حٞمح
(10)

وهذC Eؾمٜم٤مM <حٞمح قمغم )): وىم٤مل Eًمِمٞمخ Eًٕم٤ٌمين، 

((ذE Uًمِمٞمخلم
(11)

. 

، إّكيؽ أميرت ايمقيقم زمويمصيًومي، ييو كبيل اهلل: ًزمـ مسعقد ومويم اهلل فمبً)أّن زيـى امرأة : ومقيمف -444

ًُ فمؾيقفؿهمزفمؿ ازمـ مسعقد أّكف هق وويمًه أضم، هملردت أن أسمصًق زمف، وىمون فمـًي ضُمقِمي رم وْم  ً ، ّؼ ميـ سمصي

رواه ايمبخوري(. زوصمؽ وويمًك أضمؼ مـ سمصًومً زمف فمؾقفؿ، قًق ازمـ مسعقد  همؼول ايمـبل
(12)

. 

Aظمرضمف Eًمٌخ٤مOي
(13)

 E هلل ظمرO Jؾمقل، قمـ Aيب ؾمٕمٞمد EخلدOي ، Eهلل قمٌدقمٞم٤مT سمـ  ُمـ ـمريؼ 

                                 
 قمـ Eًمزهري ُم٤ٌمذG. ( OوEيتف 3105( K )5/1229( ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ )1)

 (. 10/210( K )18866( Eعمّمٜمػ )2)

(3 )14/473( K )29161 .) 

 (. 2997( K )4/159( ُمًٜمد Eًمِم٤مُمٞملم )4)

 (.  4/251( K )3412( Eًمًٜمـ )5)

 (. 6/151(، Eٕم )268( K )2/82( ُمًٜمد Eًمِم٤مومٕمل )6)

  (. 17263( K )12/432(، ُمٕمروم٦م Eًمًٜمـ وEٔصم٤مO )8/281( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )7)

 (. 2601( K )10/323( ذE Kًمًٜم٦م )8)

 (. 15/375( هتذي٥م Eًمٙمامل ذم Aؾمام? Eًمرضم٤مل )9)

 (. 21/120( EًمٌدE Oعمٜمػم )10)

 (.  8/75( K )2419( OCوE ?Eًمٖمٚمٞمؾ )11)

 (. 4/101( Eعمٖمٜمل )12)

(13( FOٕىم٤مE قمغم Gًمّزيم٤مE Fسم٤م ،Gًمّزيم٤مE Fذم <حٞمحف، يمت٤م )2/120( K )1462 .) 
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، Aهي٤م Eًمٜم٤مQ: وم٘م٤مل، وAُمرهؿ سم٤مًمّمدىم٦م، ومققمظ Eًمٜم٤مQ، صمؿ Eٟمٍمف، Aوحك Aو ومٓمر Cمم Eعمّمغم ذم

Eًمٜم٤ًم?، شمّمدىمقE ًمٜم٤ًم?: وم٘م٤مل، ومٛمر قمغمE شمّمدىمـ، ي٤م ُمٕمنم ،Oًمٜم٤مE هؾA يمثرA يتٙمـAO وسمؿ : وم٘مٚمـ وم٢مين

Nه٥م A، ُم٤م AOي٧م ُمـ ٟم٤مىمّم٤مH قم٘مؾ وMيـ، وشمٙمٗمرن Eًمٕمِمػم، شمٙمثرن Eًمٚمٕمـ: ىم٤مل= Nًمؽ ي٤م Oؾمقل Eهلل

EُمرGA ، ضم٤م?P Hيٜم٥م، ومٚمام <٤مC Oمم ُمٜمزًمف، صمؿ Eٟمٍمف ي٤م ُمٕمنم Eًمٜم٤ًم?، ُمـ CطمدEيمـ، Eًمرضمؾ Eحل٤مPم ٥مِّ ٚمٌ ًمِ 

Mسمـ ُمًٕمقE ،ن قمٚمٞمفNهلل: وم٘مٞمؾ، شمًت٠مE ؾمقلO يٜم٥م، ي٤مP ًمزي٤مٟم٥م: وم٘م٤مل، هذهE يA = سمـ : وم٘مٞمؾE GAُمرE

Mهل٤م، ٟمٕمؿ: ىم٤مل، ُمًٕمق EئذٟمقE ن هل٤مNهلل: ىم٤مًم٧م، وم٠مE يمرشمفومذ. . . ي٤م ٟمٌل. 

وهق قمٜمد Eًمِمٞمخلم
(1)

 IOحل٤مE ُمـ ـمريؼ قمٛمرو سـم ، GAُمرE يٜم٥مP هلل قمٌدقمـE عمًجد: ىم٤مًم٧مE يمٜم٧م ذم ،

 .ًمٗمٔمف ذم Eحلدي٨م Eعم٤ميض ؾمٌؼومذيمر ٟمحقه وىمد  شمّمدىمـ وًمق ُمـ طمٚمٞمٙمـ: وم٘م٤مل  ومرAي٧م Eًمٜمٌل

فميـ زمـيل أخ هليو أيتيوم دم   ؽمليمً ايمـبيل اهلل فمبًأن امرأة )وروى ]يعـل ايمبخوري[ : ومقيمف -444

ف ذىمر ]ايمزوج[يمقس همقاحلًيٌ ايمثوع . . . كعؿ: ومول؟ أهمتعطقفؿ زىموَتو، ضمجرهو
(2)

همقيف ، ايمّزىميوةوذىمير ، 

همفق فمـًي نمغم حمػقظ( ايمّزىموةومول أمحً مـ ذىمر ، نمغم حمػقظ
(3)

. 

Aظمرضمف Eًمِمٞمخ٤من
(4)

قمٛمشُمـ طمدي٨م   Eٕ ،قمـ قمٛمرو سـم ، طمدصمٜمل ؿم٘مٞمؼ: ىم٤ملIOحل٤مE ، GAُمرE يٜم٥مP قمـ

ويم٤مٟم٧م Pيٜم٥م شمٜمٗمؼ قمغم  شمّمدىمـ وًمق ُمـ طمٚمٞمٙمـ: وم٘م٤مل  ومرAي٧م Eًمٜمٌل، يمٜم٧م ذم Eعمًجد: ىم٤مًم٧م Eهلل قمٌد

Aجيزي قمٜمل Aن Aٟمٗمؼ قمٚمٞمؽ وقمغم Aيت٤مم ذم  E هلل ؾمؾ Oؾمقل: Eهلل ٕمٌدوم٘م٤مًم٧م ًم: ىم٤مل، وAيت٤مم ذم طمجره٤م، Eهلل قمٌد

ومقضمدE HُمرGA ُمـ Eٕٟمّم٤مO قمغم ،  وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م Cمم Eًمٜمٌل، E هلل ؾمكم Aٟم٧م Oؾمقل: وم٘م٤مل= ي ُمـ Eًمّمدىم٦مطمجر

Fًم٤ٌمE ،ًمٜمٌل: وم٘مٚمٜم٤م، ومٛمر قمٚمٞمٜم٤م سمالل، طم٤مضمتٝم٤م ُمثؾ طم٤مضمتلE ؾمؾ  وضملP ٟمٗمؼ قمغمA نA جيزي قمٜملA ، يت٤مم زم ذمAو

                                 
(، وُمًٚمؿ ذم 1466( K )2/121) سم٤مE Fًمّزيم٤مG قمغم EًمزوJ وEٕيت٤مم ذم Eحلجر، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، ( Eًمٌخ٤مOي ذم <حٞمحف1)

<حٞمحف، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ومْمؾ Eًمٜمٗم٘م٦م وEًمّمدىم٦م قمغم Eٕىمرسملم وEًمزوJ وEٕوMٓ، وEًمقEًمديـ وًمق يم٤مٟمقE ُمنميملم 

(2/694( K )1000 .) 

(2EًمّمقE وًمٕمؾ ،WعمٓمٌقE ذم Eيمذ )F ًمE يمام يٌلم )Gًمّزيم٤مE( .ٕقمٛمشE ي٦مEوO صم٤مسم٧م ذم )JًمزوE( ًٞم٤مق، ًمٗمظ 

 (. 4/102( Eعمٖمٜمل )3)

(4 ،Gًمّزيم٤مE Fي ذم <حٞمحف، يمت٤مOًمٌخ٤مE )حلجرE ٕيت٤مم ذمEو JًمزوE قمغم Gًمّزيم٤مE Fسم٤م (2/121( K )1466 وُمًٚمؿ ذم ،)

قE ُمنميملم <حٞمحف، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ومْمؾ Eًمٜمٗم٘م٦م وEًمّمدىم٦م قمغم Eٕىمرسملم وEًمزوJ وEٕوMٓ، وEًمقEًمديـ وًمق يم٤مٟم

(2/694( K )1000 .) 
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EُمرGA : ىم٤مل = Aي Eًمزي٤مٟم٥م: لىم٤م، Pيٜم٥م: ىم٤مل = ُمـ مه٤م: وم٘م٤مل، ومدظمؾ وم٠ًمًمف، ٓ ختؼم سمٜم٤م: وىمٚمٜم٤م= طمجري

 .Aضمر Eًم٘مرEسم٦م وAضمر Eًمّمدىم٦م، هل٤م AضمرEن، ٟمٕمؿ: ىم٤مل، Eهلل قمٌد

 :سمـ ُمًٕمقM ذم طمدي٨م @ظمر Eهلل قمٌدذم ىمّم٦م EُمرE  GAًمّزيم٤مGوىمد وN MOيمر 

Aظمرضمف Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(1)

Cمم  Eهلل قمٌدضم٤م?E HُمرGA : ىم٤مل، سمرEهٞمؿقمـ C، قمـ ُمٖمػمG، قمـ ضمرير 

 .ىم٤مل ٟمٕمؿ= Aن Aضمٕمؾ Pيم٤مG طمٚمّٞمل ومٞمٝمؿ، ومٞمجزيٜمل، LA زم يمالًم٦م لٜمCّن ذم طمجري سم، وم٘م٤مًم٧م  هللا Oؾمقل

: قمـ Aمحد سمـ طمٜمٌؾ، طم٤مشمؿ EًمرPEي ىم٤مل Aسمق، قذمAسمق هِم٤مم Eًمٙم، EعمٖمػمG سمـ ُم٘مًؿ Eًمْمٌك ُمقٓهؿومٞمف و

، وُمـ يزيد سـم Eًمقًمٞمد، Cٟمام ؾمٛمٕمف ُمـ مح٤مM، ُم٤م Oوى قمـ EسمرEهٞمؿ، طمدي٨م ُمٖمػمG سمـ ُم٘مًؿ ُمدظمقل قم٤مُم٦م)): ىم٤مل

((وضمٕمؾ يْمّٕمػ طمدي٨م ُمٖمػمG قمـ EسمرEهٞمؿ وطمده، وهمػمهؿ، وقمٌٞمدG، وEحل٤مE IOًمٕمٙمغم
(2)

وهق ُمدًمس. 
(3)

وىمد  

ـ طمدي٨م EًمثقOي قمـ مح٤مM ُمق<قٓ، نAظمذه قمـ مح٤مM سمـ Aيب ؾمٚمٞمام، وًمٕمٚمف، قمٜمٕمـ  :وىمد Oوي ُم

Aظمرضمف EًمدOEىمٓمٜمل
(4)

قمـ ، قمـ مح٤مM، قمـ ؾمٗمٞم٤من EًمثقOي، صمٜم٤م ىمٌٞمّم٦م، حمٛمد سمـ PٕEهرُمـ ـمريؼ  

Cن زم طمٚمّٞم٤م وCن Pوضمل ظمٗمٞمػ HEN : وم٘م٤مًم٧م، A ن EُمرA GAشم٧م Eًمٜمٌل Eهلل قمٌدقمـ ، قمـ قمٚم٘مٛم٦م، CسمرEهٞمؿ

 .ٟمٕمؿ: ىم٤مل= ، يم٤مE Gحلكم ومٞمٝمؿوAن زم سمٜمل A LAومٞمجزي قمٜمل Aن Aضمٕمؾ E ،Pًمٞمد

 .((هذE ُمرؾمؾ ُمقىمقف Eهلل قمٌدقمـ ، هذE وهؿ وEًمّمقFE قمـ CسمرEهٞمؿ)): ىم٤مل EًمدOEىمٓمٜمل

((وًمٞمس سمٌم?  وىمد Oوي هذE ُمرومققم٤م Cمم Eًمٜمٌل)): وىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل
(5)

. 

 .قمـ EًمثقOي سمف ُمرومققم٤م، هٙمذO EوEه ىمٌٞمّم٦م

سمـ  Eهلل قمٌدو، سمـ ُمقؾمك Eهلل ٌٞمدوقم، وويمٞمع، Eًمرمحـ سمـ ُمٝمدي قمٌدو، EًمرEPق قمٌدوظم٤مًمٗمٝمؿ 

Aن EُمرAشمف ؾم٠مًمتف قمـ سمٜمل E  LAهلل قمٌدقمـ ، قمـ قمٚم٘مٛم٦م، قمـ CسمرEهٞمؿ، قمـ مح٤مM، ومرووه قمـ EًمثقOي، Eًمقًمٞمد

 .ٟمٕمؿ: ىم٤مل= Eًمّزيم٤مGهل٤م Aيت٤مم ذم طمجره٤م شمٕمٓمٞمٝمؿ ُمـ 

                                 
 (. 6/542-543( K )10632( Eعمّمٜمػ )1)

 (. 8/229( EجلرK وEًمتٕمديؾ )2)

(3 :S( ًمت٘مديسE هؾA ٟمٔمر: شمٕمريػE ،عمدًمًلمE ًمث٤مًمث٦م ُمـE عمرشم٦ٌمE سمـ طمجر ذمE يمرهN )46( H )107 .) 

 (. K1958 ) (2/501ذم Eًمًٜمـ ) (4)

 (. 4/139( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )5)
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Mسمـ ُمًٕمقE عم١ًمول هقE Eومجٕمٚمق. 

EًمرEPق قمٌدAظمرضمف 
(1)

 

وAسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل 
(2)

 :رمحـ سمـ ُمٝمديEًم قمٌدقمـ  

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(3)

 :قمـ ويمٞمع 

وEسمـ Pٟمجقيف
(4)

 :سمـ ُمقؾمك Eهلل قمـ قمٌٞمد 

وEًمٌٞمٝم٘مل
(5)

 :سمـ Eًمقًمٞمد Eهلل قمٌدُمـ ـمريؼ  

 .قمـ مح٤مM سمـ Aيب ؾمٚمٞمامن سمف ٟمحقه، يمٚمٝمؿ قمـ EًمثقOي

وAُم٤م OوEي٦م Eًمرومع . وويمٞمع، ٕن ومٞمٝمؿ Aئٛم٦م ُمثؾ Eسمـ ُمٝمدي: هق OوEي٦م Eجلامقم٦م، وEًمرEضمح قمـ EًمثقOي

ىم٤مل طمٜمٌؾ سمـ ، وىمد شمٙمٚمؿ ذم OوEيتف قمـ EًمثقOي، قمـ EًمثقOي، شمٗمرM هب٤م ىمٌٞمّم٦م سمـ قم٘م٦ٌم EًمًقEئل وم٘مد

: ىمٚم٧م ًمف، يم٤من يمثػم Eًمٖمٚمط هللا قمٌدAسمق : ىم٤مل=  ؾمٗمٞم٤منومام ىمّم٦م ىمٌٞمّم٦م ذم: ىمٚم٧م ٕمحد سمـ طمٜمٞمؾCؾمح٤مق 

Eيْمٌط: ىم٤مل= ومٖمػم هذ ٓ Eضمال <٤محل٤م: ىم٤مل= ومٖمػم ؾمٗمٞم٤من: ىمٚم٧م ًمف، يم٤من <ٖمػمO صم٘م٦م يم٤من ىمٌٞمّم٦م ، Qسم٠م ٓ

((. . . سمف ذم سمدٟمف
(6)

. 

((Oوى ُمٜم٤ميمػم)): ىم٤مل Eًمذهٌل، حمٛمد سمـ PٕEهر سمـ قمٞمًك سمـ ضم٤مسمر Eًمٙمرظمل Eًمٙم٤مشم٥م: وومٞمف Aيْم٤م
(7)

. 

 .قمـ Eسمـ ُمًٕمقM ، قمـ CسمرEهٞمؿ، وهٜم٤مك OوEي٦م Aظمرى قمـ مح٤مM سمـ Aيب ؾمٚمٞمامن

EًمرEPق قمٌدAظمرضمٝم٤م 
(8)

EًمٓمؼمEين ـمري٘مف وُمـ– 
(9)

 :قمـ ُمٕمٛمر -

                                 
 (. 07056( 4/83 K( Eعمّمٜمػ )1)

 (. 576( K )1858( EُٕمقEل )<ا2)

 (. 6/543( K )10635( Eعمّمٜمػ )3)

 (. 3/974( K )1765( EُٕمقEل )4)

 (. 4/139( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )5)

(6( MEيخ سمٖمدOشم٤م )14/493( H )6899 .) 

 (. 3/468( ُمٞمزEن EٓقمتدEل )7)

 (.  E4/83( K )7056ًمرEPق ) ( ُمّمٜمػ قمٌد8)

 (. 9/319( K )9594 )( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم9)
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وEًمٓمؼمEين
(1)

 :مح٤مM سمـ ؾمٚمٛم٦مُمـ ـمريؼ  

وEًمدOEىمٓمٜمل
(2)

 :هِم٤مم EًمدؾمتقEئلُمـ ـمريؼ  

يم٤من ُٓمرE GAسمـ 》: ىم٤مل: ىم٤مل رEهٞمؿقمـ Cسم، وهِم٤مم( قمـ مح٤مM سمـ Aيب ؾمٚمٞمامن، ومح٤مM، صمالصمتٝمؿ )ُمٕمٛمر

 .《ٟمٕمؿ: ىم٤مل= ، Aقمٓمل Eسمـ Aظمل يتٞمام: ًم٧مىم٤م، ٟمٕمؿ: ىم٤مل= ، Aقمٓمل Pيم٤مشمف: ٓسمـ ُمًٕمقMُمًٕمقM طمكم وم٘م٤مًم٧م 

Hؾم٤مٟمٞمده٤م صم٘م٤مA ضم٤ملOيب ؾمٚمٞمامن، وA سمـ Mٓظمتالف ُمـ مح٤مE Eقمٚم٘مٛم٦م، وًمٕمؾ هذ GOوم٢مٟمف يم٤من يذيمر شم٤م ،

ومحٗمظ EًمروGE قمٜمف قمغم Eًمقضمٝملم، وُمرG يً٘مٓمف
(3)

. 

ىم٤مل CسمرEهٞمؿ ، وهذE Eًمقضمف Aىمقى ُمـ OوEي٦م Eًمق<ؾ، ؾمٌؼىمد Oضمح EًمدOEىمٓمٜمل هذE Eًمقضمف يمام و

ومٝمق قمـ همػم  Eهلل قمٌدوENC ىمٚم٧م ىم٤مل ، ومٝمق Eًمذي ؾمٛمٞم٧م Eهلل قمٌدENC طمدصمتؽ قمـ Oضمؾ قمـ ، Eًمٜمخٕمل

 .يمام شم٘مدم ذم Eحلدي٨م Eًم٤ًمسمؼ Eهلل قمٌدوEطمد قمـ 

 .٧ٌم Oومٕمف ُمـ هذE Eًمقضمفسمـ ُمًٕمقM ومل يث Eهلل قمٌدAٟمف ُمقىمقف قمغم : واحلوقؾ

زمنؽمـوده فمـ فمطوء، )روى اجلقزصموع: ومقل -444
(4)

ييو رؽميقل : همؼويمً، امرأةٌ   أسمً ايمـبل: ومول 

ق زمعمميـ درمًهو، اهلل ًّ يميؽ ، كعؿ: ومول؟ أهمقُْجزُئ فمـّل أْن أفمطقَف، وإّن رم زوصًمو همؼغًما، إن  فمقم كذًرا أْن أسمص

همفق مرؽمؾ(. . . . ىمػالن مـ إصمر
(5)

. 

 .وهق ذم قمدE MEعمٗم٘مقM، ًمٕمٚمف ذم يمت٤مسمف Eعمؽمضمؿ

وEحلدي٨م Aظمرضمف Eسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل
(6)

Eعمٚمؽ سمـ Aيب ؾمٚمٞمامن  قمٌدAٟم٤م ، يٕمغم سمـ قمٌٞمدقمـ  

Aن ، Cن قمكم  ٟمذEO، ي٤م Oؾمقل Eهلل: وم٘م٤مًم٧م، EُمرA  GAشم٧م Eًمٜمٌل: ىم٤مل، قمـ قمٓم٤م? سمـ Aيب Oسم٤مE ،KًمٕمرPُمل

                                 
 (. 9/319( K )9595( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم )1)

 (. 1964( K )2/503( ذم Eًمًٜمـ )2)

(3( . . .Gًمّزيم٤مE ذم GMOEًمقE ي٨مMٕطم٤مE ومٕمف ووىمٗمف ُمـO ظمتٚمػ ذمE ٟمٔمر ُم٤مE )1/280 .) 

(4Kسم٤مO يبA قمٓم٤م? سمـ ) -GعمقطمدEو ?EًمرE يب -سمٗمتحA ؾمؿEعمٙمل وE ًم٘مرر ُمقٓهؿE ؾمٚمؿA Kسم٤مO (( صم٘م٦م وم٘مٞمف وم٤موؾ ًمٙمٜمف يمثػم

 Cٟمف شمٖمػم سم٠مظمرG. : وىمٞمؾ، 114ُم٤مH ؾمٜم٦م  ((EإلOؾم٤مل

  :S( ًمتٝمذي٥مE ٟمٔمر: شم٘مري٥مE677( H )4591) 

 (. 4/101-102( Eعمٖمٜمل )5)

 (. 2/777( K )1346( EُٕمقEل )6)
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ٟمٕمؿ وًمؽ يمٗمالن ُمـ : ىم٤مل= AومتجزD قمٜمل Aن Aقمٓمٞمٝم٤م Cي٤مه، وزم PوJ وم٘مػم، Aشمّمدق سمٕمنميـ OMمه٤م

 .Eٕضمر

 .A ٓCٟمف ُمرؾمؾ يمام ىم٤مل Eعمّمٜمػ Oمحف Eهلل، وOضم٤مل Eإلؾمٜم٤مO Mضم٤مل ُمًٚمؿ

ًِ زمف فمؾقفؿ  )ومقل ايمـبل: ومقيمف -[م] (زوصمؽ وويمًك أضمؼ مـ سمصًوم
(1)

. 

ؾمٌؼوىمد ، Eًمذي Aظمرضمف Eًمٌخ٤مOي، ضمز? ُمـ طمدي٨م Aيب ؾمٕمٞمد Eخلدي
(2)

. 

(رصمٍؾ ازمتوفمفو زماميمف؛ إٓ خلؿسيٍ ، ٓ حتؾ ايمصًومي يمغـل: : )ومقل ايمـبل: ومقيمف -[م]
(3)

. 

ؾمٞم٠ميت خترجيف
(4)

 ،Eشمؿ ُمـ هذA عمّمٜمػ سمًٞم٤مقE يمرهN ه، وىمدMؾمٜم٤مC ظمتالف ذمE ممC Oؿم٤مAو 

  همسلل ايمـبيل، شمؿ موسمً، أن  رصمال سمصًق فمعم أمف زمصًومي ((ؽمــف))دم ، )وروى ؽمعقً: ومقيمف -444

(وردهو إيمقؽ اظمغماث، قًومتؽ اهلل ومً ومبؾ: همؼول
(5)

. 

Oي٦م ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقEوO ىمػ قمغمA مل. 

Aظمرضمف Eسمـ ُم٤مضمفو
(6)

وAمحد، 
(7)

وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل 
(8)

 ،OEًمٌزEو
(9)

وEًمٓمح٤موي ذم ذK ُمِمٙمؾ  

Oٔصم٤مE
(10)

، Aن Oضمال، ضمده قمـ، قمـ Aسمٞمف، قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥مقمـ : Eًمٙمريؿ سمـ ُم٤مًمؽ EجلزOي قمٌدُمـ ـمريؼ  

وم٘م٤مل ، ٤م همػميومل شمدW وOEصمً ، ٤م شمقومٞم٧موCهّن ، Cين Aقمٓمٞم٧م Aُمل طمدي٘م٦م ذم طمٞم٤مهت٤م، ي٤م Oؾمقل Eهلل: ىم٤مل

 .شم٤ٌمOك وشمٕم٤ممم C MOًمٞمؽ طمدي٘متؽ وىمٌؾ <دىمتؽ Eهلل Cن  هللا Oؾمقل

                                 
 (. 4/102( Eعمٖمٜمل )1)

 . . -E :-  525ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 2)

 (. 4/102-103( Eعمٖمٜمل )3)

 . -E :- 535ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 4)

 (. 4/103( Eعمٖمٜمل )5)

 (. 2395( K )3/475( ذم Eًمًٜمـ )6)

 (. 6731( K )11/343( ُمًٜمد Aمحد )7)

 (. 3/1221( K )2319( EُٕمقEل )8)

(9( OEًمٌزE ُمًٜمد )6/438( K )2471 .) 

(10( Oٔصم٤مE ُمِمٙمؾ Kذ )13/22( K )5025 .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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OEًمٚمٗمظ ًمٚمٌزEسمـ ُم٤مضمف. وE ًمٞمؽ طمدي٘متؽ، وضم٧ٌم <دىمتؽ: وًمٗمظC ضمٕم٧مOو. 

((وCؾمٜم٤مMه طمًـ، OOوEه EًمٌزE)): وىم٤مل Eهلٞمثٛمل
(1)

Eًمِمٞمخ Eًٕم٤ٌمين -Aيًْم٤م– وطمًٜمف، وهق يمام ىم٤مل، 
(2)

. 

وAظمرضمف Eًمٜم٤ًمئل ذم Eًمٙمؼمى
(3)

وEسمـ ظمزيٛم٦م، 
(4)

قمـ ، قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥مقمـ ، طمًلم Eعمٕمٚمؿ ُمـ ـمريؼ 

وم٘م٤مل ، E هلل ًمرؾمقلومذيمر Nًمؽ ، ومرMه٤م Cًمٞمف EعمػمA ،IEن Oضمال شمّمدق قمغم وًمده سم٠مTO، قمـ ضمده، Aسمٞمف

 .وOضمع Cًمٞمؽ ُم٤مًمؽ، وضم٥م Aضمرك: ًمف

 .وCؾمٜم٤مMه طمًـ Aيْم٤م

وضم٤م? ٟمحقه قمٜمد ُمًٚمؿ
(5)

سمٞمٜم٤م Aٟم٤م ضم٤مًمس قمٜمد : ىم٤مل، قمـ Aسمٞمف ، سمـ سمريدE Gهلل قمٌدُمـ ـمريؼ  

وضم٥م : وم٘م٤مل: ىم٤مل، وCهن٤م ُم٤مشم٧م، Cين شمّمدىم٧م قمغم Aُمل سمج٤مOي٦م: وم٘م٤مًم٧م، A NCشمتف Eُمر ،GA هللا Oؾمقل

: ىم٤مل= Aوم٠م<قم قمٜمٝم٤م، Cٟمف يم٤من قمٚمٞمٝم٤م <قم ؿمٝمر، ي٤م Oؾمقل Eهلل: ىم٤مًم٧م ؽ EعمػمIEوMOه٤م قمٚمٞم، Aضمرك

 .طمجل قمٜمٝم٤م: ىم٤مل= Aوم٠مطم٩م قمٜمٝم٤م، حت٩م ىمط مل Cهّن٤م: ىم٤مًم٧م <قُمل قمٜمٝم٤م

ًُ فميعم هَميَرس دم ؽميبقؾ اهلل: أكف ومول، مو روى فمؿر، )ويمـو: ومقيمف -444 هملضيوفمُف ايميذي ىميون ، محؾ

ًُ أك ف زموئُعف زمُرطْمصٍ ، فمـًه سَمُعيً دم  وٓ، ٓ سَمبْتَْعيف: همؼيول  اهلل همسليمً رؽمقل، دتُّ أْن أؾمؼميفهملر، وـمــ

متػؼ فمؾقف(. دم ومقئف همنن  ايمعوئً دم قًومتف ىمويمؽؾى يعقد؛ قًومتَؽ ويمق أفمطوىَمُف زمًرهؿٍ 
(6)

. 

Aظمرضمف Eًمِمٞمخ٤من
(7)

محٚم٧م قمغم : ي٘مقل، ؾمٛمٕم٧م قمٛمر : ىم٤مل، قمـ Aسمٞمف، Pيد سمـ Aؾمٚمؿُمـ طمدي٨م  

                                 
 (. 4/166( جمٛمع EًمزوEئد )1)

 (. 5/533( K )2409( Eًمّمحٞمح٦م )2)

 (. 6/104( K )6286( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )3)

 (. 2465( K )2/1180( ذم <حٞمحف )4)

 (. 1149( K )٧2/805م )( ذم <حٞمحف، يمت٤مE Fًمّمٞم٤مم، سم٤مF ىمْم٤م? Eًمّمٞم٤مم قمـ Eعمٞم5)

 (. 4/103( Eعمٖمٜمل )6)

(، يمت٤مE Fهل٦ٌم، سم٤م2/127( K )1490 :F( Eًمٌخ٤مOي ذم <حٞمحف، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF: هؾ يِمؽمي Eًمرضمؾ <دىمتف= )7)

(، وسم٤مENC F محؾ Oضمال قمغم ومرQ، ومٝمق يم٤مًمٕمٛمرى 2623( K )3/164ٓ حيؾ ٕطمد Aن يرضمع ذم هٌتف و<دىمتف )

( وُمًٚمؿ، 2970( K )4/52، يمت٤مE Fجلٝم٤مM، سم٤مE Fجلٕم٤مئؾ وEحلٛمالن ذم Eًمًٌٞمؾ )(2636( K )3/167وEًمّمدىم٦م )

 (. 1620/1-2( K )3/1239يمت٤مE Fهل٤ٌمH، سم٤مF يمرEه٦م ذE ?Eإلٟم٤ًمن ُم٤م شمّمدق سمف ممـ شمّمدق قمٚمٞمف )
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 .Eًمذي ؾم٤مىمف Eعمّمٜمػ ًمٚمٌخ٤مOي Eًمٚمٗمظ، ومذيمره. . . ومرQ ذم ؾمٌٞمؾ Eهلل

(ايمعوئً دم هبتف ىمويمعوئً دم ومقئف  )ومقل ايمـبل: ومقيمف -444
(1)

. 

Aظمرضمف Eًمِمٞمخ٤من
(2)

 .ومذيمره. . .  ىم٤مل Eًمٜمٌل: ىم٤مل، قمـ Eسمـ قم٤ٌمQ ، ؾمٕمٞمد سمـ Eعمًٞم٥مُمـ ـمريؼ  

وAظمرضم٤مه
(3)

 Qيْم٤م ُمـ ـمريؼ ـم٤موA ،سمـE قمـ  Qقم٤ٌم ،ًمٜمٌل: ىم٤ملE ىم٤مل  : ًمٕم٤مئد ذم هٌتفE

 .يم٤مًمٙمٚم٥م ي٘مل? صمؿ يٕمقM ذم ىمٞمئف

وAظمرضمف Eًمٌخ٤مOي
(4)

Eًمٕم٤مئد ذم هٌتف :  ىم٤مل Eًمٜمٌل: ىم٤مل، قمـ Eسمـ قم٤ٌمQ ، قمٙمرُم٦م ُمـ ـمريؼ 

 .ًمٞمس ًمٜم٤م ُمثؾ Eًمًق?، يم٤مًمٙمٚم٥م يٕمقM ذم ىمٞمئف

، سمشيؼمهو وٓ، يمقيف قيًومتؽإذا صموء اظمصيًق هميودهمع إ》: )وومً ُرِوَي فمـ صموزمر أك ف ومول: ومقيمف -444

ؿ ىموكقا يؼقيمقن (《إك يؿيو هل هلل: ازمتعفو هملومقل: همنا 
(5)

. 

EًمرEPق قمٌدAظمرضمف 
(6)

: 

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(7)

 :Eًمؼمؾم٤مينقمـ حمٛمد سمـ سمٙمر  

: Aٟمف ؾمٛمع ضم٤مسمرE ي٘مقل، Aظمؼمين Aسمق Eًمزسمػم: ىم٤مل، Eسمـ ضمري٩موحمٛمد سمـ سمٙمر( قمـ ، EًمرEPق قمٌديمالمه٤م )

 .《Cٟمام هل هلل، ٓ: وم٢مهنام ي٘مقًمقن Eسمتٕمٝم٤م وم٠مىمقل: ىم٤مل، شمٌتٕمٝم٤م وٓ، ENC ضم٤م? Eعمّمدق وم٤مMومع Cًمٞمف <دىمتؽ》

                                 
 (. 4/104( Eعمٖمٜمل )1)

(، وُمًٚمؿ، يمت٤مK2621 F ) (E3/164ًمٌخ٤مOي ذم <حٞمحف، يمت٤مE Fهل٦ٌم، سم٤مF: ٓ حيؾ ٕطمد Aن يرضمع ذم هٌتف و<دىمتف )( 2)

  (.E3/1241( K )1622هل٦ٌم، سم٤مF حتريؿ EًمرضمقW ذم Eًمّمدىم٦م وEهل٦ٌم سمٕمد Eًم٘مٌض Cٓ ُم٤م وهٌف ًمقًمده وCن ؾمٗمؾ )

( وُمًٚمؿ ذم  3/158( K )2589( Eًمٌخ٤مOي ذم <حٞمحف، يمت٤مE Fهل٦ٌم، سم٤مF ه٦ٌم Eًمرضمؾ ُٓمرAشمف وEعمرGA ًمزوضمٝم٤م )3)

( E3/1241ًمّمدىم٦م وEهل٦ٌم سمٕمد Eًم٘مٌض Cٓ ُم٤م وهٌف ًمقًمده وCن ؾمٗمؾ ) <حٞمحف، يمت٤مE Fهل٦ٌم، سم٤مF حتريؿ EًمرضمقW ذم

( K1622 .) 

 (. 6975( K )9/27( ذم <حٞمحف، يمت٤مE Fحلٞمؾ، سم٤مF ذم Eهل٦ٌم وEًمِمٗمٕم٦م )4)

 (. 4/105( Eعمٖمٜمل )5)

 (. 4/38( K )6896( Eعمّمٜمػ )6)

 (. . 010601( 6/533 K( Eعمّمٜمػ )7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .وAسمق Eًمزسمػم سم٤مًمًامE Wسمـ ضمري٩موىمد سK ، ؿقمغم ذU ُمًٚم، وهذC Eؾمٜم٤مM <حٞمح

(《ٓ سمشؼم ؿمفقر مويمؽ》: ف ومول)وفمـ ازمـ فمؿر أكّ : ومقيمف -444
(1)

. 

EًمرEPق قمٌدAظمرضمف 
(2)

: 

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(3)

 :قمـ ويمٞمع 

: ىمٚم٧م: ؾم٠مًم٧م Eسمـ قمٛمر ىم٤مل》: ىم٤مل ُمًٚمؿ سمـ ضمٌػمـ قم، قمـ يٕمغم سمـ قمٓم٤م?، يمالمه٤م قمـ EًمثقOي

 .《ـمٝمرG ُم٤مًمؽ ٓ شمِمؽم، ومٞمٝم٤م Eهلل ٓ سم٤مOك: لىم٤م= Aؿمؽمهي٤م، ومريْم٦م Cسمؾ Aطمًٌٝم٤م قمغم Eًم٤ًمقمل وAقم٘مٚمٝم٤م

Hضم٤مًمف صم٘م٤مOُمًٚمؿ سمـ ضمٌػم همػم، و Eيًم ىمد شمرضمؿو، هذOًمٌخ٤مE ًمذم  فEيخOحلرر( ت٤مE( وٟمًٌف سما
(4)

 ،

وNيمره Eسمـ طم٤ٌمن ذم ، شمٕمدياًل  وEًٓمٓم٤مئٗمل( ومل يذيمرE ومٞمف ضمرطًم٤م ، وEسمـ Aيب طم٤مشمؿ وٟمًٌف )Eجلرر

Hًمث٘م٤مE
(5)

 .وOوى قمٜمف يٕمغم سمـ قمٌٞمد، Oوى قمـ Eسمـ قمٛمر: وىم٤مل 

هتذي٥م Eًمٙمامل"وذم  
(6)

ويروي قمٜمف ، يروي قمـ Aيب ؾمٗمٞم٤من ـمٚمح٦م سمـ ٟم٤مومع ُمًٚمؿ سمـ ضمٌػمEOٍو Eؾمٛمف  

 ، .Oوى ًمف Aسمق EMوM، يزيد سمـ Aيب طمٌٞم٥م

وحيتٛمؾ Aن يٙمقن هق هق : ىم٤مل، يٕمٜمل Eًمذي AظمرJ ًمف Aسمق EMوM، هق همػم Eًمذي ىمٌٚمف)): ىم٤مل Eحلًٞمٜمل

((وهق Aسمٕمد، وحيتٛمؾ Aن يٙمقن Eجلٛمٞمع وEطمدE، وومٞمف سمٕمد
(7)

. 

ٕهنا٤م : ئٗمٞما٤موما٢من Eًمث٘مٗمال يٜمًا٥م ـم٤م، ٓ سُمْٕمد ومٞمف ٓحت٤مE Mٓؾماؿ وFٕE وEًمٜمًا٦ٌم)): ومتٕم٘مٌف Eسمـ طمجر

وـم٤مئٗمٞماا٤م سمًااٙمٜم٤مه ، وٟمًاا٥م صم٘مٗمٞماا٤م سماا٤مًمقٓ?، ٞمجااقA Pن يٙمااقن A<ااٚمف ُمٜمٝماا٤موموٟمًااٌتف ضمرؿمااٞم٤م ، سمٚماادهؿ

((ُمقEًمٞمف ُمع
(8)

. 

                                 
 (. 4/105( Eعمٖمٜمل )1)

 (. 4/38( K )6897( Eعمّمٜمػ )2)

 (. 6/533( K )10600( Eعمّمٜمػ )3)

 (. H ،1089 )(E7/258ًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم ) ((4

 (. 5/393( K )5363( Eًمث٘م٤مH ٓسمـ طم٤ٌمن )5)

 (. 5919( H )27/494( هتذي٥م Eًمٙمامل )6)

 (. 1030( H)2/254( شمٕمجٞمؾ Eعمٜمٗمٕم٦م )7)

 (. 1030( H)2/254( شمٕمجٞمؾ Eعمٜمٗمٕم٦م )8)
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((جمٝمقل)): وMوىم٤مل قمـ Eًمذي Oوى ًمف Aسمق EM. يرى Aهنام وEطمد فومٞمٔمٝمر ُمـ يمالم Eسمـ طمجر Aٟم
(1)

وًمق . 

 .وىمد ظمال EًمرEوي قمـ Eًمتجريح، ٕٟمف Nيمره Eسمـ طم٤ٌمن ذم Eًمث٘م٤مH، ًمٙم٤من طمًٜم٤م ((ُم٘مٌقل)): ىم٤مل

، زميوظمغماث ]يعـيل قيًومتف[ إذا رصمعيً إيمقيف: ىمؾ ايمعؾيامء يؼقيميقن: ايمػم فمبًازمـ )ومول : ومقيمف -444

(2)(ؿموزمً يمف إٓ ازمـ فمؿر
. 

JظمرA ق قمٌدEPًمرE
(3)

، ٓ يٕمتؼ هيقMي٤م》يم٤من Eسمـ قمٛمر :  ىم٤ملقمـ ؾم٤ممل، قمـ Eًمزهري، قمـ ُمٕمٛمر 

ٟمٍمEين ومامE Hسمٜمف Nًمؽ ومقE IOسمـ قمٛمر Nًمؽ  ٕمٌدٟمٍمEٟمٞم٤م A ٓCٟمف شمّمدق ُمرG قمغم Eسمٜمف سم وٓ

 .《 سمفEًمٜمٍمEين وم٠مقمت٘مف ُمـ Aضمؾ Aٟمف يم٤من شمّمدق  ٕمٌدEًم

 .وCؾمٜم٤مMه <حٞمح

EًمرEPق قمٌدوAظمرضمف 
(4)

ٜم٤م AطمدE ُم٤م قمٚمٛمٜم٤م سمف سم٠مؾم٤م وُم٤م قمٚمٛم: قمـ Eًمزهري ىم٤مل، قمـ ُمٕمٛمر -Aيْم٤م– 

 .يم٤من يٙمرهف E ٓCسمـ قمٛمر

وسمييرد دم ، أفمؾؿفيؿ أن فمؾييقفؿ قيًومي سممطميذ ميـ أنمـقيوئفؿ: وميول ظمعيوذ  أن ايمـبيل: ومقيميف -[م]

(همؼرائفؿ
(5)

. 

خترجيف ؾمٌؼوىمد ، Eًمٌخ٤مOيAظمرضمف 
(6)

. 

زمنؽميـوده فميـ ازميـ ايمسيوفمًي، )وومً روى أزميق داود: ومقيمف -444
(7)

اؽميتعؿؾـل فمؿيُر فميعم )): وميول، 

أمر رم زمُعياَميمي، همؾام همرنمً مـفو وأديتفو إيمقف، ايمصًومي
(8)

 ، ًُ ًُ هلل وأصمري فمعم اهلل، همؼؾ طميذ : ومول، إكام فمؿؾ

                                 
(1 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )937( K )6619  .) 

 (. E4/105عمٖمٜمل )( 2)

 (. K16577 ) (9/118ّمٜمػ )Eعم (3)

 (. K16577 ) (9/118ّمٜمػ )Eعم (4)

 (. 4/107( Eعمٖمٜمل )5)

 . -E :- 443ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ(6)

٤مقمدي( 7) ٕمدي Eًم٘مرر Eًمٕم٤مُمري Eهلل قمٌد: Eسـم Eًًم ، وEؾمؿ Aسمٞمف وىمدEن، وىمٞمؾ همػم Nًمؽ، <ح٤ميب ي٘م٤مل ُم٤مH ذم ظمالوم٦م قمٛمر سـم Eًًم

( Fؾمتٞمٕم٤م Eٓ :مم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م، يٜمٔمرC R3/920وىمٞمؾ قم٤م( H )1555( إل<٤مسم٦مEو ،)4/98( H )4736 .) 

( ُم٤مGM: )W م ل( هدي 2/87. ُمِم٤مOق EٕٟمقOE )هل AضمرE Gًمٕم٤مُمؾ قمٛمال -جيقE Pًمٙمنسمْمؿ Eًمٕملم و- ( Eًمُٕمامًم٦م8)

 (. E1/160ًم٤ًمOي )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ًَ :  اهلل همؼيول رم رؽميقل، همؼؾً مثؾ ومقيمؽ، همعؿؾـل  اهلل همنع ومً فمؿؾً فمعم فمفً رؽمقل، مو أفُْمطِق

ًَ ؾمقئو مـ نمغم أن سمسليمف (وسمصًق؛ همؽؾ؛ إذا أفُْمطق
(1)

. 

MوEM يبA حلدي٨م قمٜمدEو
(2)

صمٜم٤م ، قمـ Aيب Eًمقًمٞمد Eًمٓمٞم٤مًمزُّ   ، سمـ Eٕؿم٩م Eهلل قمٌدقمـ سُمٙمػم سمـ ، ٚمٞم٨ٌم Eًمطمد 

 .ومذيمره. . . Eؾمتٕمٛمٚمٜمل قُمٛمُر قمغم Eًمّمدىم٦مِ : ىم٤مل، قمـ Eسمـ Eًم٤ًمقمدي، قمـ سمن سمـ ؾمٕمٞمد

وهق قمٜمد ُمًٚمؿ
(3)

 .سمف ُمثٚمف وقمٛمرو سمـ Eحل٤مIO قمـ سمٙمػم، ٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمدEًمُمـ ـمريؼ  

وهق قمٜمد Eًمٌخ٤مOي
(4)

Aظمؼمه Aٟمف ىمدم ، سمـ Eًمًٕمدي Eهلل قمٌدقمـ ، Eًمٕمزى قمٌدُمـ ـمريؼ طمقيٓم٥م سمـ  

Aَ Iْٟم َؽ شَمكِمَ ُمـ Aقمامل Eًمٜم٤مA Qقمامٓ: وم٘م٤مل ًمف قمٛمر، قمغم قمٛمر ذم ظمالومتف ٦َم وَم٢مAُ ENَِقْمٓمِٞم٧َم Eًمُٕماَمًمَ ، Aمل Aُطَمد 

وOAيد Aن شمٙمقن ، Cن زم AومرEؾم٤م وAقمٌدE وAٟم٤م سمخػم: ىمٚم٧م= ومام شمريد Cمم Nًمؽ: وم٘م٤مل قمٛمر، غمسم: وم٘مٚم٧م، يَمِرْهَتَٝم٤م

 E هلل ومٙم٤من Oؾمقل، وم٢مين يمٜم٧م E ُّHMOAًمذي HMOA  ، ٓ شمٗمٕمؾ: ىم٤مل قمٛمر، قُمامًمتل <دىم٦م قمغم Eعمًٚمٛملم

وم٘م٤مل ، ُمٜمل Aقمٓمف Aوم٘مر Cًمٞمف: وم٘مٚم٧م، طمتك Aقمٓم٤مين ُمرG ُم٤مٓ، Aقمٓمف Aوم٘مر Cًمٞمف ُمٜمل: وم٠مىمقل، يٕمٓمٞمٜمل Eًمٕمٓم٤م?

ق سمف، ومتٛمقًمف، ظمذه: E ًمٜمٌل وCٓ ، ؾم٤مئؾ ومخذه وٓ، ومام ضم٤م?ك ُمـ هذE Eعم٤مل وAٟم٧م همػم ُمنمف، وشمّمد 

َؽ  ًَ  .وَماَل شُمْتٌِْٕمُف َٟمْٗم

ٓ حتيؾ : أك يف وميول  فميـ ايمـبيل، )وومً روى أزمق داود زمنؽمـوده فميـ فمطيوء زميـ يسيور: ومقيمف -444

أو يمرصميؾ ، أو رصمؾ ازمتوفمفو زماميميف، أو يمغورم، يمعومؾ فمؾقفوأو ، يمغوز دم ؽمبقؾ اهلل: إٓ خلؿسي، ايمصًومي يمغـل

فميـ أيب ، ورواه أيضو فمـ فمطيوء، هملهًى اظمسؽكم إلم ايمغـل، همتصًق فمعم اظمسؽكم، ىمون يمف صمور مسؽكم

(  ؽمعقً فمـ ايمـبل
(5)

. 

 :وEظمتٚمػ قمٜمف، Eحلدي٨م OوEه Pيد سمـ Aؾمٚمؿ

ـ قمٞمٞمٜم٦م، ومروEه ُم٤مًمؽ ـ قمٓم٤م? سمـ ي٤ًمO، وCؾمامقمٞمؾ سمـ Aُمٞم٦م قمٜمف، وEسم  . قمـ Eًمٜمٌل، قم

                                 
 (. 4/107-108( Eعمٖمٜمل )1)

(، يمت٤مE FخلرJE، سم٤مF ذم EPOAق Eًمٕمامل 1647( K )3/86( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ذم Eٓؾمتٕمٗم٤مف )2)

(4/565)( K ،2944 .) 

(3،Gًمّزيم٤مE Fذم <حٞمحف، يمت٤م ) ( فEذC ٓقمٓمل ُمـ همػم ُم٠ًمًم٦م وA ٕظمذ عمـE سم٤مطم٦مC F2/723سم٤م( K )1045 .) 

 (. K ،7163 )(9/67<حٞمح Eًمٌخ٤مOي ) (4)

 (. 4/108-109( Eعمٖمٜمل )5)
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، قمـ Aيب ؾمٕمٞمد EخلدOي، قمٓم٤م? سمـ ي٤ًمOقمٜمف )Pيد سمـ Aؾمٚمؿ( قمـ ، وهِم٤مُم سمـ ؾمٕمد، وOوEه ُمٕمٛمرٌ 

 .E ًمٜمٌل قمـ

 :قمٜمف )Pيد سمـ Aؾمٚمؿ( وEظمتٚمػ قمٜمف ُمـ قمدA Gوضمف، وOوEه EًمثقOي

 :زيً زمـ أؽمؾؿ فمـ روايي ايمثقري: أوٓ

قمـ ، قمـ قمٓم٤م? سمـ ي٤ًمO، قمـ Pيد سمـ Aؾمٚمؿ، وEًمٗمري٤ميب قمٜمف، وويمٞمع، حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد Eًم٘مٓم٤من ٤مOوEه

 .ُمرؾمال E ًمٜمٌل

طمدصمٜمل Eًمث٧ٌم، قمـ Pيد سـم Aؾمٚمؿ، قمٜمف، ُمٝمدي Eًمرمحـ سـم قمٌدوOوEه 
(1)

 . قمـ Eًمٜمٌل، 

( EًمثقOي) قمٜمف -Eًمًٚمٞمٓمل PٕEهر وAيب، ؾمٝمؾ سمـ وحمٛمد، حمٛمد سمـ Pهػم OوEي٦م ذم–EًمرEPق  قمٌدوOوEه 

Eؾمٚمؿ قمـ، [ُم٘مروٟم٤م] وُمٕمٛمرA يد سمـP ،Oي، قمـ قمٓم٤م? سمـ ي٤ًمOخلدE يب ؾمٕمٞمدA ًمٜمٌل، قمـE قمـ . 

 .فمـ ايمثقري، فايمؼطون ومـ سموزمع حيقك روايي -أ

Aظمرضمٝم٤م Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل
(2)

 :قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد 

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم ذم Eعمّمٜمػ
(3)

وEًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه، 
(4)

 :قمـ ويمٞمع 

وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل
(5)

 :قمـ حمٛمد سمـ يقؾمػ Eًمٗمري٤ميب 

: ٤ملىم، قمـ قمٓم٤م? سمـ ي٤ًمO، قمـ Pيد سمـ Aؾمٚمؿ، وEًمٗمري٤ميب( قمـ EًمثقOي، وويمٞمع، صمالصمتٝمؿ )حيٞمك Eًم٘مٓم٤من

Aو Oضمؾ ًمف ، Aو Oضمؾ EؿمؽمEه٤م سمامًمف، قم٤مُمؾ قمٚمٞمٝم٤م: ٓ حتؾ Eًمّمدىم٦م ًمٖمٜمل Cٓ خلٛم٦ًم: E هلل ىم٤مل Oؾمقل

ٓ حتؾ Eًمّمدىم٦م : وقمٜمد Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم. Aو ُمٖمرم، Aو هم٤مP، ضم٤مO وم٘مػم شمّمدق قمٚمٞمف سمّمدىم٦م وم٠مهدEه٤م Cًمٞمف

ٓC ًمٖمٜملومل يذيمر  خلٛم٦ًم. 

 .صم٘م٤مA Hئٛم٦م، وEًمروGE قمـ EًمثقOي

                                 
  وOوEه EًمثقOي، قمـ Pيد سمـ Aؾمٚمؿ، قمـ قمٓم٤م? سمـ ي٤ًمO، ىم٤مل طمدصمٜمل Eًمٚمٞم٨م، قمـ Eًمٜمٌل))Eًمؼم:  ( وىم٤مل Eسمـ قمٌد1)

 شمّمحٞمػ ُمـ )Eًمث٧ٌم( يمام ذم OوEي٦م Eسمـ ُمٝمدي، ومل Aضمد هذه EًمروEي٦م ذم همػمه.  . وًمٕمؾ ًمٗمٔم٦م: )Eًمٚمٞم٨م(((ومذيمره

(2 :S( لEُٕمقE )546( K )1729 :S( ،)602( K )1984 .) 

 (. 7/35-36( K )10785( Eعمّمٜمػ )3)

 ( OوEيتف قمـ ويمٞمع سمقEؾمٓم٦م Eسمـ ويمٞمع. 11/528( شمٗمًػم Eًمٓمؼمي )4)

  (.3/1110( K )2057( EُٕمقEل ٓسمـ Pٟمجقيف )5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 :ايمثقري فمـ، مفًي زمـ ايمرمحـ ًفمب روايي -ب

Aظمرضمٝم٤م EًمدEOىمٓمٜمل
(1)

Eًمرمحـ  قمٌدطمدصمٜم٤م ، طمدصمٜم٤م Aمحد سمـ ؾمٜم٤من: ىم٤مل، سمـ ُمٌنم Eهلل قمٌدقمـ قمكم سمـ  

ٓ حتؾ Eًمّمدىم٦م : ىم٤مل، E هلل طمدصمٜمل Eًمث٧ٌم Aن Oؾمقل: ىم٤مل، قمـ Pيد سمـ Aؾمٚمؿ، قمـ ؾمٗمٞم٤من، سمـ ُمٝمدي

 .. . . ًمٖمٜمل

Hضم٤مًمف صم٘م٤مOو. 

EًمٕمٚمؾوAظمرضمف Eسمـ Aيب طم٤مشمؿ ذم 
(2)

 .قمـ EًمثقOي سمف ُمٕمٚم٘م٤م 

ًمق : ىمٞمؾ ًمف= ? سمـ ي٤ًمAOًمٞمس هق قمٓم٤م= Eًمث٧ٌم ُمـ هق: وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: وىم٤مل Aيب)): وىم٤مل Eسمـ Aيب طم٤مشمؿ

ِـّ قَمٜمْفُ  ، ملسمـ ي٤ًمOيم٤من قمٓم٤م?  ُم٤م ، ًمق يم٤من قمٓم٤م?! ٓ: ىم٤مل= Aًمٞمس Eًمث٧ٌم هق قمٓم٤م?: ىمٚم٧م ٕيب OPقم٦م= ُيَٙم

 .((يم٤من يٙمٜمل قمٜمف

وCٓ ومٝمل ُمقEوم٘مف ، ـ ي٤ًمO ومروEيتف ُمقEوم٘م٦م ًمروEي٦م حيٞمك Eًم٘مٓم٤من وُمـ شم٤مسمٕمفEًمث٧ٌم هق قمٓم٤م? سم: ًمق يم٤من

 .هل٤م ذم EإلOؾم٤مل Mون Eعمرؾِمؾ

 .فمـ ايمثقري، ايمرزاق فمبً يرواي -ج

 OEًمٌزE ظمرضمٝم٤مA ذم ُمًٜمده OEًمٌزEإلهي٤مم يمام–وEًمقهؿ وE ذم سمٞم٤من
(3)

 :قمـ Pهػم سمـ حمٛمد -

وEًمدOEىمٓمٜمل ذم Eًمٕمٚمؾ
(4)

٦ٌمقمـ Aمحد سمـ حمٛمد سمـ Aيب ؿمٞم 
(5)

 ، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ؾمٝمؾ سمـ قمًٙمر، 

وEًمٌٞمٝم٘مل
(6)

لُمـ ـمريؼ Aيب طم٤مُمد سمـ Eًمنمىم 
(7)

 :قمـ Aيب PٕEهر Eًمًٚمٞمٓمل، 

قمـ ، وُمٕمٛمر مجٞمٕم٤م، Aظمؼمٟم٤م ؾمٗمٞم٤من EًمثقOي، EًمرEPق قمٌدوAسمق PٕEهر( قمـ ، يمالمه٤م )حمٛمد سمـ ؾمٝمؾ

                                 
 (. 2279( Q )11/271( قمٚمؾ EًمدOEىمٓمٜمل )1)

 (. 642( Q )2/617( قمٚمؾ Eحلدي٨م )2)

 (. 5481( K )5/323(، و Cحت٤مف EعمٝمرG ٓسمـ طمجر )2/310( )3)

 (. 2279( Q )11/271( قمٚمؾ EًمدOEىمٓمٜمل )4)

(5( MEيخ سمٖمدOىمٓمٜمل يمام ذم شم٤مEOًمدE وصم٘مف )6/172 . .) 

 (. 7/15( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )6)

شم٤مOيخ  ((صم٘م٦م صمٌت٤م ُمت٘مٜم٤م طم٤مومٔم٤م))، ىم٤مل Eخلٓمٞم٥م: ٛمد سمـ Eحلًـ Aسمق طم٤مُمد Eًمٜمٞم٤ًمسمقOي Eعمٕمروف سم٤مسمـ EًمنمىملAمحد سمـ حم( 7)

( ME6/109سمٖمد( H )2593 .) 
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 .ومذيمره.  :. .E هلل ىم٤مل Oؾمقل، قمـ Aيب ؾمٕمٞمد EخلدOي، قمـ قمٓم٤م? سمـ ي٤ًمP ،Oيد سمـ Aؾمٚمؿ

وOوEه همػمه قمـ EًمثقOي ، EًمرEPق قمٌدقمـ ، وم٢مٟمف يٜمٗمرM سمف Aسمق PٕEهر، طمدي٨م EًمثقOي)): وىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل

((وم٠مOؾمٚمف
(1)

 .وحمٛمد سمـ ؾمٝمؾ، وًمٞمس يمام Pقمؿ وىمد شمقسمع ُمـ ىمٌؾ Pهػم. 

((صم٘م٦م)) Eًمٌخ٤مOيAسمق سمٙمر ، وحمٛمد سمـ ؾمٝمؾ سمـ قمًٙمر Eًمتٛمٞمٛمك ُمقٓهؿ
(2)

. 

 .((ٓ سم٠مQ سمف)): ىم٤مل Eًمٜم٤ًمئل، Aسمق PٕEهر Eًمٕمٌدي Eًمٜمٞم٤ًمسمقOي، وAمحد سمـ EPهر سمـ ُمٜمٞمع سمـ ؾمٚمٞمط

قمـ ُمٕمٛمر ، EًمرEPق قمٌدقمـ ، سمـ ؾمٝمؾ سمـ قمًٙمر وحمٛمد، وAسمق PٕEهر، هٙمذO EوEه Pهػم سمـ حمٛمد

 .وEًمثقOي ُم٘مروٟم٤م

، -ذم OوEي٦م-وحمٛمد سمـ Cؾمامقمٞمؾ Eًمٕمًٙمر، وEحلًـ سمـ قمكم EحلٚمقEين، وظم٤مًمٗمٝمؿ Aمحد سمـ طمٜمٌؾ

ومرووه قمـ ، وAمحد سمـ ُمٜمّمقE Oًمرُم٤مMي، وحمٛمد سمـ حيٞمك Eًمذهكم، وAمحد سمـ <٤مًمح، وCسمرEهٞمؿ سمـ ُمقؾمك

 .OوEيتٝمؿ ىمري٤ٌم وؾمت٠ميت، EًمرEPق قمـ ُمٕمٛمر وطمده قمٌد

Pهر وحمٛمد سـم ؾمٝمؾ، Pهػم سـم حمٛمد وEًمذي ئمٝمر وEهلل Aقمٚمؿ Aن OوEيتٝمؿ A<ح ُمـ OوEي٦م Eٕ يبAيمثر ، وA ٕهنؿ

EMإلوومٞمٝم، قمدEحلٗمظ وE ذم Gًم٘مٜمٓمرE Pمحد سـم طمٜمٌؾؿ ُمـ دم٤موA ضمحٝم، شم٘م٤من وهقO ن  ٤موىمدA ىمٓمٜمل سمٕمدOEًمدE إلُم٤ممE

ـ قمًٙمر ـ ـمريؼ ؾمٝمؾ سم ـ : وىم٤مل همػمه)): AوMOه ُم ـ ُمٕمٛمر وطمده، EًمرEPق ٌدقمقم ((وهق A<ح، قم
(3)

. 

Aن EًمثقOي OوEه : Aسمق طم٤مشمؿ EًمرPEي ىم٤ملوىمد ، OوEي٦م ُمـ OوEه قمٜمف ُمرؾمالهق ، وEًمرEضمح قمـ EًمثقOي

((وهق Eٕؿمٌف)): وىم٤مل، ُمرؾمال
(4)

 .ؾمٌؼEًمرمحـ سمـ ُمٝمدي يمام  قمٌدوىمد Oضمح EًمدOEىمٓمٜمل OوEي٦م ، 

 .ايمطرق اظمقققيمي: شموكقو

 .معؿر روايي -أ

A ظمرضمٝم٤مAMوEM سمق
(5)

Eعمحغم ذم طمزم Eسمـ ـمري٘مف وُمـ– 
(6)

 :قمـ Eحلًـ سمـ قمكم EحلٚمقEين -

                                 
 (. 2/77( K )1271( Eًمًٜمـ Eًمّمٖمػم )1)

 (. 5937( H )٥851م )S: ( شم٘مري٥م Eًمتٝمذي2)

 (. 2279( K Q)11/270( قمٚمؾ EًمدOEىمٓمٜمل )3)

(4 :S( ًمّمح٦مE ي٨م ُمٕمٚم٦م فم٤مهره٤مMطم٤مA )157 .) 

 ( 1636( K )3/77( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ُمـ جيقP ًمف Aظمُذ Eًمّمدىم٦م وهق همٜمٌل )5)

 (6/107 ،151( Eعمحغم )6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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وEسمـ ُم٤مضمف
(1)

 ،MوOجل٤مE سمـEو
(2)

وEسمـ ظمزيٛم٦م، 
(3)

 :قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك Eًمذهكم 

وEسمـ ظمزيٛم٦م
(4)

 :قمـ حمٛمد سمـ ؾمٝمؾ سمـ قمًٙمر -Aيْم٤م-

وEحل٤ميمؿ ذم EعمًتدOك
(5)

Eًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ– 
(6)

 :ٖمػم EًمرPEيُمـ ـمريؼ CسمرEهٞمؿ سمـ ُمقؾمك Eًمّم -

 OEًمٌزEًمقهؿ سمٞم٤من ذم يمام–وE ٓهي٤ممEو
(7)

 وAمحد سمـ ُمٜمّمقO، قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ ؿمٌٞم٥م -

وEًمٌٞمٝم٘مل 
(8)

 :ُمـ ـمريؼ Aمحد سمـ ُمٜمّمقE Oًمرُم٤مMي 

وُمـ ـمريؼ 
(9)

 :Cؾمح٤مق سمـ CسمرEهٞمؿ Eًمدسمري Eًمّمٜمٕم٤مين 

محد وA: ؾمٚمٛم٦م سمـ ؿمٌٞم٥م، وCسمرEهٞمؿ سمـ ُمقؾمك، وحمٛمد سمـ ؾمٝمؾ، وEًمذهكم، ؾمٌٕمتٝمؿ )Eحلًـ EحلٚمقEين

EOًمدسمري( قمـ ، سمـ ُمٜمّمقEق قمٌدوEPًمرE ،ظمؼمٟم٤م ُمٕمٛمرA ،ؾمٚمؿA يد سمـP قمـ ،Oقمـ قمٓم٤م? سمـ ي٤ًم 

Aو ، ًمٕم٤مُمؾ قمٚمٞمٝم٤م: ٓ حتؾ Eًمّمدىم٦م ًمٖمٜمل Cٓ خلٛم٦ًم: E هلل ىم٤مل Oؾمقل: ىم٤مل، قمـ Aيب ؾمٕمٞمد EخلدOي

 .وم٠مهدEه٤م ًمٖمٜمل Aو هم٤مOم، Aو وم٘مػم شمّمدق قمٚمٞمف، Aو همٜمل EؿمؽمEه٤م سمامًمف، ًمٖم٤مP ذم ؾمٌٞمؾ Eهلل

OEًمٌزE ؾمٜمده )): وىم٤ملAق قمٌدوEPًمرE ،ي، قمـ ُمٕمٛمرOًمثقEسم٤محلدي٨م صم٘م٦م وم٠مؾمٜمده، و Iطمد ENCيم٤من ، و

FEًمّمقE ق قمٜمدي صم٘م٦م قمٌدو، قمٜمديEPًمرE ،وُمٕمٛمر صم٘م٦م))
(10)

. 

هذE طمدي٨م <حٞمح قمغم ذE Uًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه إلOؾم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ Aٟمس Cي٤مه قمـ )): ىم٤مل Eحل٤ميمؿ

 .((Pيد سمـ Aؾمٚمؿ

                                 
(1 ،Gًمّزيم٤مE Fًمًٜمـ، يمت٤مE ذم )ًمّمدىم٦مE ُمـ حتؾ ًمف Fسم٤م (3/49( K )1841  .) 

(2 :S( عمٜمت٘مكE )99( K )365  .) 

 (.  2374( K )2/1142( <حٞمحف )3)

 (.  2374( K )2/1142( <حٞمحف )4)

 (. 1/406( EعمًتدOك )5)

 (. 7/22( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )6)

(7( )2/310( GعمٝمرE حت٤مفCو ،)5/323( K )5481 .) 

 (7/15( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )8)

 (. 7/22( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )9)

 (. 2/310( سمٞم٤من Eًمقهؿ وEإلهي٤مم ذم يمت٤مE Fٕطمٙم٤مم )10)
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 .زيً زمـ أؽمؾؿ فمـ يي هشوم زمـ ؽمعًروا -ب

Eهل٤مMي ذم Eًمتٜم٘مٞمح قمٌدAوMOه٤م Eسمـ 
(1)

صمٜم٤م قمثامن سمـ <٤مًمح : ؾمٛمقيف Eهلل قمٌدُمٕمٚم٘م٤م قمـ Cؾمامقمٞمؾ سمـ  

ؿ قمـ قمٓم٤م? سمـ ي٤ًمO قمـ Aيب صمٜمل هِم٤مم سمـ ؾمٕمٍد قمـ Pيد سمـ AؾمٚمAٟم٤م Eسمـ وه٥ٍم طمد  ، Eًمًٝمٛمل Eعمٍمي

دىم٦م ٓ حتؾ ًمٖمٜملي Cٓ خلٛم٦ًمٍ : ىم٤مل E هلل ؾمٕمٞمد Aن  Oؾمقل  .ومذيمره :. . . . Cن  Eًمّم 

ؾمٛمٕمٜم٤م )): ىم٤مل Eسمـ Aيب طم٤مشمؿ، سمـ ُمًٕمقA Mسمق سمنم Eٕ<ٌٝم٤مين Eعمٕمروف سمًٛمقيف Eهلل قمٌدوCؾمامقمٞمؾ سمـ 

((ُمٜمف وهق صم٘م٦م <دوق
(2)

سمحٗمٔمف وؾمٕم٦م  شُمٜمٌُِْئ ًمتل <٤مطم٥م شمٚمؽ EٕضمزE? وEًمٗمقEئد E)): ىم٤مل Eًمذهٌل، 

((قمٚمٛمف
(3)

 .Eهل٤مMي ٟم٘مؾ ُمـ سمٕمض شمٚمؽ EٕضمزE? وEًمٗمقEئد قمٌدوًمٕمؾ Eسمـ ، 

((<دوق ًمف Aوه٤مم وOُمل سم٤مًمتِمٞمع)) وهِم٤مم سمـ ؾمٕمد Aسمق قم٤ٌمE Mعمدين
(4)

. 

 .((صم٘م٤مH)) وسم٤مىمل Oضم٤مًمف

 .ايمطرق اظمرؽمؾي: شمويمثو

 .يمؽ زمـ أكسيي موروا -أ

ذم يمت٤مسمف Eعمقـم٠م ٤مAظمرضمٝم
(5)

ٓ حتؾ : ىم٤مل E هلل Aن Oؾمقل: قمـ قمٓم٤م? سمـ ي٤ًمO، قمـ Pيد سمـ Aؾمٚمؿ 

 .:. . . Cٓ خلٛم٦ًم. Eًمّمدىم٦م ًمٖمٜمل

وُمـ ـمري٘مف Aظمرضمف Eًمِم٤مومٕمل
(6)

Aسمق EMوMو 
(7)

ُمقEل  Eٕ ٟمجقيف ذمP سـمEو
(8)

وEحل٤ميمؿ، 
(9)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(10)

 ،

                                 
 (. E3/170( K )1670هل٤مMي ) ( شمٜم٘مٞمح Eًمتح٘مٞمؼ ٓسمـ قمٌد1)

 (. 2/182( H )620( EجلرK وEًمتٕمديؾ )2)

 (. 13/10( ؾمػم Aقمالم Eًمٜمٌال? )3)

(4 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )1021( H )7294 .) 

 (. 919( K )2/378( ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ )5)

 (. 2/73( Eٕم )6)

 (1635( K )3/77( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ُمـ جيقP ًمف Aظمُذ Eًمّمدىم٦م وهق همٜمٌل )7)

 (.  3/1110( K )2058( EُٕمقEل ٓسمـ Pٟمجقيف )8)

 (. 1/407( EعمًتدOك )9)

 (.  13345( K )9/331(، ُمٕمروم٦م Eًمًٜمـ وEٔصم٤مO )7/15( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )10)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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وEًمٌٖمقي
(1)

. 

وم٘مد يرؾمؾ ُم٤مًمؽ ذم Eحلدي٨م ويّمٚمف : ذـمل ذم ظمٓم٦ٌم Eًمٙمت٤مA Fٟمف <حٞمح هذE ُمـ)): وىم٤مل Eحل٤ميمؿ 

 .((وEًم٘مقل ومٞمف ىمقل Eًمث٘م٦م Eًمذي يّمٚمف ويًٜمده: Aو يًٜمده صم٘م٦مٌ 

 :يي ازمـ فمققـيروا -ب

Eًمؼم ذم Eًمتٛمٝمٞمد قمٌدEسمـ  ٤مAظمرضمٝم 
(2)

طمدصمٜم٤م : طمدصمٜم٤م Aمحد سمـ ُمٓمرف ىم٤مل: قمـ حمٛمد سمـ CسمرEهٞمؿ ىم٤مل 

طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ Pيد سمـ Aؾمٚمؿ : سمـ Cؾمامقمٞمؾ Eٕيكم ىم٤مل طمدصمٜم٤م Cؾمح٤مق: ؾمٕمٞمد سمـ قمثامن ىم٤مل

 .ومذيمره. . . ٓ حتؾ Eًمّمدىم٦م ًمٖمٜمل: E هلل ىم٤مل Oؾمقل: قمـ قمٓم٤م? سمـ ي٤ًمO ىم٤مل

وOوEه Eسمـ Aيب طم٤مشمؿ ذم Eًمٕمٚمؾ
(3)

 .ُمٕمٚم٘م٤م قمـ Eسمـ قمٞمٞمٜم٦م سمف 

MوEM سمقA وىم٤مل :((يد يمام ىم٤مل ُم٤مًمؽP سمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـE هEوOو))
(4)

. 

ىم٤مل حمٛمد سمـ  يٕمرف سم٤مسمـ Aيب Eًم٘مرEُمٞمد Eهلل قمٌدحمٛمد سمـ CسمرEهٞمؿ سمـ ؾمٕمٞمد Aسمق : ًمؼمE قمٌدوؿمٞمخ Eسمـ 

((وAومٝمٛمٝمؿ عمٕم٤مين EًمروEي٦م، يم٤من ُمـ Aوٌط Eًمٜم٤مQ ًمٙمتٌف)): ومتقE Kحلٛمٞمدي
(5)

. 

ٟم٘مؾ Eًم٘م٤ميض قمٞم٤مT قمـ Aيب Eحلًـ ، Aسمق قمٛمر Eسمـ Eعمِم٤مMPٕE UيEًمرمحـ  قمٌدوAمحد سمـ ُمٓمرف سمـ 

((Oيمٜم٤ًم ُمـ OAيم٤من Eًمديـ، يم٤من صم٘م٦م طم٤مومٔم٤ًم ًمٚمٛم٤ًمئؾ وEًمرAي)): Eحلج٤مPي
(6)

. 

، قم٤معم٤ًِم سم٤محلَدي٨م، وOقم٤ًم EPِهدEً : يم٤من)): ىم٤مل Eسمـ Eًمٗمريض، وؾَمِٕمٞمد سمـ قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد Eًمتجٞمٌل Eٕقمٜم٤مىمل

((ٓ قِمٚمَؿ ًمف سم٤مًمٗمْ٘مف، سمّمػمEً سمٕمٚمِٚمف
(7)

. 

 .٤ٌمىمل يمٚمٝمؿ صم٘م٤مEHًمو

                                 
 (.  1604( K )6/89( ذE Kًمًٜم٦م )1)

 (. E5/96ًمتٛمٝمٞمد )( 2)

 (. 2/617( قمٚمؾ Eحلدي٨م )3)

(4( MوEM يبA ؾمٜمـ )3/77( K )1636 .) 

(5 :S( ٕٟمدًمسE Gٓيمر وN عم٘متٌس ذمE Gضمذو )42 .) 

 (. 6/136( شمرشمٞم٥م EعمدOEك وشم٘مري٥م Eعم٤ًمًمؽ )6)

 . (486(، H )1/195شم٤مOيخ قمٚمام? Eٕٟمدًمس )( 7)
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 :ؽمامفمقؾ زمـ أمقيإ روايي -ج

Eًمؼم ذم Eًمتٛمٝمٞمد قمٌد٤م Eسمـ Aظمرضمٝم
(1)

، قمـ Pيد سمـ Aؾمٚمؿ، Aُمٞم٦م قمـ Cؾمامقمٞمؾ سمـ، قمـ Eسمـ قمٚمٞم٦م ٦مُمٕمٚم٘م 

Oًمٜمٌل، قمـ قمٓم٤م? سمـ ي٤ًمE قمـ  سمٚمٗمظ طمدي٨م ُم٤مًمؽ طمروم٤م سمحرف. 

 .ومل Aىمػ قمٚمٞمٝم٤م ذم همػمه

 :وومً اطمتؾػ ايمعؾامء دم ايمؼمصمق  زمكم اظمقققل واظمرؽمؾ

 .ؾمٌؼEإلOؾم٤مل يمام  ومرضمح Aسمق طم٤مشمؿ وEًمدOEىمٓمٜمل OوEي٦مَ 

 .وEسمـ Eجل٤مOوM، ُمٜمٝمؿ Eسمـ ظمزيٛم٦م، ُمـ Eًمٜم٘م٤مE Mًمق<ؾ و<حح مج٤مقم٦مٌ 

OEًمٌزE يد)): وىم٤ملP طمد قمـEه همػم وEوO حلدي٨م ىمدE Eُمرؾمال، وهذ Oقمـ قمٓم٤م? سمـ ي٤ًم. 

، يم٤من قمٜمدي EًمّمقFE، وENC طمدI سم٤محلدي٨م صم٘م٦م وم٠مؾمٜمده، وEًمثقOي، قمـ ُمٕمٛمر، EًمرEPق قمٌدوAؾمٜمده 

((وُمٕمٛمر صم٘م٦م، EًمرEPق قمٜمدي صم٘م٦م قمٌدو
(2)

. 

٦ٌم Eًمٙمت٤مA Fٟمف <حٞمح وم٘مد هذE ُمـ ذـمل ذم ظمٓم)): ىم٤مل Eحل٤ميمؿ سمٕمد Aن AوMOه ُمـ ـمريؼ ُم٤مًمؽو

((يرؾمؾ ُم٤مًمؽ ذم Eحلدي٨م ويّمٚمف Aو يًٜمده صم٘م٦م وEًم٘مقل ومٞمف ىمقل Eًمث٘م٦م Eًمذي يّمٚمف ويًٜمده
(3)

. 

ومذيمر Eحلدي٨م . . . . E هلل Aن Oؾمقل، وOوEه Eًم٘مٕمٜمٌل قمـ ُم٤مًمؽ قمـ Pيد قمـ قمٓم٤م?)): وىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل

وEًمزي٤مGM ُمـ Eًمث٘م٦م ، ج٦مطم، وهق صم٘م٦م، وAؾمٜمده ُمٕمٛمر. قمـ Pيد ُمرؾمال، وشم٤مسمٕمف Eسمـ قمٞمٞمٜم٦م، ُمرؾمال

((ُم٘مٌقًم٦م
(4)

. 

وAن ُمٕمٛمًرE وEًمثقOي ، وومٞمٝم٤م Aن ُم٤مًمًٙم٤م وEسمـ قمٞمٞمٜم٦م OAؾمال، ومجع Eًمٌٞمٝم٘مل ـُمُرىَمفُ )): وىم٤مل Eسمـ Eعمٚم٘مـ

K سمف Aهؾ هذE Eًمٗمـ ، ومه٤م ُمـ ضُمٚم ٦م Eحلٗم٤مE Vعمٕمتٛمديـ، و<ال وEًمّمحٞمح NCن Aن Eحلُٙمؿ ًمٚمٛمتّمؾ يمام س 

((وEٕ<قًمٞمقن
(5)

. 

                                 
 . (E5/96ًمتٛمٝمٞمد )( 1)

 (. 2/310( سمٞم٤من Eًمقهؿ وEإلهي٤مم )2)

 (. 1/407( EعمًتدOك )3)

 (. 4/74( خمتٍم ظمالومٞم٤مE Hًمٌٞمٝم٘مل )4)

 (. 18/411-412( EًمٌدE Oعمٜمػم )5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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((<حٞمٞمح)): ٤ٌمينوىم٤مل Eًمِمٞمخ Eًٕم
(1)

. 

وAن . وCؾمٜم٤مMه طمًـ، سمؾ شم٤مسمٕمف قمٚمٞمف هِم٤مم سمـ ؾمٕمد، يٜمٗمرM سمق<ٚمف ُمٕمٛمر مل Aن Eحلدي٨م: واحلوقؾ

 .وEهلل Aقمٚمؿ -يمام ىم٤مل Eسمـ Eعمٚم٘مـ-، Eحلٙمؿ ًمٚمٛمتّمؾ

 ، قمٓمٞم٦م سمـ ؾمٕمد Eًمٕمقذمسمؾ شم٤مسمٕمف ، ومل يٜمٗمرM قمٓم٤م? سمـ ي٤ًمO قمـ Aيب ؾمٕمٞمد

MوEM سمقA ظمرضمفA
(2)

وEسمـ Pٟمجقيف 
(3)

وEسمـ ظمزيٛم٦م، 
(4)

 ،Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين Kًمٓمح٤موي ذم ذEو
(5)

 ،

وEًمٗم٤ميمٝمل
(6)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(7)

قمـ Aيب ، قمـ قمٓمٞم٦م Eًمٕمقذم، قمـ قمٛمرEن Eًم٤ٌمOىمل، ُمـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من EًمثقOي 

ضم٤مO وم٘مػم Aو ، Aو Eسمـ Eًمًٌٞمؾ، Cٓ ذم ؾمٌٞمؾ Eهلل، ٓ حتؾ Eًمّمدىم٦م ًمٖمٜمل: E هلل ىم٤مل Oؾمقل: ىم٤مل، ؾمٕمٞمد

 .ومٞمٝمدي ًمؽ Aو يدقمقك، يتّمدق قمٚمٞمف

MوEM سمقA ىم٤مل :((QEه ومرEوOيب ًمٞمغم، وA سمـEيب ؾمٕمٞمد، قمـ قمٓمٞم٦م، وA ًمٜمٌل، قمـE قمـ  ُمثٚمف)). 

((ُم٘مٌقل)) وقمٛمرEن Eًم٤ٌمOىمل
(8)

. 

Aظمرضمٝم٤م Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم: وOوEي٦م Eسمـ Aيب ًمٞمغم 
(9)

وAمحد، 
(10)

وAسمق يٕمغم، 
(11)

 ،JعمًتخرE ًمٓمقد ذمEو
(12)

 

 :ويمٞمع ـ ـمريؼُم

                                 
 (.  3/377( K )870( OCوE ?Eًمٖمٚمٞمؾ )1)

 (. 1637( K )3/78( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ُمـ جيقP ًمف Aظمُذ Eًمّمدىم٦م وهق همٜمٌل )2)

 (. 3/1110( K )2056( EُٕمقEل )3)

 (. 2368( K )4/69<حٞمحف )( ذم 4)

(5( Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين Kذ )2/19 :S( Oٔصم٤مE هتذي٥م ،)414 .) 

(6 :S( ًمٗم٤ميمٝملE يب حمٛمدA ئدEومق )348( K )150 .) 

 (. 7/22( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )7)

(8 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )753( H )5177 .) 

 ( 7( K )/10784( Eعمّمٜمػ )9)

 (. 11268 ( ،)18/416( K )11929( K )17/370( ُمًٜمد Aمحد )10)

 (.  1202( K )2/413( ُمًٜمد Aيب يٕمغم )11)

(12( )3/255 ( K )598 .) 
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سمـ محٞمد قمٌدو
(1)

وEسمـ Pٟمجقيف، 
(2)

وEًمٌٞمٝم٘مل 
(3)

 :سمـ ُمقؾمك Eهلل قمـ قمٌٞمد 

ىم٤مل : ىم٤مل، قمـ Aيب ؾمٕمٞمد، قمـ قمٓمٞم٦م، سمـ ُمقؾمك( قمـ Eسمـ Aيب ًمٞمغم Eهلل وقمٌٞمد، يمالمه٤م )ويمٞمع

، وOضمؾ يم٤من ًمف ضم٤مO، ٌٞمؾوEسمـ Eًمً، ذم ؾمٌٞمؾ Eهلل: Cٓ ًمثالصم٦م، ٓ حتؾ Eًمّمدىم٦م ًمٖمٜمل:  هللا Oؾمقل

 .وEًمٕم٤مُمؾ قمٚمٞمف، Eًمٖم٤مOمومل يذيمر  ومتّمدق قمٚمٞمف وم٠مهدى ًمف

 Eًمرمحـ قمٌدEٕٟمّم٤مOي Eًمٙمقذم Eًم٘م٤ميض Aسمق  Eًمرمحـ سمـ Aيب ًمٞمغم قمٌدحمٛمد سمـ : هق: وEسمـ Aيب ًمٞمغم

((Eحلٗمظ ضمدE ?دوق د>))
(4). 

QEي٦م ومرEوOمحد: وA ظمرضمٝم٤مA
(5)

وAسمق يٕمغم 
(6)

ٞمد ومرE QEعمٙمت٥مٟموAسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ُم٤ًم، 
(7)

ُمـ ـمريؼ  

 ، قمـ قمٓمٞم٦م، قمـ ومرQE، ؿمٞم٤ٌمن

((<دوق Oسمام وهؿ)) وومَِرQE سمـ حيٞمك EهلٛمدEين Aسمق حيٞمك Eًمٙمقذم Eعمٙمت٥م
(8). 

ووٕمٗمف يمثػم ُمـ  -، وهق <دوق خيٓمئ يمثػمE، قمٓمٞم٦م سمـ ؾمٕمد EًمٕمقذموُمدOE هذه Eًمٓمرق Eًمثالصم٦م قمغم 

ومٞمٔمـ Aٟمف يٕمٜمل Aسم٤م ؾمٕمٞمد ، Aسم٤م ؾمٕمٞمد -وهق وEه  -ٜمل Eًمٙمٚمٌل ويٙم، وNيمر Aٟمف يم٤من يدًمس شمدًمٞمس EًمِمٞمقE- ،Lٕئٛم٦م

EخلدOي
(9)

. 

ىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل سمٕمد Aن AوMOه ُمـ ـمريؼ ، قمـ Aيب ؾمٕمٞمد، وEًمٕمٛمدG ومٞمف طمدي٨م قمٓم٤م? سمـ ي٤ًمO، وهذE وٕمٞمػ

 .((ف Nيمر Eسمـ Eًمًٌٞمؾًمٞمس ومٞمؾمٕمٞمد A<ح ـمري٘م٤م وAيب  وطمدي٨م قمٓم٤م? سمـ ي٤ًمO قمـ)): Eسمـ Aيب ًمٞمغم

                                 
 (.  895( K )281سمـ محٞمد )S:  ( Eعمٜمتخ٥م ُمـ ُمًٜمد قمٌد1)

 (.  3/1109( K )2055( EُٕمقEل )2)

 (. 7/23( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )3)

 (. 6121( Oىمؿ )871( Eٟمٔمر Eًمت٘مري٥م )4)

  (. 11358( K )17/453( ُمًٜمد Aمحد )5)

 (. 1333( K )2/493( ُمًٜمد Aيب يٕمغم )6)

(7 :S( عمٙمت٥مE QEُم٤ًمٟمٞمد ومر )97( K )30  .) 

(8 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )780( H )5381  .) 

(، 7/84( H )1530(، Eًمٙم٤مُمؾ )1/548( H )1306) Eهلل ( Eًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م Eًمرضم٤مل ٕمحد OوEي٦م Eسمٜمف قمٌد9)

 (. 4649( Oىمؿ )E680ًمت٘مري٥م )<ا 
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. إك ييام هييل أوؽمييوخ ايمـييوس، إن ايمصييًومي ٓ سمـبغييل ٔل حمؿييً:  بييلومقيمييف )ومييول ايمـ -[م]

مسؾؿ( أطمرصمف
(1)

. 

كوEٟمٔمر خترجيف هٜم٤م، ؾمٞمذيمره Eعم١مًمػ سمٕمد قمدA Gطم٤مMي٨م سمًٞم٤مق Aـمقل ُمٜمف
(2)

. 

ىمي  ىمي :  همؼول ايمـبيل، أطمذ احلسـ مترة مـ متر ايمصًومي: ومول، )فمـ أيب هريرة: ومقيمف -444
(3)

 .

متػؼ فمؾقف(. أمو ؾمعرت أكو ٓ كلىمؾ ايمصًومي: وومول، يمقطرضمفو
(4)

. 

Aظمرضمف Eًمِمٞمخ٤من
(5)

 Mي٤مP ىم٤مل، ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ : Gسم٤م هريرA ؾمٛمٕم٧م ،حلًـ سمـ : ىم٤ملE ظمذA

 .ومذيمره. . . مترG ُمـ متر Eًمّمدىم٦م  قمكم

 .= Aُم٤م قمٚمٛم٧م Aٟم٤م ٓ ٟم٠ميمؾ Eًمّمدىم٦م، OEم هب٤م، يمخ يمخ: وقمٜمد ُمًٚمؿ: وEًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مOي

همؼيول ، صمال مـ زمـل خمزوم فمعم ايمصًوميزمعٌ ر  اهلل أن  رؽمقَل  مو روى أزمق راهمع، )ويمـو: ومقيمف -444

  هميوكطؾؼ إلم ايمـبيل. هملؽميليمف  اهلل ٓ ضمتيك خيت رؽميقل: همؼيول، اقحبـل ىمقام سمصقى مـفو: ٕيب راهمع

، وايمؼمميذي، وايمـسيوئل، أطمرصمف أزميق داود. ـفؿم ايمؼقم رممقا وإن، ايمصًومي يمـو حتؾ إكو ٓ: همؼول، همسليمف

ضمًيٌ ضمسـ قحق (: وومول
(6)

. 

                                 
 (. 4/109( Eعمٖمٜمل )1)

 . -E :- 542ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 2)

ٌِّل P ENِCضمر قَمـ ( يمخ يمخ3) : شمٙمن Eًمٙم٤مف وشمٗمتح، وشمًٙمـ Eخل٤م? وشمٙمن سمتٜمقيـ وهمػم شمٜمقيـ. ِهَل يمٚمٛم٦م شم٘م٤مل ًمٚمّم 

،Uْيْم٤مAَ ? ْ ? َوقَمـ Eًمت٘مذO ُمـ Eًمٌم   ومٙم٠مٟمف Aُمره سم٢مًم٘م٤مئٝم٤م ُمـ ومٞمف.  َرْ

 ( ُم٤مGM: )يمخ(. 4/154(، Eًمٜمٝم٤مي٦م )E3/248ٟمٔمر: Eًمٗم٤مئؼ ذم همري٥م Eحلدي٨م )

 (. 4/109-110( Eعمٖمٜمل )4)

(، يمت٤مE Fجلٝم٤م1491 ،M( K )2/127و@ًمف )  ( <حٞمح Eًمٌخ٤مOي، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ُم٤م يذيمر ذم Eًمّمدىم٦م ًمٚمٜمٌل5)

 E هلل (، ُمًٚمؿ ذم <حٞمحف، سم٤مF حتريؿ Eًمّزيم٤مG قمغم OؾمقلK3072 ) (4/74سم٤مF ُمـ شمٙمٚمؿ سم٤مًمٗم٤مOؾمٞم٦م وEًمرـم٤مٟم٦م )

 (. 1069( K )2/751وقمغم @ًمف وهؿ سمٜمق ه٤مؿمؿ وسمٜمق Eعمٓمٚم٥م Mون همػمهؿ )

 (. 4/110( Eعمٖمٜمل )6)
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MوEM سمقA ظمرضمفA
(1)

وEًمؽمُمذي، 
(2)

وEًمٜم٤ًمئل، 
(3)

وAسمق EMوE Mًمٓمٞم٤مًمز، 
(4)

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم، 
(5)

 ،

وAمحد
(6)

وEسمـ Pٟمجقيف، 
(7)

روي٤مين ذم ُمًٜمدهوEًم، 
(8)

وEسمـ ظمزيٛم٦م، 
(9)

وEًمٓمح٤موي، 
(10)

وEسمـ طم٤ٌمن، 
(11)

 ،

وEًمٓمؼمEين
(12)

وEحل٤ميمؿ، 
(13)

وEسمـ طمزم، 
(14)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(15)

Eًمؼم قمٌدوEسمـ ، 
(16)

وEًمٌٖمقي، 
(17)

وEسمـ ، 

EجلقPي ذم Eًمتح٘مٞمؼ
(18)

:. . . قمـ Aيب EOومع، قمـ Eسمـ Aيب EOومع، قمـ Eحلٙمؿ سمـ قمتٞم٦ٌم، ؿمٕم٦ٌميمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ  

 .سمف ٟمحقه

 .وًمٗمظ Eًم٤ٌمىملم ٟمحقه، ٗمظ Eًمذي ؾم٤مىمف Eعمّمٜمػ ًمٚمؽمُمذيوEًمٚم

وEسمـ Aيب EOومع ، Eؾمٛمف Aؾمٚمؿ:  وAسمق EOومع ُمقمم Eًمٜمٌل، هذE طمدي٨م طمًـ <حٞمح)): وىم٤مل Eًمؽمُمذي

                                 
 (.  1650( K )3/88( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مE Fًمّمدىم٦م قمغم سمٜمل ه٤مؿمؿ)1)

(2Gًمّزيم٤مE Fًمًٜمـ، يمت٤مE ذم ) ، ُم٤م ضم٤م? ذم Fًمّمدىم٦م ًمٚمٜمٌلسم٤مE هٞم٦مEيمر ًمٞمفEهؾ سمٞمتف وُمقAو (3/37( K )657 .) 

 (. 2612( K )5/107( ذم Eعمجتٌك، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ُمقمم Eًم٘مقم ُمٜمٝمؿ )3)

 (. 1015( K )2/274( ُمًٜمد Eًمٓمٞم٤مًمز )4)

 (.  7/50( K )10810( Eعمّمٜمػ )5)

 (. 23872( ،)45/162( K )27182( K )39/300( ُمًٜمد Aمحد )6)

 (.  2123( K )3/1143قEل )( Eُٕم7)

 (. 688( K )1/458( ُمًٜمد Eًمروي٤مين )8)

 (. 2344( K )4/57( ذم <حٞمحف )9)

(10( Oٔصم٤مE ُمِمٙمؾ Kذ )11/210( K )4390 .) 

 (. 8/88( K )3293( Eإلطم٤ًمن )11)

 (. 1/316( K )932( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼمEين )12)

 (. 1/403( EعمًتدOك )13)

(14( Oعمحغم سم٤مٔصم٤مE )4/270) . . 

 (. 2/77( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )15)

 (. 24/361( Eًمتٛمٝمٞمد )16)

 (. 1607( K )6/102( ذE Kًمًٜم٦م )17)

(18 ) (2/59-60( K )1039  .) 
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 . .((سمـ Aيب EOومع يم٤مشم٥م قمكم سمـ Aيب ـم٤مًم٥م Eهلل هق قمٌٞمد

 .ووEوم٘مف Eًمذهٌل، ((هذE طمدي٨م <حٞمح قمغم ذE Uًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه)): وىم٤مل Eحل٤ميمؿ

و<ححف Aيْم٤م Eسمـ Eعمٚم٘مـ ذم EًمٌدE Oعمٜمػم، وهق يمام ىم٤مٓ
(1)

وEًمِمٞمخ Eًٕم٤ٌمين، 
(2)

. 

وضم٤م?H شمًٛمٞم٦م Eًم٤ًمقمل هذE قمٜمد Eًمٜم٤ًمئل ذم Eًمٙمؼمى
(3)

قمـ محزG ، سمـ Eعم٤ٌمOك Eهلل قمٌدُمـ ـمريؼ  

Hًمزي٤مE ،حلٙمؿ سمـ قمتٞم٦ٌمE ح٤مسمف، قمـ>A ؾمقل: قمـ سمٕمضO ّنA هللE   ىمؿ ؾم٤مقمٞم٤م قمغمOA يبA ىمؿ سمـOA سمٕم٨م

ُم٤م Aٟم٤م سم٤مًمذي Aومٕمؾ : ىم٤مل= وAضمٕمؾ ًمؽ ُمـ ؾمٝمؿ Eًمٕم٤مُمٚملم، هؾ ًمؽ Aن شمتٌٕمٜمل: وم٘م٤مل ٕيب EOومع، ٦مEًمّمدىم

ومٞمجٕمؾ زم ، ومٓمٚم٥م Cزم Aن Aحل٘مف، Cن OAىمؿ سمـ Aيب OAىمؿ ُمر يب: وم٘م٤مل، وم٠مشم٤مه E هلل طمتك NAيمر Nًمؽ ًمرؾمقل

 .Eًم٘مقم ُمـ Aٟمٗمًٝمؿ وCن ُمقمم، ٓ حتؾ ًمٜم٤م Eًمّمدىم٦م -Aهؾ سمٞم٧م  -Cٟم٤م ، ي٤م Aسم٤م EOومع: وم٘م٤مل، ؾمٝمؿ Eًمٕم٤مُمٚملم

((EPهد Oسمام وهؿ، <دوق)) قذمAسمق قمامE GOًمٙم، ومحزG سمـ طمٌٞم٥م سمـ قمامE GOًمزي٤مE Hًم٘م٤مOى?
(4)

وسم٤مىمل . 

Hصم٘م٤م Mإلؾمٜم٤مE ضم٤ملO ،حلٙمؿ سمـ قمتٞم٦ٌم ُمٌٝمؿE يًؿ مل وًمٙمـ ؿمٞمخ. 

 Eؾمؿ  وشم٤مسمٕمف قمغم هذ Eٓ ـ ـ Aيب ًمٞمغم قمٌدحمٛمد سم ـ سم ـ Eحلٙمؿ وًمٙمٜمف EوٓمرF ذم طمديث، Eًمرمح ـ ، ومروEه ُمرG، فقم قم

ـ Aيب EOومع، Eحلٙمؿ ـ Eسم ـ Aيب EOومع، قم ـ Eحلٙمؿ، قم ـ ُم٘مًؿ، وOوEه ُمرG قم ـ قم٤ٌمQ، قم ـ Eسم  .قم

Eإلُم٤مم Aمحد ٝم٤مAظمرضم
(5)

قمـ ، قمـ Eحلٙمؿ سمـ قمتٞم٦ٌم، قمـ Eسمـ Aيب ًمٞمغم، ٟم٤م ؾمٗمٞم٤منAظمؼم، EًمرEPق قمٌدقمـ  

ـُ Aيب OٕEىمؿ، ُمر قمكم  OٕEىمُؿ Eًمزهريُّ : قمـ Aيب EOومع ىم٤مل، Eسمـ Aيب EOومع . . وEؾمتٕمٛمؾ قمغم Eًمّمدىم٤مA ،Hو Eسم

 .ومذيمره ٟمحقه. 

 .Eسمـ Aيب OٕEىمؿ: Aو، OٕEىمؿ Eًمزهري: ومِمؽ

 JظمرAٟمجقيفوP سمـE
(6)

وEخلٓمٞم٥م ذم Eٕؾمام? Eعمٌٝمٛم٦م، 
(7)

 :ـ حمٛمد سمـ يقؾمػ Eًمٗمري٤ميبقم 

                                 
(1( )26/132( K )2561 .) 

 (. 3/365(، OCوE ?Eًمٖمٚمٞمؾ )1613( K )4/149( ؾمٚمًٚم٦م Eٕطم٤مMي٨م Eًمّمحٞمح٦م )2)

 (. 2728( K )5/113( ُمًٜمد Aيب يٕمغم Eعمق<كم )3)

 (.  1518( H )271٘مري٥م Eًمتٝمذي٥م )S: ( شم4)

 (. 23863( K )39/289( ُمًٜمد Aمحد )5)

 (. 3/1143( K )2122( EُٕمقEل )6)

 (. 1/19- 20( Eٕؾمام? Eعمٌٝمٛم٦م ذم Eٕٟم٤ٌم? Eعمحٙمٛم٦م )7)
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وAسمق يٕمغم 
(1)

 :Aيب Aمحد Eًمزسمػمي Eهلل قمٌدُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ  

Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين Kًمٓمح٤موي ذم ذEو
(2)

وEًمٓمؼمEين، 
(3)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(4)

 :ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ يمثػم Eًمٕمٌدي 

وAسمق ٟمٕمٞمؿ ذم Eحلٚمٞم٦م 
(5)

 :وحمٛمد سمـ يمثػم Eًمٕمٌدي، وEًمٌٞمٝم٘مل ُمـ ـمري٘مل Eًمٗمري٤ميب 

-ْم٤مAي– وEًمٌٞمٝم٘مل
(6)

 ، ُمـ ـمريؼ طمًلم سمـ طمٗمص Eٕ<ٌٝم٤مين 

: وطمًلم سمـ طمٗمص( قمـ ؾمٗمٞم٤من EًمثقOي، وحمٛمد سمـ يمثػم، وAسمق Aمحد Eًمزسمػمي، OAسمٕمتٝمؿ )Eًمٗمري٤ميب

OAىمؿ سمـ Aيب OAىمؿ  E ؾمتٕمٛمؾ Eًمٜمٌل: ىم٤مل، قمـ Eسمـ قم٤ٌمQ، قمـ ُم٘مًؿ، قمـ Eحلٙمؿ، قمـ Eسمـ Aيب ًمٞمغم

 .ومذيمر ٟمحقه. . . . Eًمزهري قمغم Eًمّمدىم٦م

يم٤من )): ىم٤مل Eإلُم٤مم Aمحد، ((د? Eحلٗمظ ُمْمٓمرE Fحلدي٨م))Eسمـ Aيب ًمٞمغم وهق  ُمـٞمف وEٓوٓمرFE وم

((طمديثف ومٞمف EوٓمرFE، ًمٞمٜم٤م ُمـ طمديثفCطم٥م Aًمٞمغم  يبAويم٤من وم٘مف Eسمـ ، ُمْمٓمرE Fحلدي٨م، ؾمئ Eحلٗمظ
(7)

. 

ًمٞمغم هذE يم٤من ؾمٞمئ  Eسمـ Aيبو، ًمٞمغم حلٙمؿ Aومم ُمـ OوEي٦م Eسمـ AيبOوEي٦م ؿمٕم٦ٌم قمـ E)): وىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل

((ٗمظ يمثػم EًمقهؿEحل
(8)

. 

وEعمحٗمقV قمٜمد Aهؾ Eًمٕمٚمؿ Aٟمف ]Eًم٤ًمقمل[ ، OAىمؿ سمـ Aيب OAىمؿ Pهرين C)): وىم٤مل Eخلٓمٞم٥م

((خمزوُمل
(9)

. 

ومٝمذE يدل )): وىم٤مل OٕEىمؿ سمـ Aيب OٕEىمؿ Eعمخزوُمل Eًم٘مرروNيمر Eسمـ طمجر هذE Eحلدي٨م ذم شمرمج٦م 

Eؾمتٕمٛمؾ Oضمال ُمـ : وم٘م٤مل، قمـ ُم٘مًؿ، ًمٙمـ OوEه ؿمٕم٦ٌم قمـ Eحلٙمؿ، قمغم Aن ًمألOىمؿ Eًمزهري Aيْم٤م <ح٦ٌم

                                 
 (. 2728( K )5/113( ذم Eعمًٜمد )1)

(2( Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين Kذ )2/7( K )2968 .) 

 (. 11/379( K )12059( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم )3)

 (. 7/32( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )4)

 (. 7/97( طمٚمٞم٦م Eٕوًمٞم٤م? )5)

 (. 7/32( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )6)

 (. 7/323( H )1740( EجلرK وEًمتٕمديؾ ٓسمـ Aيب طم٤مشمؿ )7)

 (. E4/32ًمًٜمـ Eًمٙمؼمى ) ((8

 (. 1/20( Eٕؾمام? Eعمٌٝمٛم٦م ذم Eٕٟم٤ٌم? Eعمحٙمٛم٦م )9)
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((وCؾمٜم٤مMه A<ح ُمـ Eٕول، ويمذًمؽ Aظمرضمف Aسمق EMوM وهمػمه، سمٜمل خمزوم
(1)

. 

، ووهؿ Eسمـ Aيب طم٤مشمؿ ومٜمًٌف Eًمزهري، OAىمؿ سمـ Aيب OٕEىمؿ Eعمخزوُمل، وEًمذي ئمٝمر Aن Eؾمؿ Eًم٤ًمقمل

 .وEهلل Aقمٚمؿ. وOAىمؿ Eًمزهري، وAُم٤م محزE Gًمزي٤مH ؿمؽ سملم OAىمؿ سمـ Aيب OٕEىمؿ

(ايمقٓء حلؿي ىمؾحؿي ايمـسى:  )ومقل ايمـبل: ومقيمف  -444
(2)

. 

ٜمدهAظمرضمف Eًمِم٤مومٕمل ذم   ُم
(3)

وEسـم طم٤ٌمن، 
(4)

وEحل٤ميمؿ، 
(5)

ٞمٝم٘مل  وEًم
(6)

ـ ، يٕم٘مقF سـم CسمرEهٞمؿُمـ ـمريؼ ،  قم

ـ Mيٜم٤مE Oهلل قمٌد ـ قمٛمر، سم ـ Eسم ٓ شم٤ٌمW : ىم٤مل E ًمٜمٌل Aنّ : قم  .شمقه٥م وEًٓمقٓ? حلٛم٦م يمٚمحٛم٦م Eًمٜم٥ًم 

وًمف Cؾمٜم٤مM @ظمر قمـ Eسمـ قمٛمر Aظمرضمف EًمٓمؼمEين
(7)

وEحل٤ميمؿ، 
(8)

قمـ ، ٞمك سمـ ؾمٚمٞمؿ Eًمٓم٤مئٗملُمـ ـمريؼ حي 

، Eًمقٓ? حلٛم٦م ُمـ Eًمٜم٥ًم ٓ ي٤ٌمE  :Wهلل ىم٤مل Oؾمقل: قمـ Eسمـ قمٛمر ىم٤مل، قمـ ٟم٤مومع، Cؾمامقمٞمؾ سمـ Aُمٞم٦م

 .يقه٥م وٓ

<حٞمح )): وشمٕم٘مٌف Eًمذهٌل سم٘مقًمف، ((هذE طمدي٨م <حٞمح Eإلؾمٜم٤مM ومل خيرضم٤مه)): وىم٤مل Eحل٤ميمؿ

Qسم٤مًمدسمق)) Gي سم٤مًم٘مقA. 

سمـ Mيٜم٤مE  Oهلل قمٌدوEعمحٗمقV ُم٤م OوEه Eجلؿ Eًمٖمٗمػم قمـ ، هذE Eًمٚمٗمظ همػم حمٗمقV)): ىم٤مل EًمدOEىمٓمٜمل

((هنك قمـ سمٞمع Eًمقٓ? قمـ هٌتف: سمٚمٗمظ
(9)

. 

وOوي ، قمـ Eسمـ قمٛمر ُمرومققم٤م ُمتّمال وًمٞمس سمٛمحٗمقV، سمـ Mيٜم٤مE Oهلل قمٌدOوي قمـ )): ىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل

((قمـ ٟم٤مومع قمـ Eسمـ قمٛمر ُمرومققم٤م وًمٞمس سمٌم?
(10)

. 

Eًمقٓ? حلٛم٦م : E هلل ىم٤مل Oؾمقل: ىم٤مل، قمـ Eحلًـ، هِم٤مم سمـ طم٤ًمن قمـ، يزيد سمـ ه٤مOونوOوEه 

                                 
 (. 1/198( Eإل<٤مسم٦م ذم متٞمٞمز Eًمّمح٤مسم٦م )1)

(2E )( 4/110عمٖمٜمل .) 

 . (E4/125ٕم )، (K1090 ) (3/18( ُمًٜمد Eًمِم٤مومٕمل)3)

 (. K4950 ) (11/326( <حٞمح Eسمـ طم٤ٌمن )4)

 . (4/341(EعمًتدOك )5)

(6( Oٔصم٤مEًمًٜمـ وE ُمٕمروم٦م )14/409) . 

 (.  K1318 ) (2/82( Eعمٕمجؿ Eٕوؾمط )7)

 . (4/341( EعمًتدOك )8)

 . (2/194ٟم٘مؾ قمٜمف Eسمـ طمجر ذم EًمدEOي٦م )( 9)

 (. K3435 ) (E4/210ًمًٜمـ Eًمّمٖمػم ) (10)
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 .يقه٥م و٤ٓمW ٓ يٌ يمٚمحٛم٦م Eًمٜم٥ًم

وOوEي٦م . وهذE Eًمٚمٗمظ هبذE Eإلؾمٜم٤مM همػم حمٗمقV)): وىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل سمٕمد Aن AوMOه ُمـ ـمريؼ Eًمِم٤مومٕمل

((وقمـ هٌتف، هنك قمـ سمٞمع Eًمقٓ? A ن Eًمٜمٌل: قمـ Eسمـ قمٛمر، سمـ Mيٜم٤مE Oهلل Eجلامقم٦م قمـ قمٌٞمد
(1)

وهق ، 

قمٜمد Eًمِمٞمخلم
(2)

هنك : ي٘مقل، قمٜمٝمام Eهلل ؾمٛمٕم٧م Eسمـ قمٛمر Oيض، سمـ Mيٜم٤مE Oهلل قمٌدُمـ ـمريؼ  

 وقمـ هٌتف، قمـ سمٞمع Eًمقٓ?  هللا Oؾمقل
 .وOوي ُمـ وضمف @ظمر قمـ Eحلًـ ُمرؾمال

Aظمرضمف Eًمٌٞمٝم٘مل
(3)

، ٟم٤م هِم٤مم سمـ طم٤ًمنظمؼمA، ٟم٤م يزيد سمـ ه٤مOونظمؼمA، حيٞمك سمـ Aيب ـم٤مًم٥م ُمـ ـمريؼ 

 .يقه٥م وٓٓ ي٤ٌمE  Wًمقٓ? حلٛم٦م يمٚمحٛم٦م Eًمٜم٥ًم: E هلل ىم٤مل Oؾمقل: ىم٤مل، قمـ Eحلًـ

((هذE Eحلدي٨م هبذE Eإلؾمٜم٤مM ُمرؾمال، هذE هق EعمحٗمقV )): وىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل ذم Eًمّمٖمػم
(4)

. 

: E هلل ىم٤مل Oؾمقل: قمـ Eحلًـ ىم٤مل، وA<ح ُم٤م Oوي ومٞمف طمدي٨م هِم٤مم سمـ طم٤ًمن)): ذم Eعمٕمروم٦موىم٤مل 

((وهذE ُمرؾمؾ، يقه٥م وٓ، ٓ ي٤ٌمW، ٓ? حلٛم٦م يمٚمحٛم٦م Eًمٜم٥ًمEًمق
(5)

. 

وىمد Oوى ُمـ Aوضمف Aظمر يمٚمٝم٤م )): وىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل، Aن Eٕ<ح ومٞمف هق ُمرؾمؾ Eحلًـ: واحلوقؾ

((وٕمٞمٗم٦م
(6)

. 

                                 
(1( Oٔصم٤مEًمًٜمـ وE ُمٕمروم٦م )14/409) . 

سم٤مF ، يمت٤مE Fًمٕمتؼ، <حٞمح ُمًٚمؿ(، K2535 ) (3/147سم٤مF سمٞمع Eًمقٓ? وهٌتف )، يمت٤مE Fًمٕمتؼ، <حٞمح Eًمٌخ٤مOي (2)

 (. K1506 ) (E2/1145ًمٜمٝمل قمـ سمٞمع Eًمقٓ?، وهٌتف )

 (. K3435 ) (E4/210ًمّمٖمػم ًمٚمٌٞمٝم٘مل )Eًمًٜمـ  (6/240(Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل )3)

 (. K3435 ) (E4/210ًمًٜمـ Eًمّمٖمػم ) (4)

(5) ( Oٔصم٤مEًمًٜمـ وE 14/410ُمٕمروم٦م) . 

 . (10/292( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )6)
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(مقارم ايمؼقم مـفؿ): وومقيمف -[م]
(1)

. 

خترجيف ؾمٌؼوىمد ، طمدي٨م <حٞمحوهق ، ضمز? ُمـ طمدي٨م Aيب EOومع
(2)

. 

إكو وزمـق اظمطؾى :  )ومقل ايمـبل: ومقيمف -444
(3)

إكيام كحيـ وهيؿ ، إؽميالم وٓكػؼمق دم صموهؾقي  مل 

 .رء واضمً

وؾمييب ؽ زمييكم  ق هوؾمييؿ وزمـييق اظمطؾييى رء واضمييًإكييام زمـيي: ((مسييـًه))ودم يمػييظ رواه ايمشييوهمعل دم 

أقوزمعف(
(4)

. 

((Eًمٗمتح))وقمزEه Eسمـ طمجر ذم ، مل Aىمػ قمغم Eًمٚمٗمظ Eٕول Eًمذي ؾم٤مىمف Eعمّمٜمػ
(5)

وم٘م٤مل ، Cمم Eسمـ Cؾمح٤مق 

وCٟمام ٟمحـ وهؿ ر? وEطمد ، Cؾمالم وٟٓمٗمؽمق ذم ضم٤مهٚمٞم٦م  مل ٟم٤م وسمٜمق Eعمٓمٚم٥مC. . . : ذم OوEي٦م Eسمـ Cؾمح٤مق

 .وؿمٌؽ سملم A<٤مسمٕمف

وAظمرJ ٟمحقه Eًمٜم٤ًمئل
(6)

وEإلُم٤مم Aمحد 
(7)

وEًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه، 
(8)

قمـ ، ُمـ ـمريؼ Eسمـ Cؾمح٤مق 

Eًم٘مرسمك ُمـ ظمٞمؼم ؾمٝمؿ  E هلل عم٤م ىمًؿ Oؾمقل: ىم٤مل، ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿقمـ ، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ Eعمًٞم٥م، Eًمزهري

وقمثامن سمـ قمٗم٤منسملم سمٜمل ه٤مؿمؿ وسمٜمل Eعمٓمٚم٥م ضمئ٧م Aٟم٤م 
(9)

ه١مٓ? سمٜمق ه٤مؿمؿ ٓ يٜمٙمر ، ي٤م Oؾمقل Eهلل: وم٘مٚم٧م، 

                                 
 (. E4/110عمٖمٜمل ) (1)

 . -E :- 537ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 2)

ُمٜم٤مف ُمـ ىمريش ُمـ  سمٓمـ ُمـ سمٜمل قمٌد -سمْمؿ Eعمٞمؿ وومتح Eًمٓم٤م? EعمِمدGM ويمن Eًمالم صمؿ سم٤م? ُمقطمدG،  - سمٜماق Eعمٓمٚم٥م( 3)

ُمٜم٤مف سمـ ىميص سمـ يمالF، ويم٤من ًمٚمٛمٓمٚم٥م مخ٦ًم AوMٓ هؿ Eحل٤مIO وظمزيٛم٦م  Eًمٕمدٟم٤مٟمٞم٦م، وهؿ سمٜمق Eعمٓمٚم٥م سمـ قمٌد

وُمـ ذم Eًمِمٕم٥م، يم٤مٟمقE ُمٕمف،  E هلل ، وعم٤م طمقس Oؾمقليزيد ويم٤من Eعمٓمٚم٥م ُمت٠مًمٗم٤م سم٠مظمٞمف ه٤مؿمؿ وقم٤ٌمM وه٤مؿمؿ وقمٌد

 :S( FًمٕمرE Fٟم٤ًمA ذم ُمٕمروم٦م FOٕE ًمِم٤مومٕمل يٜمٔمر: هن٤مي٦مE إلُم٤ممE 73قم٘مٌف .) 

 (. E4/111عمٖمٜمل )( 4)

 (. 6/245( ومتح Eًم٤ٌمOي )5)

 (. 4137( K )7/130( ؾمٜمـ Eًمٜم٤ًمئل، يمت٤مF ىمًؿ Eًمٗمل? )6)

 . (E27/304( K ،)16741عمًٜمد )( 7)

 (. K16119 ) (556/ 13ػم Eًمٓمؼمي )شمٗمً ( 8)

ؿمٛمس  ؿمٛمس، وضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ ُمـ سمٜمل ٟمقومؾ وقمٌد وCٟمام Eظمتص ضمٌػم وقمثامن سمذًمؽ ٕن قمثامن ُمـ سمٜمل قمٌد( 9)

ُمٜم٤مف ومٝمذE ُمٕمٜمك ىمقهلام وٟمحـ وهؿ ُمٜمؽ سمٛمٜمزًم٦م وEطمدA Gي ذم  وٟمقومؾ وه٤مؿمؿ وEعمٓمٚم٥م ؾمقE ،?Eجلٛمٞمع سمٜمق قمٌد

 (. 6/245. ومتح Eًم٤ٌمOي )ُمٜم٤مف Eٟٓمت٤ًمC Fمم قمٌد
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AOAي٧م CظمقEٟمٜم٤م ُمـ سمٜمل Eعمٓمٚم٥م Aقمٓمٞمتٝمؿ ، ُمٜمٝمؿ -قمز وضمؾ سمف  Eهلل Eًمذي و<ٗمؽ -عمٙم٤مٟمؽ  ومْمٚمٝمؿ

: وCٟمام هؿ، Cؾمالم وٓيٗم٤مOىمقين ذم ضم٤مهٚمٞم٦م  مل Cهنؿ: ىم٤مل، وCٟمام ٟمحـ وهؿ ُمٜمؽ سمٛمٜمزًم٦م وEطمدG، وشمريمتٜم٤م

EطمدEعمٓمٚم٥م ؿمٞمئ٤م وE ٤مسمٕمف: ىم٤مل سمٜمق ه٤مؿمؿ وسمٜمق>A صمؿ ؿمٌؽ سملم. 

 .وم٤مٟمتٗم٧م ؿمٌٝم٦م شمدًمٞمًف، وىمدO سE Kسمـ Cؾمح٤مق سم٤مًمتحدي٨م قمٜمد Eًمٓمؼمي، وهذC Eؾمٜم٤مM طمًـ

Aظمرضمف Eًمِم٤مومٕمل ذم ُمًٜمده وايمؾػظ ايمثوع
(1)

وؾمٕمٞمد سمـ ، ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿحمٛمد سمـ : ُمـ ـمري٘مل 

ؾمٝمؿ Nي Eًم٘مرسمك سملم سمٜمل ه٤مؿمؿ وسمٜمل Eعمٓمٚم٥م  E هلل عم٤م ىمًؿ Oؾمقل: ىم٤مل ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿقمـ ، Eعمًٞم٥م

سمٜمل ه٤مؿمؿ ٓ ٟمٜمٙمر ومْمٚمٝمؿ  ه١مٓ? CظمقEٟمٜم٤م ُمـ! ، ي٤م Oؾمقل Eهلل: وم٘مٚمٜم٤م،  وقمثامن سمـ قمٗم٤منAشمٞمتف Aٟم٤م 

وCٟمام ، AOAي٧م CظمقEٟمٜم٤م ُمـ سمٜمل Eعمٓمٚم٥م Aقمٓمٞمتٝمؿ وشمريمتٜم٤م Aو ُمٜمٕمتٜم٤م، سمف ُمٜمٝمؿ Eهلل عمٙم٤مٟمؽ Eًمذي ووٕمؽ

GطمدEسمتٝمؿ وEسمتٜم٤م وىمرEؾمقل، ىمرO هلل وم٘م٤ملE  :Eطمد هٙمذEعمٓمٚم٥م ر? وE ٟمام سمٜمق ه٤مؿمؿ وسمٜمقC. 

وهق قمٜمد Eًمٌخ٤مOي
(2)

وذم ًمٗمظ ًمف ، سمٚمٗمظ OوEي٦م Eًمِم٤مومٕمل ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿقمـ ، ُمـ ـمريؼ Eسمـ Eعمًٞم٥م 

 ، وسمٜمق ه٤مؿمؿ ر? وEطمد، Cٟمام سمٜمق Eعمٓمٚم٥م

: همؼيول، فمؾ ؾ ميـَْعفؿ ايمصيًومَي زموؽميتغـوئفؿ فمـفيو زمخْؿيس اخلؿيس  أن ايمـبل)روي : ومقيمف -444

( ؟ أيمقس دم مخس اخلؿس مو يغـقؽؿ
(3)

. 

Aظمرضمف Eسمـ Aيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه
(4)

 :ُمـ ـمريؼ CسمرEهٞمؿ سمـ ُمٝمدي Eعمّمٞميص 

Eًمٕم٤مًمٞم٦م Eعمٓم٤مًم٥م ذم يمام–وُمًدM ذم ُمًٜمده 
(5)

وُمـ ـمري٘مف EًمٓمؼمEين -
(6)

ّم٤مS ذم وAسمق سمٙمر Eجل، 

Aطمٙم٤مم Eًم٘مر@ن
(7)

: 

                                 
 (. 1751( K )4/37( ُمًٜمد Eًمِم٤مومٕمل )1)

وAٟمف يٕمٓمل سمٕمض ىمرEسمتف Mون ( ذم <حٞمحف، يمت٤مF ومرE Tخلٛمس، سم٤مF: وُمـ Eًمدًمٞمؾ قمغم Aن Eخلٛمس ًمإلُم٤مم 2)

(، يمت٤مE Fعمٖم٤مPي، 3502( K )4/179) سم٤مF ُمٜم٤مىم٥م ىمريش(، يمت٤مE Fعمٜم٤مىم٥م،  3140( K )4/91. . . )سمٕمض

  (.4229( K )5/137سم٤مF همزوG ظمٞمؼم، )

 (. 4/111( Eعمٖمٜمل )3)

 (.  9093( K )5/1705( شمٗمًػم Eسمـ Aيب طم٤مشمؿ )4)

 (. 5/538( K )912( Eعمٓم٤مًم٥م Eًمٕم٤مًمٞم٦م )5)

 (. 11/217( K )11543( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم )6)

(7 Sًم٘مر@ن ًمٚمجّم٤مE طمٙم٤ممA )4/337 .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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وAسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤مسم٦م
(1)

 :ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ Aيب سمٙمر Eعم٘مدُمل 

قمـ Aسمٞمف ؾمٚمٞمامن سمـ ، قمـ ُمٕمتٛمر سمـ ؾمٚمٞمامن، وحمٛمد Eعم٘مدُمل(، وُمًدE ،Mعمّمٞميصصمالصمتٝمؿ )CسمرEهٞمؿ 

،  مم EًمٜمٌلEٟمٓمٚم٘م٤م C: ىم٤مل ٓسمٜمٞمف، قمـ Eسمـ قم٤ٌمA Qن  ٟمقومؾ سمـ Eحل٤مIO، قمـ قمٙمرُم٦م، شٜمَقمـ طَم : ـمرظم٤من

Hًمّمدىم٤مE ًمٜمٌل، ًمٕمٚمف يًتٕمٛمٚمٙمام قمغمE وم٘م٤مل هلام  :ؿمٞمئ٤م Hًمّمدىم٤مE ًمٌٞم٧م ُمـE هؾA طمؾ ًمٙمؿA ٓ ،

 .Cّن ًمٙمؿ ذم مخس Eخلٛمس ُم٤م يٙمٗمٞمٙمؿ Aو يٖمٜمٞمٙمؿ، هم٤ًمًم٦م Eٕيدي وٓ

ي٠ميت : وىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕملم، وCسمرEهٞمؿ سمـ ُمٝمدي وصم٘مف Aسمق طم٤مشمؿ، وهذC Eؾمٜم٤مM طمًـ)): وىم٤مل Eًمزيٚمٕمل

 .((سمٛمٜم٤ميمػم

 .وحمٛمد سمـ Aيب سمٙمر Eعم٘مدُمل Eًمث٘مٗمل، ُمًدM: ٕٟمف شمقسمع قمٚمٞمف ُمـ ىمٌؾ صم٘متلم: وهذE ٓ يي

وىمد ، وومٞمف يمالم يمثػم، وومٞمف طمًلم سمـ ىمٞمس Eعمٚم٘م٥م سمَحٜمَش، OوEه EًمٓمؼمEين ذم Eًمٙمٌػم)): وىم٤مل Eهلٞمثٛمل

((وصم٘مف Aسمق حمّمـ
(2)

. 

((OوEه ُمًدM سمًٜمد وٕمٞمػ ًمْمٕمػ طمًلم سمـ ىمٞمس Eًمرطمٌل)): وىم٤مل Eًمٌق<ػمي
(3)

. 

 .Aسمق قمكم EًمقEؾمٓمل، Eحلًلم سمـ ىمٞمس Eًمرطمٌل: هق: وطمٜمش

((ذم ىمّم٦م Eًمٌٞمع، Oوى قمٜمف Eًمتٞمٛمل، ًمف طمدي٨م وEطمد طمًـ، ُمؽموك Eحلدي٨م)): ىم٤مل Eإلُم٤مم Aمحد
(4)

 .

((ُمؽموك)): وىم٤مل Eسمـ طمجر
(5)

. 

 .وم٤محلدي٨م ُمٜمٙمر

JظمرAًمٕم٘مٞمكم وE
(6)

وEًمٓمؼمEين، 
(7)

قمـ ، قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد، سمـ ضمٕمٗمر سمـ ٟمجٞمح Eهلل قمٌدُمـ ـمريؼ  

JٕقمرE ىم٤مل، قمـ جم٤مهد، محٞمد Qسمـ قم٤ٌمE سمـ : قمـ IOحل٤مE شمك ومتٞم٤من ُمـ سمٜملAؾمقل قمٌدO عمٓمٚم٥مE هللE  

                                 
 (.  6430( K )5/2687( ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤مسم٦م )1)

 (. 3/91( جمٛمع EًمزوEئد )2)

 (. E G3/52عمٝمرG سمزوEئد Eعم٤ًمٟمٞمد EًمٕمنمG )( Cحت٤مف Eخلػم3)

 E (2/486( H )3198  .)هلل ( Eًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م Eًمرضم٤مل ٕمحد OوEي٦م Eسمٜمف قمٌد4)

(5 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )249( H )1342 .) 

 (. 2/239( Eًمْمٕمٗم٤م? Eًمٙمٌػم )6)

 (. 11/69( K )11070( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم )7)
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حٛمد Cن Eًمّمدىم٦م ٓ حتؾ عم: E هلل وم٘م٤مل Oؾمقل، Eؾمتٕمٛمٚمٜم٤م قمغم Eًمّمدىم٦م ومٜمّمٞم٥م ُم٤م يّمٞم٥م Eًمٜم٤مQ: وم٘م٤مٓ

 .= وًمٙمـ EٟمٔمروA ENC EظمذH سمحٚم٘م٦م سم٤مE Fجلٜم٦م هؾ Aوصمر قمٚمٞمٙمؿ AطمدE، ٔل حمٛمد وٓ

ف ًمٞمس ومٞمو. Eها((و@ظمره ٓ حيٗمظ Cٓ ذم هذE Eحلدي٨م، Aُم٤م Aول Eحلدي٨م وم٘مد Oوي سم٢مؾمٜم٤مM ضمٞمد)): وىم٤مل

 .Nيمر مخس Eخلٛمس

وهااق ، عمااديٜملسمااـ ضمٕمٗماار وEًمااد Eسمااـ E Eهلل قمٌاادوومٞمااف ، OوEه EًمٓمااؼمEين ذم Eًمٙمٌااػم)): وىماا٤مل Eهلٞمثٛماال

((وٕمٞمػ
(1)

. 

، سماـ ضمٕمٗمار سماـ ٟمجاٞمح Eًمًإمدي ُماقٓهؿ Aسماق ضمٕمٗمار Eعماديٜمل وEًماد قماكم سماـ Eعماديٜمل Eهلل قمٌدو

((وٕمٞمػ))
(2)

 .وومٞمف ٟمٙم٤مGO ذم Eعمتـ، 

( إن ايمصًومي ٓ سمـبغل ٔل حمؿً : )ومقل ايمـبل: ومقيمف -[م]
(3)

 

ؾمٞم٠ميت سمٓمقًمف سمٕمد طمدي٨م، Aظمرضمف ُمًٚمؿ، طمدي٨م <حٞمح
(4)

. 

أن  طمويمً زمـ ؽميعقً زميـ ايمعيوص، فمـ ازمـ أيب مؾقؽي، )روى اخلالل زمنؽمـوده: ومقيمف -444
(5)

زمعيٌ إلم  

فموئشي ؽُمْػرةً 
(6)

(((ٓ حتؾ يمـو ايمصًومي  إكو خل حمؿً)): ويمًووم، همَرّدَْتو، مـ ايمصًومي 
(7)

. 

 .مل Aضمده ذم EعمٓمٌقW ُمـ يمت٤مE Fًمًٜمـ ًمٚمخالل

وEٕصمر Aظمرضمف Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(8)

Aن  ، قمـ Eسمـ Aيب ُمٚمٞمٙم٦م، ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ ذيؽ Aيب قمثامن Eعمٙمل 

                                 
 (. 3/91( جمٛمع EًمزوEئد وُمٜمٌع EًمٗمقEئد )1)

(2 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )497( H )3255  .) 

 (. 4/111( Eعمٖمٜمل )3)

 . -E :- 542ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 4)

، ي٘م٤مل: Cٟمف Aؾمٚمؿ سمٕمد Aيب سمٙمر Eًمّمديؼ ومٙم٤من صم٤مًمث٤م Aو ( ظم٤مًمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ Eًمٕم٤مS سمـ Aُمٞم٦م Aسمق ؾمٕمٞمد Eًم٘مرر Eُٕمقي5)

قمٛمرE Gًم٘مْم٤م? وومتح ُمٙم٦م وطمٜمٞمٜم٤م وEًمٓم٤مئػ وشمٌقك، وسمٕمثف  E هلل EOسمٕم٤م، وه٤مضمر Cمم Eحلٌِم٦م، ؿمٝمد Aيب ُمع Oؾمقل

ذم ظمالوم٦م  14وهق سم٤مًمٞمٛمـ، وEؾمتِمٝمد يقم ُمرE Jًمّّمٗمر ؾمٜم٦م  E هلل قمغم <دىم٤مE Hًمٞمٛمـ، ومتقذم Oؾمقل  هللا Oؾمقل

 (. 2/420( H )599(، Eٓؾمتٞمٕم٤مF )4/94ٛمر، وىمٞمؾ: Eؾمتِمٝمد يقم Aضمٜم٤مMيـ. يٜمٔمر: Eًمٓمٌ٘م٤مE Hًمٙمؼمى )قم

(6 )GًمًٗمرE .EPجم٤م Gًمٓمٕم٤مم ؾمٗمرE ًمتل يققمك ومٞمٝم٤مE GجلٚمدE جلٛمع ؾُمَٗمر ُمثؾ: همروم٦م وهمرف وؾمٛمٞم٧مEـمٕم٤مم يّمٜمع ًمٚمٛم٤ًمومر و :

 . Q ف O() :ُم٤مGM (E1 /279عمّم٤ٌمE Kعمٜمػم ذم همري٥م EًمنمE Kًمٙمٌػم )

 (. 4/112( Eعمٖمٜمل )7)

 (. 7/50( K )10811( Eعمّمٜمػ )8)
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 .)سمًٗمرG(: ومل ي٘مؾ، ومذيمر ُمثٚمف. . . ًمد سمـ ؾمٕمٞمد سمٕم٨م Cمم قم٤مئِم٦م سمٌ٘مرG ُمـ Eًمّمدىم٦مطم٤م

Hيمٚمٝمؿ صم٘م٤م Mإلؾمٜم٤مE ضم٤ملOو. 

((وCؾمٜم٤مMه Cمم قم٤مئِم٦م طمًـ)): وىم٤مل Eسمـ طمجر قمـ OوEي٦م Eخلالل 
(1)

. 

ضمًيٌ أيب راهمع وومً ذىمركوه(، )ويمـو: ومقيمف -[م]
(2)

 

وىمد شم٘مدم خترجيف، طمدي٨م <حٞمح
(3)

. 

أكف اصمتؿع رزمقعُي زمـ احلورث، زمنؽمـوده)روى مسؾٌؿ : ومقيمف -444
(4)

اظمطؾيى فمبيًوايمعبوس زمـ ، 
(5)

 ،

َرمهو فمعم هذه ايمصًوموت، همؽّؾامه  اهلل واهلل يمق زمعثـو هذيـ ايمغالمكم إلم رؽمقل: همؼوٓ هملد يو مو ييمد ي ، هملم 

هميذىمرا يميف ، قفامهمقومػ فمؾي، همبقـام مهو دم ذيمؽ إذ صموء فمقمُّ زمـ أيب ؿمويمى؟ وأقوزمو مو يصقى ايمـوُس ، ايمـوُس 

هموكتحوه؛ همقاهلل مو هق زمػوفمؾ. ٓ سمػعال: ومول فمقمي ، ذيمؽ
(6)

واهلل ميو سمصيـع هيذا إٓ : رزمقعُي زمـ احلورث همؼول 

كػوؽميً 
(7)

مُ أكو أزمق ضمسـ ايمَؼرْ : شمؿ  ومول، شمؿ اضطجع، فمقمي رداءههمليمؼك : ومول. مـؽ فمؾقـو 
(8)

ييؿُ واهلل ٓ َأرِ . 
(9)

 

                                 
 .  سم٤مE Fًمّمدىم٦م قمغم ُمقEزم PAوE JEًمٜمٌل( ذA Kطم٤مMي٨م سم٤مF: 3/356( ومتح Eًم٤ٌمOي )1)

 . (. E4/112عمٖمٜمل )( 2)

 . -E :- 537ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 3)

ويم٤من Oسمٞمٕم٦م Aؾمـ ُمـ Eًمٕم٤ٌمQ، ومل ، ُمٜم٤مف Aسمق OAوى Eهل٤مؿمٛمل Eعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ سمـ قمٌد ٦م سمـ Eحل٤مIO سمـ قمٌدOسمٞمٕم( 4)

، ومتح ُمٙم٦م وEًمٓم٤مئػ وطمٜملم E هلل يِمٝمد سمدEO ُمع Eعمنميملم، ويم٤من هم٤مئ٤ٌم سم٤مًمِم٤مم، Aؾمٚمؿ سمٕمد سمدO، وؿمٝمد ُمع Oؾمقل

يٜمٔمر: وُم٤مO Hسمٞمٕم٦م ذم ظمالوم٦م قمٛمر ىمٌؾ Aظمقيف: ٟمقومؾ، وAيب ؾمٗمٞم٤من. وىمٞمؾ: ُم٤مH ؾمٜم٦م صمالI وقمنميـ سم٤معمديٜم٦م. 

 (. 2598( H )2/384(، وEإل<٤مسم٦م )E4/47ًمٓمٌ٘م٤مE Hًمٙمؼمى )

، وًمد ىمٌؾ ىمدوم A<ح٤مE Fًمٗمٞمؾ سمثالI ؾمٜملم، ُمٜم٤مف Aسمق Eًمٗمْمؾ Eهل٤مؿمٛمل Eعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ سمـ قمٌد ( Eًمٕم٤ٌمQ سمـ قمٌد5)

  ؿمٝمد سمدEO ُمع Eعمنميملم ُمٙمره٤م، وم٠مه وم٤مومتدى ٟمٗمًف، وي٘م٤مل: Cٟمف Aؾمٚمؿ، ويمتؿ ىمقُمف Nًمؽ، و<٤مO يٙمت٥م Cمم Eًمٜمٌّل

، وُم٤مH سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م Eصمٜمتلم وصمالصملم، ويم٤من سم٤مٕظم٤ٌمO، صمؿ ه٤مضمر ىمٌؾ Eًمٗمتح سم٘مٚمٞمؾ، وؿمٝمد Eًمٗمتح، وصم٧ٌم يقم طمٜملم

 (. 4523( H )3/510(، وEإل<٤مسم٦م )4/5يٜمٔمر: Eًمٓمٌ٘م٤مE Hًمٙمؼمى )ـمقيال مجٞمال Aسمٞمض. 

 . ( ُم٤مGM: )ٟمح٤م(A5/30ي Eقمتٛمده سم٤مًمٙمالم وىمّمده. Eٟمٔمر: Eًمٜمٝم٤مي٦م )( 6)

 (. 4/179قPي )( Aي طمًدE ويمرEهٞم٦م ًمٚمٛمِم٤مOيم٦م ذم Eعمٜمزًم٦م. يمِمػ Eعمِمٙمؾ ُمـ طمدي٨م Eًمّمحٞمحلم ٓسمـ Eجل7)

. همري٥م Eًمًٞمد Eًمٙمريؿ ُمـ Eًمرضم٤مل وA<ٚمف Eًمٗمحؾ ُمـ Eإلسمؾ يٙمرم وٓ يٛمتٝمـ سم٤محلٛمؾ Cٟمام يٕمد ًمٚميFE: ( Eًم٘مْرم8)

 (. E2/193حلدي٨م ًمٚمخٓم٤ميب )

 (. ( ُم٤مGM: )Oيؿ5/1939. يٜمٔمر: Eًمّمح٤مK )EOَُمُف َيريُٛمُف Oَْياًم، Aي سَمْرطَمف، وEعمٕمٜمك: ٓ AسمرK: ُمـ ( OAيؿ9)
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هملسمقيو : -هميذىمر احليًيٌ إلم أن وميول-؛  اهلل مؽوع ضمتك يرصمع إيمقؽام ازمـوىمام زمخػم مو زمعثتام زمف إلم رؽمقل

َركيو ، وومً زمؾْغـيو ايمـؽيوَح ، وأوقؾ ايمـ وس، أكً أزمق ايمـ وس، يو رؽمقل اهلل: همؼوٓ؛  اهلل رؽمقل همجئـيو يمتَُمم 

شميؿ ، همسيؽً ؿميقيال. وكصقى ىميام يصيقبقن، همـمد ي إيمقؽ ىمام يمدي ايمـوس، فمعم زمعض هذه ايمصًوموت

إن  ايمصيًومَي إك يام : أك يف وميولودم يمػظ . إك ام هل أوؽموخ ايمـوس، إن هذه ايمصًومي ٓ سمـبغل ٔل حمؿً: ومول

و ٓ حتؾ ظمحؿً ، هل أوؽموخ ايمـوس (ٔل حمؿً وٓوإا 
(1)

. 

ـ  Eهلل قمٌدقمـ ، قمـ Eًمزهري، ُم٤مًمؽAظمرضمف ُمًٚمؿ ذم <حٞمحف ُمـ ـمريؼ    :سمـ Eحل٤مIO سـم ٟمقومؾ Eهلل قمٌدسم

 :سمـ Eحل٤مIO سمـ ٟمقومؾ Eهلل قمٌدقمـ ، قمـ Eًمزهري، يقٟمس سمـ يزيد وُمـ ـمريؼ

Eعمٓمٚم٥م سمـ Oسمٞمٕم٦م سمـ  قمٌدسمـ Eحل٤مIO( قمـ  Eهلل قمٌدو، سمـ Eحل٤مE IOهلل قمٌدسمـ  Eهلل قمٌديمالمه٤م )

. . . Eعمٓمٚم٥م قمٌدوEًمٕم٤ٌمQ سمـ ، Eعمٓمٚم٥م قمٌدAظمؼمه Aن Aسم٤مه Oسمٞمٕم٦م سمـ Eحل٤مIO سمـ ، Eعمٓمٚم٥م قمٌدEحل٤مIO سمـ 

MEقمقE زم َُماْحاِٛمٞم٦م : وذم @ظمره. ومذيمره
(2)

Eعمٓمٚم٥م قمٌدوٟمقومؾ سمـ Eحل٤مIO سمـ  -ويم٤من قمغم Eخلٛمس  -
(3)

 

: وىم٤مل ًمٜمقومؾ سـم Eحل٤مIO، ًمٚمٗمْمؾ سـم قم٤ٌمQ وم٠مٟمٙمحف - Aٟمٙمح هذE Eًمٖمالم Eسمٜمتؽ: وم٘م٤مل عمحٛمٞم٦م، ومج٤م?Eه: ىم٤مل

ـ Eخلٛمس يمذE: وم٠مٟمٙمحٜمل وىم٤مل عمحٛمٞم٦م -زم  - Aٟمٙمح هذE Eًمٖمالم Eسمٜمتؽ  .ويمذA ،E<دق قمٜمٝمام ُم

: ومزME يقٟمس قمغم ُم٤مًمؽ، ومجٕمؾ ُمٜمٝمام OوEي٦م وEطمدG، حلدي٨م ُمـ OوEيتلمًمٗمؼ E Eهلل وEعمّمٜمػ Oمحف

 .E هلل ُم٤م سمٕمثتام سمف Cمم Oؾمقل -Cمم-. . . . وم٠مًم٘مك قمكمٌّ EMO?ه: ىمقًمف

 .Cٟمام هل Aوؾم٤مE Lًمٜم٤مC Qن Eًمّمدىم٦م ٓ شمٜمٌٖمل ٔل حمٛمد: وًمٗمظ ُم٤مًمؽ

متػؼ فمؾقف(. اظمعروف ىمؾف قًومي: ومول  لن ايمـبإ): ومقيمف   -444
(4)

. 

Aظمرضم٤مه
(5)

يمؾ ُمٕمروف : ىم٤مل  قمـ Eًمٜمٌل، E ،هلل قمٌدقمـ ضم٤مسمر سمـ ، حمٛمد سمـ EعمٜمٙمدOُمـ ـمريؼ  

                                 
 (. E4/112-113عمٖمٜمل )( 1)

، يَم٤مَن ُمـ ُمٝم٤مضمرG يٖمقE Iًمزسمٞمدي سْمـ ضَمْز? سْمـ قمٌد -سمٗمتح Aوًمف وؾمٙمقن صم٤مٟمٞمف ويمن صم٤مًمثف صمؿ حتت٤مٟمٞم٦م ُمٗمتقطم٦م -( حمٛمٞم٦م 2)

ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ قَمغَم Eٕمخ٤مE   .Qهلل ، Aول ُمِم٤مهده Eعمريًٞمع، وEؾمتٕمٛمٚمف OَؾُمقلEحلٌِم٦م وشم٠مظمر Cي٤مسمف ُمٜمٝم٤م

 (. 6/36( H )7840( Eإل<٤مسم٦م )5/2627)

Aه ٟمقومؾ يقم سمدO وعم٤م Aؾمٚمؿ @ظمك ، E هلل ، Eسمـ قمؿ OؾمقلEعمٓمٚم٥م Eًم٘مرر Eهل٤مؿمٛمّل  ( ٟمقومؾ سمـ Eحل٤مIO سمـ قمٌد3)

 (. E .6/378( H )8849ٟمٔمر: Eإل<٤مسم٦م )سمٞمٜمف وسملم Eًمٕم٤ٌمQ، ُم٤مH ذم ظمالوم٦م قمٛمر  E ًمٜمٌّل 

 (. 4/113( Eعمٖمٜمل )4)

(، وُمًٚمؿ ذم <حٞمحف، يمت٤م8/11( K )6021 F( Eًمٌخ٤مOي ذم <حٞمحف، يمت٤مFMٕE F، سم٤مF يمؾ ُمٕمروف <دىم٦م )5)

 (. 1005( K )2/697ع قمغم يمؾ ٟمقW ُمـ Eعمٕمروف )Eًمّزيم٤مG، سم٤مF سمٞم٤من Aن Eؾمؿ Eًمّمدىم٦م ي٘م
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 .<دىم٦م

ُمًٜمده وEًمٚمٗمظ Eًمذي ؾم٤مىمف Eعمّمٜمػ قمٜمد Aمحد ذم
(1)

ىم٤مل : قمـ طمذيٗم٦م ىم٤مل، Oسمٕمل سمـ طمرRE ُمـ ـمريؼ 

 .Eعمٕمروف يمٚمف <دىم٦م: E هلل Oؾمقل

 .وCؾمٜم٤مM <حٞمح قمغم ذU ُمًٚمؿ

)وروى صمعػر زمـ حمؿً: ومقيمف -444
(2)

فمـ أزمقف، 
(3)

. أكف ىمون يممب مـ ؽمؼويوت زميكم مؽيي واظمًيـيي 

ًْ فمؾقـو ايمصًومُي اظمػروضُي(: لهمؼو؟ أسمممب مـ ايمصًومي: همؼؾً يمف َم إكام ضُمر 
(4)

. 

Aظمرضمف Eإلُم٤مم Eًمِم٤مومٕمل
(5)

قمـ Aسمٞمف Aّٟمف يم٤من ينمF ُمـ ، قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد، CسمرEهٞمؿ سمـ حمٛمدقمـ  

Hومذيمره. . . ؾم٘م٤مي٤م. 

وُمـ ـمريؼ Eًمِم٤مومٕمل Aظمرضمف Eًمٌٞمٝم٘مل
(6)

وEًمٌٖمقي ذم ذE Kًمًٜم٦م، 
(7)

. 

((ؾمامقمف ُمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ٟمٔمر وذم، ؾمٚمٛمل ُمٙمِمقف Eحل٤ملسمرEهٞمؿ هق CٕE)): ُمتٕم٘م٤ٌمـ Eًمؽميمامين وىم٤مل Eسم
(8). 

                                 
 (. K ،23252-23441 )(433-38/288ًٜمد )Eعم( 1)

، وAُمف Aم ومروG سمٜم٧م Eعمٕمروف سم٤مًمّم٤مMق Eهلل ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ Eحلًلم سمـ قمكم سمـ Aيب ـم٤مًم٥م Eهل٤مؿمٛمل Aسمق قمٌد( 2)

Eًمرمحـ سمـ Aيب سمٙمر ومٙم٤من ي٘مقل وًمدين Eًمّمديؼ ُمرشملم ؾمٛمع Aسم٤مه  Eًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ Aيب سمٙمر، وAُمٝم٤م Aؾمام? سمٜم٧م قمٌد

يدظمٚمٜمل  وEًم٘م٤مؾمؿ وقمٓم٤م? وقمٜمف ؿمٕم٦ٌم وEًم٘مٓم٤من، وىم٤مل Aسمق طمٜمٞمٗم٦م ُم٤م AOي٧م Aوم٘مف ُمٜمف وىمد Mظمٚمٜمل ًمف ُمـ Eهلٞم٦ٌم ُم٤م مل

Oًمٚمٛمٜمّمق  H148ُم٤م ( ًمٙم٤مؿمػE ))ُم٤ممC دوق>(( 1/295وًمف صمامن وؾمتقن ؾمٜم٦م، وهق( H )798 شم٘مري٥م ،)

 :S( ًمتٝمذي٥مE200( H )950 .) 

قمغم Eٕ<ح، يم٤من Aطمد ُمـ  118وُم٤مH  56، وًمد ( حمٛمد سمـ قمكم سمـ Eحلًلم سمـ قمكم سمـ Aيب ـم٤مًم٥م Aسمق ضمٕمٗمر Eًم٤ٌمىمر3)

مجع سملم Eًمٕمٚمؿ وEًمٕمٛمؾ، وEًم١ًمMM وEًمنمف، وEًمث٘م٦م وEًمرEPٟم٦م، ويم٤من Aهال ًمٚمخالوم٦م، وهق Aطمد Eٕئٛم٦م Eٓصمٜمل قمنم 

Eًمذيـ شمٌجٚمٝمؿ Eًمِمٞمٕم٦م Eإلُم٤مُمٞم٦م، وشم٘مقل سمٕمّمٛمتٝمؿ وسمٛمٕمرومتٝمؿ سمجٛمٞمع Eًمديـ. ومال قمّمٛم٦م Cٓ ًمٚمٛمالئٙم٦م وEًمٜمٌٞملم، 

. يٜمٔمر: ؾمػم Aقمالم وم٢مٟمف ُمٕمّمقم، ُم١ميد سم٤مًمقطمل  ًمف ويؽمك، ؾمقى Eًمٜمٌلويمؾ Aطمد يّمٞم٥م وخيٓمئ، وي١مظمذ ُمـ ىمق

 (. 6151( H )879( شم٘مري٥م Eًمتٝمذي٥م )2/202( H )5060 :S(، Eًمٙم٤مؿمػ )E4/402ًمٜمٌال? )

 (. 4/114( Eعمٖمٜمل )4)

 (. 4/56( Eٕم )5)

 (. 12390( K )9/72(، ُمٕمروم٦م Eًمًٜمـ وEٔصم٤مO )6/183( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )6)

 (. 6/103)( ذE Kًمًٜم٦م 7)

هبذE Eإلؾمٜم٤مM،  «ن Eًمٜمٌل قمٚمٞمف Eًمًالم RO قمغم ىمؼم EسمٜمفA»يتٕم٘مٌف ذم هذE Eعمقوع، وًمٙمـ عم٤م Oوى Eًمٌٞمٝم٘مل طمدي٨م:  ( مل8)

 (. 3/411ومتٕم٘مٌف هبذE Eًم٘مقل، Eجلقهر Eًمٜم٘مل )
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((ُمؽموك)): وCسمرEهٞمؿ سمـ حمٛمد Eسمـ Aيب حيٞمك Eعمدين Eٕؾمٚمٛمل
(1)

. 

 .ومل Aضمد ًمف Cؾمٜم٤مEM @ظمر

(2)ـً أيب زمؽر )وفمـ أؽمامء زم: ومقيمف -444
ًْ فميقم  أميل وهيل: ومويمً،  ييو : همؼؾيً،  شر كةٌ  ومًم

(ققم أمؽ، كعؿ: ومول؟ أهملقؾفو، إن  أمل ومًمً فمقم وهل رانمبي  اهلل رؽمقل
(3)

. 

Aظمرضمف Eًمِمٞمخ٤من
(4)

ىمدُم٧م : ىم٤مًم٧م، قمـ Aؾمام? سمٜم٧م Aيب سمٙمر ، قمـ Aسمٞمف، هِم٤مم سمـ قمروGريؼ ُمـ ـم 

 .ومذيمره. . . قمكم  Aُمل

 .((ُمع Eسمٜمٝم٤م،  ذم قمٝمد ىمريش وُمدهتؿ NC قم٤مهدوE Eًمٜمٌل، ىمدُم٧م Aُمل وهل ُمنميم٦م)): وذم ًمٗمظ هلام

(《أفمطوه إيوهو  ن ايمـبلوىموىمسو فمؿُر أطًمو يمف مممىمو ضُمؾ ًي 》): ومقيمف -444
(5)

. 

Aظمرضمف Eًمِمٞمخ٤من
(6)

AO?Eى طمٚم٦م ؾِمػَم ، Aن قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مF: سمـ قمٛمر Eهلل قمٌدقمـ ، ـمريؼ ٟم٤مومعُمـ  
(7)

 

                                 
 (. 245( Oىمؿ )115)<ا Eًمت٘مري٥م: ( 1)

، Aؾمٚمٛم٧م ىمديام سمٛمٙم٦م وسم٤ميٕم٧م Oؾمقل Eهلل. وهل E HENًمٜمٓم٤مىملم. سمـ قمثامن Eهلل ( Aؾمام? سمٜم٧م Aيب سمٙمر Eًمّمديؼ قمٌد2)

Eسمٜمٝم٤م طمتك ىمتؾ، ويم٤مٟم٧م Aظم٧م قم٤مئِم٦م،  Eهلل شمزوضمٝم٤م Eًمزسمػم سمـ EًمٕمقEم سمٛمٙم٦م ومقًمدH ًمف قمدG، صمؿ ـمٚم٘مٝم٤م، ويم٤مٟم٧م ُمع قمٌد

ـ، ومل يٜمٙمر ُمـ قم٘مٚمٝم٤م ؿمٞمًئ٤م وسم٘مٞم٧م ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م طمتك قمٛمٞم٧م، ي٘مع هل٤م ؾم ٕسمٞمٝم٤م، ىمد سمٚمٖم٧م ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م، ملP وE Jًمٜمٌل

( 8/196سمـ Eًمزسمػم، ؾمٜم٦م صمالI وؾمٌٕملم، سمٕمد Eسمٜمٝم٤م سمٚمٞم٤مل. Eٟمٔمر: Eًمٓمٌ٘م٤مE Hًمٙمؼمى ) Eهلل وُم٤مشم٧م سمٛمٙم٦م سمٕمد ىمتؾ قمٌد

 :S( ًمّمح٤مسم٦م ٓسمـ ُمٜمدهE 982ُمٕمروم٦م .) 

 (. 4/114( Eعمٖمٜمل )3)

(، يمت٤مFMٕE F، وسم٤مF <ٚم٦م 2620(، K )3/164ٚمٛمنميملم )( Eًمٌخ٤مOي ذم <حٞمحف، يمت٤مE Fهل٦ٌم، سم٤مE Fهلدي٦م ًم4)

(، وُمًٚمؿ ذم <حٞمحف 5979( K )8/4(، وسم٤مF <ٚم٦م EعمرA GAُمٝم٤م وهل٤م PوJ )E8/4( K )5978ًمقEًمد Eعمنمك )

 (. 1003( K )2/696يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ومْمؾ Eًمٜمٗم٘م٦م وEًمّمدىم٦م قمغم Eٕىمرسملم )

 (. 4/114( Eعمٖمٜمل )5)

(6 Fي ذم <حٞمحف، يمت٤مOًمٌخ٤مE )( طمًـ ُم٤م جيدA يٚمٌس Fجلٛمٕم٦م، سم٤مE2/4( K )886 هدي٦م ُم٤م يٙمره Fهل٦ٌم، سم٤مE Fيمت٤م ،)

(، وُمًٚمؿ، يمت٤مE Fًمٚم٤ٌمQ، سم٤مF حتريؿ Eؾمتٕمامل Cٟم٤م? Eًمذه٥م وEًمٗمْم٦م قمغم Eًمرضم٤مل 2612( K )3/163ًمًٌٝم٤م )

 (. 2068( K )3/1638وEًمٜم٤ًم? )

(7?Eؾمػم ) :-عمدEًمٞم٤م? وE ًمًلم وومتحE عمٖمٞم٨م  -سمٙمنE WعمجٛمقE .خمٓمٓم٦م يامٟمٞم٦م Mخي٤مًمٓمف طمرير، وىمٞمؾ: سمرو MًمؼموE ُمـ Wٟمق

 ( ُم٤مGM: )ؾمػم(. 2/433(، Eًمٜمٝم٤مي٦م )2/161)
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، ومٚمًٌتٝم٤م يقم Eجلٛمٕم٦م وًمٚمقومد ENC ىمدُمقE قمٚمٞمؽ، ًمق Eؿمؽمي٧م هذه Eهلل ي٤م Oؾمقل: وم٘م٤مل، قمٜمد سم٤مE Fعمًجد

O هلل ؾمقلوم٘م٤ملE  :GٔظمرE ٟمام يٚمٌس هذه ُمـ ٓ ظمالق ًمف ذمC  ؾمقَلO H?هلل صمؿ ضم٤مE   ُمٜمٝم٤م طمٚمٌؾ ،

 Fخلٓم٤مE وم٠مقمٓمك قمٛمر سمـ ،هلل: وم٘م٤مل قمٛمر، ُمٜمٝم٤م طمٚم٦مE ؾمقلO ُم٤م ، ي٤م MOيمًقشمٜمٞمٝم٤م وىمد ىمٚم٧م ذم طمٚم٦م قمٓم٤م

َٝم٤م مل Cيّن : E هلل ىم٤مل Oؾمقل= ىمٚم٧م ًَ ٌَ َٙمَٝم٤م ًمَِتْٚم ًُ  .ظم٤م ًمف سمٛمٙم٦م ُمنميم٤م٤ً Aمه٤م قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مF ومٙم Aَيْم

وAظمرضمف Eًمٌخ٤مOي
(1)

 .سمف ٟمحقه قمـ Eسمـ قمٛمر ، سمـ Mيٜم٤مE Oهلل قمٌد ُمـ ـمريؼ 

)فمـ أيب مسعقد: ومقيمف -444
(2)

، وهق حيتسيبفو، إذا أكػؼ اظمسؾُؿ فمعم أهؾف: ومول  اهلل فمـ رؽمقل، 

متػؼ فمؾقف(. همفل يمف قًومي
(3)

. 

Aظمرضم٤مه
(4)

ـ ـمريؼ   ٟمّم٤مOي Eهلل قمٌدُم E ـ يزيد ـ Eًمٜمٌل، سم ٟمّم٤مOي قم E Mيب ُمًٕمقA ـ  .ومذيمره:. . . . ىم٤مل  قم

يمسعً  )ومول ايمـبل: ومقيمف -444
(5)

. وإن  مو سملىمؾ امرأسمؽ قيًومي، إن  كػؼتؽ فمعم أهؾؽ قًومي: 

متػؼ فمؾقف(
(6)

. 

                                 
 (. 2619( K )3/164( ذم <حٞمحف، يمت٤مE Fهل٦ٌم، سم٤مE Fهلدي٦م ًمٚمٛمنميملم )1)

يم٤من يًٙمـ، يم٤من Aسمق  ويٕمرف سم٠ميب ُمًٕمقE MًمٌدOي، ٕٟمف  ( قم٘م٦ٌم سمـ قمٛمرو سمـ صمٕمٚم٦ٌم Aسمق ُمًٕمقE MًمٌدOي Eٕٟمّم٤مOي2)

ذم خمرضمف  ُمًٕمقA MطمدI ُمـ ؿمٝمد Eًمٕم٘م٦ٌم ؾمٜم٤م، ومل يِمٝمد سمدEO، وؿمٝمد AطمدE وُم٤م سمٕمده٤م ُمـ Eعمِم٤مهد Eؾمتخٚمٗمف قمكم 

سمؾ يم٤مٟم٧م ووم٤مشمف سم٤معمديٜم٦م ذم ظمالوم٦م . وىمٞمؾ: ها. ىمٞمؾ: ُم٤مA Hي٤مم قمكم A ،42و C41مم <ٗملم قمغم Eًمٙمقوم٦م، ُم٤مH ؾمٜم٦م 

 (. 3/1074( H )1827(، Eٓؾمتٞمٕم٤مF )4/2147ُمٕم٤موي٦م. يٜمٔمر: ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ )

 (. 4/115( Eعمٖمٜمل )3)

( Eًمٌخ٤مOي ذم <حٞمحف، يمت٤مE Fإليامن، سم٤مF: ُم٤م ضم٤م? Cن Eٕقمامل سم٤مًمٜمٞم٦م وEحل٦ًٌم، وًمٙمؾ EُمرD ُم٤م ٟمقى <حٞمح 4)

(، وُمًٚمؿ، يمت٤مE7/62( K )5351 Fًمٜمٗم٘م٤مH، سم٤مF ومْمؾ Eًمٜمٗم٘م٦م قمغم Eٕهؾ )( يمت٤مE1/20( K )55  Fًمٌخ٤مOي )

 (. E2/695( K )1002ًمّزيم٤مG، سم٤مF ومْمؾ Eًمٜمٗم٘م٦م وEًمّمدىم٦م قمغم Eٕىمرسملم )

(5Sيب وىم٤مA سمـE :هق ) هٞم٥م سمـ قمٌدA ُم٤مًمؽ سمـ Sيب وىم٤مA ؾمؿE يب ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٌدA ُمف محٜم٦م سمٜم٧مA ،س ؿمٝمد ؿمٛم ُمٜم٤مف

سمدEO وAطمدE وEعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م ووزم Eًمقٓي٤مH ُمـ ىمٌؾ قمٛمر، وقمثامن، وAطمد A<ح٤مE FًمِمقOى، Aؾمٚمؿ وُم٤م ذم وضمٝمف 

 Iسمـ صمالE هلل، شمقذم وهقE ُمك سمًٝمؿ ذم ؾمٌٞمؾO ول ُمـAو Gعمٝم٤مضمريـ ووم٤مE ؾمٜم٦م، ويم٤من @ظمر Gسمـ ؾمٌع قمنمE وهق ،Gؿمٕمر

ؼ ُمـ Eعمديٜم٦م. Eٟمٔمر: ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ ذم ىمٍمه سم٤مًمٕم٘مٞم وصمامٟملم ؾمٜم٦م مخس ومخًلم ذم Aي٤مم ُمٕم٤موي٦م 

(1/130( H )503 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م ،)372( H )2259 .) 

 (. 4/115( Eعمٖمٜمل )6)
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ًٚمؿعمEًمٚمٗمظ Eًمذي ؾم٤مىمف Eعمّمٜمػ 
(1)

قمـ صمالصم٦م ُمـ وًمد ، Eًمرمحـ Eحلٛمػمي قمٌدمحٞمد سمـ ُمـ ـمريؼ  

: وم٘م٤مل = ُم٤م يٌٙمٞمؽ: ىم٤مل، ومٌٙمك، Mظمؾ قمغم ؾمٕمد يٕمقMه سمٛمٙم٦م A ن Eًمٜمٌل، يمٚمٝمؿ حيدصمف قمـ Aسمٞمف، ؾمٕمد

يمام ُم٤مH ؾمٕمد سمـ ظمقًم٦م، Aن AُمقH سم٤مE TOًٕمتل ه٤مضمرH ُمٜمٝم٤مىمد ظمِمٞم٧م 
(2)

Eًمٚمٝمؿ :  وم٘م٤مل Eًمٜمٌل، 

Eؿمػ ؾمٕمدE ،Eؿمػ ؾمٕمدE ًمٚمٝمؿE OEُمر Iهلل: ىم٤مل، صمالE ؾمقلO ي٤م ،Eن زم ُم٤مٓ يمثػمC ،سمٜمتلE ٟمام يرصمٜملCو ،

: ٤ملىم، ٓ: ىم٤مل = وم٤مًمٜمّمػ: ىم٤مل، ٓ: ىم٤مل= ، وم٤ٌمًمثٚمثلم: ىم٤مل، ٓ: ىم٤مل= Aوم٠مويص سمامزم يمٚمف

وCّن ، وCّن ٟمٗم٘متؽ قمغم قمٞم٤مًمؽ <دىم٦مٌ ، Cّن <دىمتؽ ُمـ ُم٤مًمؽ <دىم٦م، Eًمثٚم٨م وEًمثٚم٨م يمثػم ": ىم٤مل= وم٤مًمثٚم٨م

ظمػم ُمـ Aن شمدقمٝمؿ  -سمٕمٞمش : Aو ىم٤مل -وCٟمؽ Aن شمدA Wهٚمؽ سمخػم ، ُم٤م شم٠ميمؾ EُمرAشمؽ ُمـ ُم٤مًمؽ <دىم٦مٌ 

Qًمٜم٤مE سمٞمده: وىم٤مل يتٙمٗمٗمقن. 

Aظمرضمف Eًمِمٞمخ٤من
(3)

 .ٟمحقه سمف قمـ ؾمٕمد ، قم٤مُمر سمـ ؾمٕمدُمـ ـمريؼ  

)ودم ضمًيٌ إؽمالم ؽمؾامن ايمػورد: ومقيمف -444
(4)

: وميول، ووقيػف  أن  ايمذي أطمػمه فميـ ايمـبيل، 

(يلىمؾ ايمصًوميَ  وٓ، إك ف يلىمؾ اهلًييَ 
(5)

. 

 :وMO هذE قمـ ؾمٚمامن ُمـ قمدG ـمرق

                                 
 . (1628/8( K )3/1250( ذم <حٞمحف، يمت٤مE Fًمق<ٞم٦م، سم٤مE Fًمق<ٞم٦م سم٤مًمثٚم٨م )1)

، ؿمٝمد سمدP ،EOوJ ؾمٌٞمٕم٦م Eٕؾمٚمٛمٞم٦م، شمقذم قمٜمٝم٤م سمٛمٙم٦م ذم طمج٦م EًمقWEM وهل ؾمٕمد سمـ ظمقًم٦م ُمـ سمٜمل قم٤مُمر سمـ ًم١مي( 2)

 (. 3/1259طم٤مُمؾ ًمًٌٕم٦م Aؿمٝمر. Eٟمٔمر: ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ )

(3( Qًمٜم٤مE Eن يتٙمٗمٗمقA همٜمٞم٤م? ظمػم ُمـA صمتفOن يؽمك وA Fًمق<ٞم٦م، سم٤مE Fي ذم <حٞمحف، يمت٤مOًمٌخ٤مE )4/3( K )2742 ،)

(، وُمًٚمؿ ذم <حٞمحف، يمت٤مE Fًمق<ٞم٦م، سم٤م5354 F( K )7/62ؾ Eًمٜمٗم٘م٦م قمغم Eٕهؾ )يمت٤مE Fًمٜمٗم٘م٤مH، سم٤مF ومْم

 (. E3/1250( K )1628/5ًمق<ٞم٦م سم٤مًمثٚم٨م )

: Eٟمت٥ًم Cمم Eإلؾمالم وم٘م٤مل: ؾمٚمامن سمـ Eإلؾمالم، ؾم٤مسمؼ Aهؾ وم٤مQO وA<ٌٝم٤من Cمم Eهلل ؾمٚمامن Eًمٗم٤مOد Aسمق قمٌد( 4)

Eعمديٜم٦م، وُمٜمٕمف Eًمرق قمـ سمدO وAطمد، صمؿ Aقمتؼ قمـ  E هلل ؾمالم، ويم٤من جمقؾمٞم٤م ىم٤مـمـ Eًمٜم٤مA ،Oؾمٚمؿ ُم٘مدم OؾمقلEإل

يمت٤مسم٦م، وؿمٝمد Eخلٜمدق ومام سمٕمده ُمـ Eعمِم٤مهد، شمقذم ذم ظمالوم٦م قمثامن، وىمٞمؾ: ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمالصملم ىمٌؾ وىمٕم٦م Eجلٛمؾ. ُمٕمروم٦م 

 (. E3/1327ًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ )

 (. E4/115عمٖمٜمل ) (4)
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 .ريؼ أيب ومرة ايمؽـًيؿم -4

 Eًمٓمٌ٘م٤مAHظمرضمف Eسمـ ؾمٕمد ذم
(1)

Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌمو 
(2)

وAمحد، 
(3)

وEسمـ طم٤ٌمن 
(4)

وEًمٓمؼمEين، 
(5)

 ،

وEحل٤ميمؿ
(6)

وEًمٌٞمٝم٘مل ذم Eًمدٓئؾ 
(7)

Eًمؼم ذم Eًمتٛمٝمٞمد قمٌدوEسمـ  
(8)

قمـ ، قمـ Aيب Cؾمح٤مق، ُمـ ـمريؼ CهEئٞمؾ 

يمٜم٧م ُمـ Aسمٜم٤م? Aؾم٤موGO: ىم٤مل، قمـ ؾمٚمامن، Aيب ىمرE Gًمٙمٜمدي
(9)

 QOوُمٕمل همالُم٤من، وم٤م Fويمٜم٧م ذم يُمت ٤م ،

٤م ومدظمال قمٚمٞمف ومدظمٚم٧ُم ُمٕمٝمامويم٤م ًّ  وNيمر، سمٓمقًمف Cؾمالُمف ىمّم٦م ومذيمر–. . . . ٟم٤م O ENCضمٕم٤م ُمـ ُمٕمٚمٛمٝمام Aشمٞم٤م ىِم

Qعم٘مدE سمٞم٧م Fًمث٤مًم٨م ُمـ قمٜمد سم٤مE ًم٘مسE شمٞمام?: -ًمف TOسم٠م Jضمؾ ظمرO قمٚمؿ ُمـA ضمالO ًمٞمقمE قمٚمؿA هلل ُم٤مEوم٢مين و ،

ن شمقEوم٘مف Eٔ ن شمٜمٓمٚمؼCو ،Hي٤م@ Iهلدي٦م : وومٞمف صمالE ًمّمد وٓي٠ميمؾE وقمٜمد هميوف، ىم٦مي٠ميمؾ
(10)

يمتٗمف Eًمٞمٛمٜمك ظم٤مشمؿ  

ـ طم٤ٌمن، Eحلدي٨م سمٓمقًمف . . . EًمٜمٌقG ُمثؾ سمٞمْم٦م Eحلامُم٦م ًمقهن٤م ًمقن ضمٚمده سم  .وEًمٚمٗمظٓ 

 .((هذE طمدي٨م <حٞمح Eإلؾمٜم٤مM ومل خيرضم٤مه)): وىم٤مل Eحل٤ميمؿ

((وهق صم٘م٦م قمٛمرو سمـ Aيب ىمرE GًمٙمٜمديOضم٤مًمف Oضم٤مل Eًمّمحٞمح همػم )): وىم٤مل Eهلٞمثٛمل
(11)

. 

. ويم٤من ىم٤موٞم٤م سم٤مًمٙمقوم٦م وEؾمٛمف ومالن سمـ ؾمٚمٛم٦م، Aسمق ىمرE Gًمٙمٜمدي)): وىم٤مل Eسمـ ؾمٕمد، هٙمذE ؾمامه Eهلٞمثٛمل

((ويم٤من ُمٕمرووم٤م ىمٚمٞمؾ Eحلدي٨م. Oوى قمـ قمٛمر Eسمـ Eخلٓم٤مF وؾمٚمامن وطمذيٗم٦م سمـ Eًمٞمامن
(12)

وNيمره . 

                                 
 (. 4/60ٓمٌ٘م٤مE Hًمٙمؼمى )Eًم (4)

 (. 468( K )1/311(، ُمًٜمد Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم )36605( ُمّمٜمػ Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم ) /( )2)

 ( خمتٍم23712 .E( K )39/117( ُمًٜمد Aمحد )3)

 (. 7124( K )16/64( <حٞمح Eسمـ طم٤ٌمن )4)

 (. 6/259( K )6155( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم )5)

 (. 4/108( EعمًتدOك )6)

(7( GًمٜمٌقE ٓئؾM )6/98) . 

 463 (3/95 .)( Eًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم Eعمقـم٠م ُمـ Eعمٕم٤مين وEٕؾم٤مٟمٞمد 8)

(9) GOٕؾما٤موE  :يٜمٔمر .QOًمٗم٤مE وهق ،OEإلؾمقE مجع( حلدي٨مE 157/ 1همري٥م) . 

 . )هميف(ُم٤مGM:  (E3 /370ًمٜمٝم٤مي٦م ). يٜمٔمر: Eًمٙمتػ: QAO ًمقطمف وفْمارُ همُ   (10)

 (. 9/336( جمٛمع EًمزوEئد وُمٜمٌع EًمٗمقEئد )11)

 (. 6/196( Eًمٓمٌ٘م٤مE Hًمٙمؼمى )12)
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طم٤ٌمن ذم Eًمث٘م٤مE Hسمـ
(1)

 .ومل Aضمد شمقصمٞم٘مف ُمـ همػم Eسمـ طم٤ٌمن، 

Hضم٤مًمف صم٘م٤مO ؾمح٤مق، وسم٤مىملC سمقA ن ومٞمفA ًمًٌ: همػمE سم٤مًمتحدي٨م، ُمدًمس، ٞمٕملوهق Kو: ومل يٍمEظمتٚمط 

Gوي قمٜمف، سم٠مظمرEًمرEئٞمؾ سمـ يقٟمس: طمٗمٞمده: وEهC Gؾمٛمع ُمٜمف سم٠مظمر
(2)

. 

 .ؼ حمؿقد زمـ يمبقً ؿمري -4

م ذم EًمًػمAGظمرضمف Eسمـ هِم٤م
(3)

وAسمق قمٌٞمد، 
(4)

وEسمـ ؾمٕمد، 
(5)

وAمحد، 
(6)

 ،OEًمٌزEو
(7)

وEًمٌٖمقي ذم  

ُمٕمجؿ Eًمّمح٤مسم٦م
(8)

 ،Oٔصم٤مE ُمِمٙمؾ Kًمٓمح٤موي ذم ذEو
(9)

ذم Eًمث٘م٤مH وEسمـ طم٤ٌمن، 
(10)

وEًمٓمؼمEين 
(11)

 ،

وAسمق Eًمِمٞمخ Eٕ<ٌٝم٤مين ذم ـمٌ٘م٤مE Hعمحدصملم
(12)

وEحل٤ميمؿ، 
(13)

وAسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤مسم٦م، 
(14)

 ،

ذم EًمدٓئؾوEًمٌٞمٝم٘مل 
(15)

وEسمـ طمزم ذم Eعمحغم، 
(16)

وEسمـ EجلقPي ذم Eعمٜمتٔمؿ، 
(17)

وEًمرEومٕمل ذم Eًمتدويـ ذم  

                                 
 (.  5/587( H )6423( Eًمث٘م٤مH ٓسمـ طم٤ٌمن )1)

 (. 2/331( EجلرK وEًمتٕمديؾ )2)

 (. 1/197( ؾمػمE Gسمـ هِم٤مم )3)

(4 :S( ل ًمٚم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالمEُٕمقE )672( K )1771 .) 

 (. 4/75( Eًمٓمٌ٘م٤مE Hًمٙمؼمى )5)

 (. 23732( K )39/140)( ذم Eعمًٜمد 6)

 (. 2500( K )6/462( ذم ُمًٜمده )7)

(8 )  (3/170( K )1085 .) 

(9 ) (11/163( H )4370  .) 

(10) (1/249 .) 

 (. 6/222( K )6065( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم )11)

(12( )1/209 .) 

 (. 2/16( EعمًتدOك )13)

(14( )3/1330( K )3351 .) 

(15( )2/92 .) 

(16( )8/322 .) 

(17( )5/20 .) 
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Aظم٤ٌمO ىمزويـ
(1)

قمـ حمٛمقM سمـ ، قم٤م<ؿ سمـ قمٛمر سمـ ىمت٤مGM: ىم٤مل طمدصمٜمل، حمٛمد سمـ Cؾمح٤مقيمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ  

، ٦مهذه <دىم: سمٓمٕم٤مم وAٟم٤م ممٚمقك وم٘مٚم٧م  ٧م EًمٜمٌلAشمٞم: ىم٤مل، طمدصمٜمل ؾمٚمامن: ىم٤مل، قمـ Eسمـ قم٤ٌمQ، ًمٌٞمد

هب٤م وم٢مين AOيتؽ ٓ هذه هدي٦م Aهديتٝم٤م ًمؽ Aيمرُمؽ : صمؿ Aشمٞمتف سمٓمٕم٤مم وم٘مٚم٧م، وم٠مُمر A<ح٤مسمف وم٠ميمٚمقE ومل ي٠ميمؾ

 .وم٠مُمر A<ح٤مسمف وم٠ميمٚمقE وAيمؾ ُمٕمٝمؿ، شم٠ميمؾ Eًمّمدىم٦م

 .وسمٕمْمٝمؿ خمتٍمE، وNيمر سمٕمْمٝمؿ ُمٓمقٓ

وىمد  حمٛمد سمـ Cؾمح٤مقOضم٤مًمف Oضم٤مل Eًمّمحٞمح همػم )): وEًمٓمؼمEين، ىم٤مل Eهلٞمثٛمل سمٕمد Aن قمزEه Cمم Aمحد

Wسم٤مًمًام Kس))
(2)

. 

وEًمٌٞمٝم٘مل ، وىمد سK سم٤مًمتحدي٨م قمٜمد EًمٌزOE، وم٢مٟمف <دوق، Eإلؾمٜم٤مM طمًـ ُمـ Aضمؾ Eسمـ Cؾمح٤مق

وطمًٜمف Eًمِمٞمخ Eًٕم٤ٌمين ذم Eًمّمحٞمح٦م، وهمػممه٤م
(3)

. 

 .زمريًة زمـ احلصقى إؽمؾؿك  -4

ف Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌمAظمرضم
(4)

وقمٜمف Aسمق يٕمغم-
(5)

وAمحد، -
(6)

 ،OEًمٌزEو
(7)

وEًمٓمؼمEين، (4407) 
(8)

 ،

وEحل٤ميمؿ
(9)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(10)

Eًمؼم ذم Eًمتٛمٝمٞمد قمٌدوEسمـ ، 
(11)

 ،Fحل٤ٌمE يد سمـP ُمـ ـمريؼ ، 

                                 
(1( )1/71 .) 

 (. 9/336جمٛمع EًمزوEئد وُمٜمٌع EًمٗمقEئد ) (2)

 (. 894( K )2/560( ؾمٚمًٚم٦م Eٕطم٤مMي٨م Eًمّمحٞمح٦م )3)

 (.  11/307( K )22405( Eعمّمٜمػ )4)

(5( GًمٕمنمE عم٤ًمٟمٞمدE ئدEسمزو GعمٝمرE GخلػمE حت٤مفC يمام ذم )7/64( K )6387 .) 

 (. 22997( K )38/102( ُمًٜمد Aمحد )6)

(7( OEًمٌزE ُمًٜمد )10/293( K )4407 .) 

 (. 6/228( K )6070( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم )8)

 (. 2/16( EعمًتدOك )9)

 (. 6/97(، Mٓئؾ EًمٜمٌقG )10/321( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )10)

 (. 3/98( Eًمتٛمٝمٞمد )11)
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وEًمؽمُمذي ذم Eًمِمامئؾ
(1)

 ، ُمـ ـمريؼ قمكم سمـ Eحلًلم سمـ وEىمد 

Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين Kًمٓمح٤موي ذم ذEو
(2)

 ؛سمـ Eحلًـ سمـ ؿم٘مٞمؼ EعمروPي ُمـ ـمريؼ قمكم 

 Fحل٤ٌمE يد سمـP( ىمد، صمالصمتٝمؿEحلًلم سمـ وE قمـ ، وقمكم سمـ )حلًـ سمـ ؿم٘مٞمؼE طمًلم سمـ وقمكم سمـ

، هبدي٦م قمغم ـمٌؼ A ن ؾمٚمامن عم٤م Aشمك Eعمديٜم٦م Aشمك Eًمٜمٌل: قمـ Aسمٞمف، سمـ سمريدE Gهلل قمٌدطمدصمٜمل : ىم٤مل، وEىمد

، ومرومٕمٝم٤م، Cين ٓ @يمؾ Eًمّمدىم٦م: ٤ملىم، غم A<ح٤مسمؽ<دىم٦م قمٚمٞمؽ وقم: ىم٤مل= ُم٤م هذE: وم٘م٤مل، ٝم٤م سملم يديفومقوٕم

 .يمٚمقE: ٕ<ح٤مسمف E هلل وم٘م٤مل Oؾمقل، هدي٦م ًمؽ: وم٘م٤مل= ُم٤م هذE: صمؿ Aشم٤مه ُمـ Eًمٖمد سمٛمثٚمٝم٤م وم٘م٤مل

 .ومجٕمٚمف ُمـ ُمًٜمد ؾمٚمامن . ((قمـ ؾمٚمامن ، قمـ Aسمٞمف، سمـ سمريدE Gهلل قمٌدقمـ )): وقمٜمد EًمٓمؼمEين

 .ًمذهٌل قمٚمٞمفووEوم٘مف E ((<حٞمح قمغم ذU ُمًٚمؿ)): وىم٤مل Eحل٤ميمؿ

((وOضم٤مًمف صم٘م٤مO ،HوEه EًمٓمؼمEين ذم Eًمٙمٌػم)): وىم٤مل Eهلٞمثٛمل
(3)

. 

((طمًـ Eحلدي٨م)): ىم٤مل Eسمـ ؾمٕمد، EعمروPي Eهلل قمٌدطمًلم سمـ وEىمد Aيب وُمدOEه قمغم 
(4)

وصم٘مف Eسمـ ، 

ُمٕملم
(5)

-OوEي٦م ذم–وىم٤مل Aمحد ، 
(6)

((ٓ سم٠مQ سمف)): سمق EMوM وEًمٜم٤ًمئلAوAسمق OPقم٦م و 
(7)

ومٞمف ))وىم٤مل Eًم٤ًمضمل  

((ٟمٔمر وهق <دوق هيؿ
(8)

. 

((ًمف Aؿمٞم٤م? ُمٜم٤ميمػم)): ىم٤مل Eعمٞمٛمقين قمٜمف، وهمٛمزه Eإلُم٤مم Aمحد ذم OوEي٦م Aظمرى
(9)

 سمـ Aمحد Eهلل قمٌدوىم٤مل ، 

((قمـ Eسمـ سمريدE ،Gعمٜمٞم٥موAيب ، ُم٤م Aٟمٙمر طمدي٨م طمًلم سمـ وEىمد)): قمـ Aسمٞمف
(10)

. 

                                 
(1 :S( عمحٛمدي٦مE ًمِمامئؾE )44( K )21 .) 

(2( Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين Kذ )2/10(K )2986 .) 

 (. 3/90( جمٛمع EًمزوEئد وُمٜمٌع EًمٗمقEئد )3)

 (.  7/262( Eًمٓمٌ٘م٤مE Hًمٙمؼمى )4)

 (.  O101( H )290وEي٦م EًمدOEُمل )S:  -( شم٤مOيخ Eسمـ ُمٕملم 5)

 (. 3/66( H )302( EجلرK وEًمتٕمديؾ )6)

 (. 2/374(، هتذي٥م Eًمتٝمذي٥م )6/494(، هتذي٥م Eًمٙمامل )3/66( EجلرK وEًمتٕمديؾ )7)

 (. 2/374( هتذي٥م Eًمتٝمذي٥م )8)

 (. 183د OوEي٦م EعمروNي )S: ( Eًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م Eًمرضم٤مل ٕمح9)

 E (1/301( H )497 .)هلل ( Eًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م Eًمرضم٤مل ٕمحد OوEي٦م Eسمٜمف قمٌد10)
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((صم٘م٦م ًمف Aوه٤مم)): وىم٤مل Eسمـ طمجر
(1)

وOوى ًمف ، Eؾمتِمٝمد سمف Eًمٌخ٤مOي ذم ومْم٤مئؾ Eًم٘مر@ن)): ىم٤مل Eعمزي، 

FMٕE ًم٤ٌمىمقن، ذمE وى ًمفOو))
(2)

. 

وىمد Oوى ُمًٚمؿ ذم <حٞمحف، ووهؿ ذم Aطم٤مMي٨م، وEًمذي ئمٝمر Aن EًمرEوي صم٘م٦م ذم ٟمٗمًف
(3)

ُمـ OوEيتف  

 .قمـ Aسمٞمفسمـ سمريدE  Gهلل قمٌدقمـ 

 .Cن ؿم٤م? Eهلل. وم٤محلدي٨م <حٞمح

وًمف ـمرق Aظمرى قمـ ؾمٚمامن وىمد AوMOه٤م Eًمزيٚمٕمل ذم ٟمّم٥م EًمرEي٦م
(4)

 .وومٞمٝم٤م وٕمػ، 

وميول . همينْن ومقيؾ قيًوميٌ ؟ إذا ُأيِتَ زمطعيوم ؽميلل فمـيف  ن ايمـبيلوىمي: )ومول أزمق هرييرة: ومقيمف -444

َب زمقًه: وإن ومقؾ، ومل يلىمؾ. ىمؾقا: ٕقحوزمف أطمرصمف ايمبخوري(. هملىمؾ معفؿ، هًيٌي ََضَ
(5)

. 

وEحلدي٨م قمٜمد Eًمِمٞمخلم، Eعمّمٜمػ Cمم Eًمٌخ٤مOي وم٘مط، قمزEه
(6)

ـ ـمريؼ   ـ Pي٤مMُم ـ Aيب هريرG ، حمٛمد سم : ىم٤مل، قم

 .ومذيمر ُمثٚمف. . . وم٢من ىمٞمؾ <دىم٦م، = Aهدي٦م Aم <دىم٦م: A ENCيت سمٓمٕم٤مم ؾم٠مل قمٜمف E هلل يم٤من Oؾمقل

ق زمف فمعم زمريرة  )ومول ايمـبل: ومقيمف -444  ً دم حلؿ سُمُص
(7)

(وهق يمـو هًيي، هق فمؾقفو قًومي: 
(8)

. 

Aظمرضمف Eًمِمٞمخ٤من
(9)

، سمٚمحؿ شمّمدق سمف قمغم سمريرA Gيت A ن Eًمٜمٌل: قمـ Aٟمس ، ىمت٤مGMُمـ طمدي٨م  

                                 
(1 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )251( H )1358 .) 

 (. 6/495( هتذي٥م Eًمٙمامل ذم Aؾمام? Eًمرضم٤مل )2)

(3 ،Mجلٝم٤مE Fذم <حٞمحف، يمت٤م )ًمٜمٌلE HEهمزو Mقمد Fسم٤م  (3/1448( K )1814 .) 

 ( Eحلدي٨م Eًم٤ًمQM وOٕEسمٕمقن. 4/275رEي٦م )( ٟمّم٥م Eًم4)

 (. 4/115-116( Eعمٖمٜمل )5)

(، وُمًٚمؿ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ىمٌقل Eًمٜمٌل 2576( K )3/155( <حٞمح Eًمٌخ٤مOي، يمت٤مE Fهل٦ٌم، سم٤مF ىمٌقل Eهلدي٦م )6)

 (. E2/756( K )1077هلدي٦م وMOه Eًمّمدىم٦م )

، ويم٤مٟم٧م ُمقGٓ ًمٌٕمض سمٜمل هالل، وىمٞمؾ: يم٤مٟم٧م ُمقGٓ ٕيب Aمحد سمـ ضمحش، وىمٞمؾ: يم٤مٟم٧م ( سمريرG، ُمقGٓ قم٤مئِم٦م7)

ُمقA Gٟٓم٤مQ ُمـ Eٕٟمّم٤مO، ومٙم٤مشمٌقه٤م صمؿ سم٤مقمقه٤م ُمـ قم٤مئِم٦م، وم٠مقمت٘متٝم٤م، ويم٤مٟم٧م ختدم قم٤مئِم٦م ىمٌؾ Aن شمِمؽمهي٤م. يٜمٔمر: Aؾمد 

 (. 8/50( Eإل<٤مسم٦م )E7/37( H )6777ًمٖم٤مسم٦م )

 (. 4/116( Eعمٖمٜمل )8)

(، وُمًٚمؿ ذم <حٞمحف، يمت٤م1495 F( K )2/128خ٤مOي ذم <حٞمحف، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مENC F حتقًم٧م Eًمّمدىم٦م )( Eًم9ٌ)

 (. 1074( K )2/755وًمٌٜمل ه٤مؿمؿ وسمٜمل Eعمٓمٚم٥م )E ًمّزيم٤مG، سم٤مC Fسم٤مطم٦م Eهلدي٦م ًمٚمٜمٌل
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 .ومذيمره:. . . وم٘م٤مل

، هملصمً ايمتؿرَة ؽميوومطًي فميعم هميرار دم زمقتيل، إع  ٕكؼؾى إلم أهقم: )وومول فمؾقف ايمسالم: ومقيمف -444

رواه مسؾؿ(. همليُمِْؼقفو، شمّؿ أطمشك أن سمؽقن قًوميً ، هملرهمعفو ٔىمؾفو
(1)

. 

وEحلدي٨م قمٜمد Eًمِمٞمخلم، قمزEه Eعمّمٜمػ Cمم ُمًٚمؿ
(2)

قمـ ، قمـ Aيب هريرG ، مه٤مم سمـ ُمٜمٌفُمـ ـمريؼ  

 .ومذيمره . . . وم٠مضمد EًمتٛمرG ؾم٤مىمٓم٦م، Cين ٕٟم٘مٚم٥م Cمم Aهكم: ىم٤مل E ًمٜمٌل

 .Aو ذم سمٞمتل، قمغم ومرEر: وقمٜمد ُمًٚمؿ ذم OوEي٦م، ذم سمٞمتل: ومل يذيمر Eًمٌخ٤مOي

ًوميُ )وومول : ومقيمف -[م] (إك و ٓ حتّؾ يمـو ايمص 
(3)

. 

خترجيف ؾمٌؼضمز? ُمـ طمدي٨م Aيب EOومع وىمد
(4)

. 

همؼمد دم همؼرائفؿ، أفمؾؿفؿ أن فمؾقفؿ قًومي سممطمذ مـ أنمـقوئفؿ: ظمعوذ  وومً ومول ايمـبل -[م]
(5)

. 

Aظمرضمف Eًمِمٞمخ٤من
(6)

خترجيف ؾمٌؼوىمد ، 
(7)

. 

(يمؼقي مؽتسى وٓ، ٓ ضمظ  همقفو يمغـل: )وومول: ومقيمف -[م]
(8)

. 

وؾمٞم٠ميت سمٕمد Aطم٤مMي٨م، سمـ قمدي سمـ Eخلٞم٤مE Oهلل ضمز? ُمـ طمدي٨م قمٌٞمد
(9)

 .وهق طمدي٨م <حٞمح، 

                                 
 (. 4/116( Eعمٖمٜمل )1)

(، وُمًٚمؿ ذم <حٞمحف، 2432) ( 3/125K( Eًمٌخ٤مOي ذم <حٞمحف، يمت٤مE Fًمٚم٘مٓم٦م، سم٤مENC F وضمد مترG ذم Eًمٓمريؼ )2)

 (. 1070( K )2/751وقمغم @ًمف ) E هلل يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF حتريؿ Eًمّزيم٤مG قمغم Oؾمقل

 (. 4/116( Eعمٖمٜمل )3)

 . -E :- 537ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 4)

 (. 4/117( Eعمٖمٜمل )5)

(، وسم٤مA Fظمذ Eًمّمدىم٦م ُمـ Eٕهمٜمٞم٤م? وشمرM ذم 1395( K )2/104ّزيم٤مG )( Eًمٌخ٤مOي، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF وضمقE Fًم6)

( Eطمٞم٨م يم٤مٟمق ?Eًمٗم٘مرE2/128( K )1496 ًمٞمٛمـ ىمٌؾ طمج٦مE ممC Nيب ُمقؾمك، وُمٕم٤مA سمٕم٨م Fي، سم٤مPعمٖم٤مE Fيمت٤م ،)

( WEMًمقE5/162( K )4347( إلؾمالمE ئعEشملم وذMًمِمٝم٤مE ممC ?ًمدقم٤مE Fإليامن، سم٤مE Fوُمًٚمؿ يمت٤م )1/50 K )

(19/29 ،30، 31 .) 

 . -E :- 442ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ (7)

 (. 4/117( Eعمٖمٜمل )8)

 . -E :- 558ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 9)
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ة ؽَمِقيّ  وٓ، ٓ حتّؾ ايمصًومُي يمغـلّ : )وومول: ومقيمف -444 يمذي ِمر 
(1)

، وايمؼمميذي، داود أطمرصمف أزمق. 

ّٓ أن أمحً ومول ((ضمًيٌ ضمسـ)): وومول فميـ ، اجلعً ومقؾ همحًيٌ ؽمومل زمـ أيب، ((ٓ أفمؾؿ همقف ؾمقئو يص )): إ

يسؿع مـ أيب هريرة( مل ومول ؽمومل؟ أيب هريرة
(2)

. 

Aظمرضمف Eًمؽمُمذي
(3)

وEًمٓمٞم٤مًمز -قمزEه Eعمّمٜمػ يمام– 
(4)

EًمرEPق قمٌدو، 
(5)

وAسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل، 
(6)

وEسـم Aيب  

ؿمٞم٦ٌم
(7)

وAمحد، 
(8)

وEًمدOEُمل، 
(9)

وEًمٌخ٤مOي ذم Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم 
(10)

وCسمرEهٞمؿ Eحلريب ذم همري٥م Eحلدي٨م، 
(11)

 وEسمـ، 

Eجل٤مOوM ذم Eعمٜمت٘مك
(12)

 ،JعمًتخرE ًمٓمقد ذمEو
(13)

 ،Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين Kًمٓمح٤موي ذم ذEو
(14)

وEًمٓمؼمEين، 
(15)

 

وEًمدOEىمٓمٜمل
(16)

وEحل٤ميمؿ، 
(17)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(18)

 ،Fًمِمٝم٤مE ًم٘مْم٤مقمل ذم ُمًٜمدEو
(19)

وEسمـ EجلقPي ذم  

                                 
ِقيُّ ِٛمّرGا( Eًم1)  ً G وEًمِمدG. وEًم . يٜمٔمر: Eًمٗم٤مئؼ ): Eًْمُ٘مق 

ِ
 ( ُم٤مGM: )َُمَر4/316 .)Oَ( Eًمٜمٝم٤مي٦م )E :3/362ًمّمحٞمُح Eٕقمْم٤م?

 (. 4/118( Eعمٖمٜمل )2)

 (. 652( K )2/35( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ُمـ ٓ حتؾ ًمف Eًمّمدىم٦م )3)

 (. 2385( K )4/28( ذم Eعمًٜمد )4)

 (. 4/110( K )7155( Eعمّمٜمػ )5)

(6)  :S(546( K )1728 .) 

 7/279 ( K10766 .)( Eعمّمٜمػ )7)

 (. 6530( ،)11/403( K )6798( K )11/84( ُمًٜمد Aمحد )8)

 (. 1679( K )2/1020( ذم Eًمًٜمـ )9)

(10( )3/329( H )1114 .) 

(11( )1/81 .) 

(12 :S( )99( K )363  .) 

(13( )3/249( K )596  .) 

(14( )2/14( K )2999 ،3000 .) 

 ( U: ؾمٕمد Eحلٛمٞمد. 5)S:  14، 13ػم ًمٚمٓمؼمEين ضما ( Eعمٕمجؿ Eًمٙم15ٌ)

 (. 1990( K )3/22( ذم Eًمًٜمـ )16)

 (. 1/406( EعمًتدOك )17)

 (. 2/76(، وEًمًٜمـ Eًمّمٖمػم )13317( K )9/325(، ُمٕمروم٦م Eًمًٜمـ وEٔصم٤مO )7/13( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )18)

(19( )2/61( K )884  .) 
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Eًمتح٘مٞمؼ
(1)

سمـ  Eهلل ٌدقمقمـ ، قمـ Oحي٤من سمـ يزيد، قمـ ؾمٕمد سمـ CسمرEهٞمؿ، يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من EًمثقOّي  

 .ًمذي ُمرG ؾمقي وٓ، ٓ حتؾ Eًمّمدىم٦م ًمٖمٜمل: ىم٤مل  قمـ Eًمٜمٌل، قمٛمرو

 .ًمذي ُمرG ىمقي وٓ: وقمٜمد سمٕمْمٝمؿ. وEًمٚمٗمظ ًمٚمؽمُمذي

 .((سمـ قمٛمرو طمدي٨م طمًـ Eهلل قمٌدطمدي٨م )): وىم٤مل Eًمؽمُمذي

((صم٘م٦م)): ىم٤مل Eسمـ ُمٕملم، وOحي٤من سمـ يزيد
(2)

طم٤ٌمن ذم Eًمث٘م٤مHوNيمره Eسمـ ، 
(3)

: وىم٤مل ؾمٕمد سمـ CسمرEهٞمؿ، 

((يم٤من AقمرEسمٞم٤م <دوىم٤م))
(4)

. 

((ؿمٞمخ جمٝمقل)): وضمٝمٚمف Aسمق طم٤مشمؿ وم٘م٤مل
(5)

 .يٕمرومف مل وُمـ قمرومف طمج٦م قمغم ُمـ، 

Mإلؾمٜم٤مE Eوم٤محلدي٨م طمًـ هبذ. 

 .ومل خيتٚمػ قمٚمٞمف ومٞمف، قمـ ؾمٕمد سمـ CسمرEهٞمؿ، هٙمذO EوEه EًمثقOي

 .فمـ ؽمعً زمـ إزمراهقؿ واطمتؾػ فمؾقفام، يوؾمعب، ورواه إزمراهقؿ زمـ ؽمعً زمـ إزمراهقؿ 

 :فمـ أزمقف ؽمعً، روايي إزمراهقؿ زمـ ؽمعً: أوٓ

 .ُمرومققم٤م، وAسمق سمٙمر سمـ Aيب EًمٕمقEم قمٜمف، قم٤ٌمM سمـ ُمقؾمك Eٕٟم٤ٌمOي، Eظمتٚمػ EًمروGE قمٜمف ومروEه

 .وOوEه Eًمِم٤مومٕمل قمٜمف ُمقىمقوم٤م

 .ايمروايي اظمرهمقفمي -أ

MوEM سمقA ظمرضمفA
(6)

 :Eخلُت كِمّ ، Eٕٟم٤ٌمOي ؾمكُمق سمـ قم٤ٌمM قمـ -Eعمّمٜمػ قمزEه يمام– 

وEحل٤ميمؿ ذم EعمًتدOك
(7)

 :ُمـ ـمريؼ Aيب سمٙمر سمـ Aيب EًمٕمقEم Eًمري٤مطمل 

قمـ Oحي٤من ، Aظمؼمين Aيب -يٕمٜمل Eسمـ ؾمٕمد  - CسمرEهٞمؿوAسمق سمٙمر Eًمري٤مطمل( قمـ ، يمالمه٤م )قم٤ٌمE Mٕٟم٤ٌمOي

                                 
 (. 2/61( K )1046( Eًمتح٘مٞمؼ ذم ُم٤ًمئؾ Eخلالف )1)

 H (325 .)( O109وEي٦م EًمدOEُمل )S:  -( شم٤مOيخ Eسمـ ُمٕملم 2)

 (. 4/241( H )2710( Eًمث٘م٤مH ٓسمـ طم٤ٌمن )3)

(4( Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين Kذ )2/14( K )2997 .) 

 . (E3/517( H )2334جلرK وEًمتٕمديؾ )( 5)

 (. 1634( K )3/75( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ُمـ يٕمٓمك ُمـ Eًمّمدىم٦م )6)

 (. 1/406( EعمًتدOك )7)
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E هلل قمٌدسمـ يزيد قمـE ًمٜمٌل  ، سمـ قمٛمروE قمـ  ومذيمره:. . . ىم٤مل. 

((صم٘م٦م))٤ٌمOي Aسمق حمٛمد Eخلتكم وقم٤ٌمM سمـ ُمقؾمك Eٕٟم
(1)

. 

 حمٛمد سمـ Aمحد سمـ Aيب EًمٕمقEم سمـ يزيد سمـ Mيٜم٤مA Oسمق سمٙمر Eًمري٤مطمل Eًمتٛمٞمٛمل: وAسمق سمٙمر سمـ Aيب EًمٕمقEم هق

((<دوق ُم٤م قمٚمٛم٧م Cٓ ظمػمE)): ـ Aمحدسم Eهلل قمٌدىم٤مل 
(2)

. 

((يٕمٜمل CسمرEهٞمؿ سمـ ؾمٕمد -Eسمٜمف  وٓومل يرومٕمف ؾمٕمد )): Eًمرمحـ سمـ ُمٝمدي قمٌدىم٤مل 
(3)

 وًمٕمٚمف. Eها 

 .ي٘مػ قمغم EًمروEي٦م Eعمرومققم٦م مل Aو Aٟمف، يث٧ٌم قمٜمده مل

MوEM يبA حٞمح ُمـ ـمريؼ> Mوم٤مإلؾمٜم٤م. 

 :اظمقومقهميوايي ايمر -ب

Aظمرضمٝم٤م Eًمِم٤مومٕمل ذم Eٕم
(4)

Eعمٕمروم٦م ذم Eًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ– 
(5)

قمـ ، ىم٤مل Aظمؼمٟم٤م CسمرEهٞمؿ سمـ ؾمٕمد -

، ٓ شمّمٚمح Eًمّمدىم٦م ًمٖمٜمل》: سمـ قمٛمرو سمـ Eًمٕم٤مS ي٘مقل Eهلل قمٌدىم٤مل ؾمٛمٕم٧م ، قمـ Oحي٤من سمـ يزيد، Aسمٞمف

 .《ًمذي ُمرG ىمقي وٓ

((ومل يرومٕمف، قمـ Aسمٞمف، وOوى CسمرEهٞمؿ سمـ ؾمٕمد)): وىم٤مل Eإلُم٤مم Eًمٌخ٤مOي
(6)

. 

 -Aقمٚمؿ وEهلل–عمت٤مسمٕم٦م EًمثقOي إلسمرEهٞمؿ سمـ ؾمٕمد قمغم Eًمرومع ، وEًمذي ئمٝمر Aن EًمرEضمح هق OوEي٦م Eًمرومع

 .ًمف وىمع ُم٤م طم٥ًم ُمقىمقوم٤م OوEه Eهلل Oمحف وEًمِم٤مومٕمل

 .روايي ؾمعبي فمـ ؽمعً زمـ إزمراهقؿ: شموكقو

 .ف سمف ُمقىمقوم٤مووه٥م سمـ ضمرير قمٜم، وEحلج٤مJ سمـ ُمٜمٝم٤مل، ومروEه حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر، Eظمتٚمػ قمٜمف

Qي٤مC يبA م سمـMA هEوOًمّمٛمد سمـ  قمٌدو، وEقمٜمف سمف ُمرومققم٤م قمٌد IOEًمقE. 

                                 
(1 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )482( H )3143 .) 

(2( MEيخ سمٖمدOشم٤م )2/245( H )274  .) 

 (. 6798( K )11/403( ُمًٜمد Aمحد )3)

(4( )2/84 .) 

(5( )9/325 .) 

 (. 3/329( H )1114( Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم )6)
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 .ايمروايي اظمقومقهمي-أ

Oٔصم٤مE ًمٓمؼمي ذم هتذي٥مE ظمرضمٝم٤مA
(1)

 :قمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر همٜمدO، قمـ حمٛمد سمـ Eعمثٜمل 

Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين Kًمٓمح٤موي ذم ذEو
(2)

 :ُمـ ـمريؼ Eحلج٤مJ سمـ Eعمٜمٝم٤مل 

وEًمٓمح٤موي
(3)

 :طم٤مPم سمـ ضمرير سمـ وه٥م ـمريؼ ُمـ -Aيْم٤م– 

Oهمٜمد( صمالصمتٝمؿ ،Jحلج٤مEو ، )هٞمؿ ىم٤مل: قمـ ؿمٕم٦ٌم ىم٤ملووه٥مEسمرC ظمؼمين ؾمٕمد سمـA : حي٤من سمـO ؾمٛمٕم٧م

 .《ًمذي ُمرG ؾمقي وٓٓ حتؾ Eًمّمدىم٦م ًمٖمٜمل 》: سمـ قمٛمرو Eهلل قمٌدىم٤مل : ىم٤مل، ويم٤من AقمرEسمٞم٤م <دوىم٤م، يزيد

وNيمره Eًمؽمُمذي
(4)

 .ُمٕمٚم٘م٤م قمـ ؿمٕم٦ٌم سمف 

 .وEإلؾمٜم٤مM <حٞمح

 .اظمرهمقفمي ايمروايي -ب

Aظمرضمٝم٤م Eحل٤ميمؿ
(5)

Eًمٌٞمٝم٘مل فـمري٘م وُمـ– 
(6)

صمٜم٤م CسمرEهٞمؿ سمـ ، Eًمرمحـ سمـ Eحلًـ Eًم٘م٤ميض قمٌدقمـ  -

سمـ  Eهلل قمٌدقمـ ، قمـ Oحي٤من سمـ يزيد، قمـ ؾمٕمد سمـ CسمرEهٞمؿ، صمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم، صمٜم٤م @Mم سمـ Aيب Cي٤مE ،Qحلًلم

 .ًمذي ُمرG ىمقي وٓ، ٓ حتؾ Eًمّمدىم٦م ًمٖمٜمل: ىم٤مل،  قمـ Eًمٜمٌل، قمٛمرو

ىم٤مل Aسمق Eًمٗمْمؾ ، Eًمرمحـ سمـ Eحلًـ سمـ Aمحد Aسمق Eًم٘م٤مؾمؿ Eٕؾمدي Eًم٘م٤ميض قمٌد: ٞمخ Eحل٤ميمؿوومٞمف ؿم

، Aٟمٙمر قمٚمٞمف Aسمق ضمٕمٗمر Eسمـ قمٛمف. . . MEقمك قمـ CسمرEهٞمؿ سمـ Eحلًلم ومذه٥م قمٚمٛمف)): <٤مًمح سمـ Aمحد Eحل٤مومظ

وشمٖمػم Aُمر Eًمٌٚمد وم٤مMقمك Eًمٙمت٥م ، ومًٙم٧م قمٜمف طمتك ُم٤مشمقA ،Eيب <٤مًمح OوEيتف قمـ CسمرEهٞمؿوEًم٘م٤مؾمؿ سمـ 

Hعمّمٜمٗم٤مE ،ًمتٗم٤مؾمػمEو))
(7)

((AOي٧م ذم يمتٌف خت٤مًمٞمط)): وىم٤مل EًمدEOىمٓمٜمل. 
(8)

 

                                 
(1 :S( Oٔصم٤مE هتذي٥م )411( K )755 .) 

(2( Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين Kذ )2/14( K )2997 .) 

(3E )( كO1/565عمًتد .) 

 (. 652( K )2/35( ؾمٜمـ Eًمؽمُمذي )4)

 (. K ،1478 )(1/407( EعمًتدOك )5)

 (. 7/13( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )6)

(7( MEيخ سمٖمدOشم٤م )11/591 .) 

(8( MEيخ سمٖمدOشم٤م )11/591 .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 999 ايمّزىموةىمتوب  

: ىم٤مل Eًمذهٌل، Aسمق Cؾمح٤مق Eًمٙم٤ًمئل، وCسمرEهٞمؿ سمـ Eحلًلم سمـ قمكم سمـ ُمٝمرEن سمـ Mْيِزْيؾ EهلََٛمَذEين

 .(1)((Eًمث٘م٦م، Eحل٤مومظ، Eإلُم٤مم))

وىمد شمٙمٚمؿ ، قمـ Eسمـ Mيزيؾ، Eًمرمحـ سمـ Eحلًـ Eًم٘م٤ميض قمٌدٕٟمف ُمـ OوEي٦م ، وهذE Eإلؾمٜم٤مM ومٞمف وٕمػ

 .ذم ؾمامقمف ُمٜمف

Eًمٌٞمٝم٘ملوAظمرضمٝم٤م 
(2)

Eعمٚمؽ سمـ حمٛمد Aيب ىمالسم٦م Eًمرىم٤مر طمدصمٜم٤م  قمٌدُمـ ـمريؼ Aمحد سمـ ؾمٚمامن طمدصمٜم٤م  

 . . .EًمقIOE طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم قمـ ؾمٕمد سمـ CسمرEهٞمؿ سمف قمٌدEًمّمٛمد سمـ  قمٌد

 :وAمحد سمـ ؾمٚمامن سمـ Eحلًـ

((يٙمـ ذم A<قًمف مل ىمد طمدA Iمحد سمـ ؾمٚمامن ُمـ يمت٤مF همػمه سمام)): ىم٤مل EًمدOEىمٓمٜمل
(3)

ومتٕم٘مٌف ، 

ومٚمٕمؾ سمٕمض ـمٚم٦ٌم Eحلدي٨م ىمرA قمٚمٞمف ُم٤م Nيمره ، يم٤من Eًمٜمج٤مM ىمد يمػ سمٍمه ذم @ظمر قمٛمره)): Eخلٓمٞم٥م

((EًمدOEىمٓمٜمل
(4)

. 

وOُمز ًمف سما )<ح( ((<دوق)): ىم٤مل Eًمذهٌل
(5)

. 

يمثػم Eخلٓم٠م ذم Eٕؾم٤مٟمٞمد ، <دوق)): ىم٤مل EًمدEOىمٓمٜمل، Eعمٚمؽ سمـ حمٛمد Aسمق ىمالسم٦م Eًمرىم٤مر قمٌد: وؿمٞمخف

سمٚمٖمٜمل قمـ ؿمٞمخٜم٤م Aيب Eًم٘م٤مؾمؿ سمـ ُمٜمٞمع Aٟمف ىم٤مل قمٜمدي قمـ Aيب ىمالسم٦م قمنمG ، ٓ حيت٩م سمام يٜمٗمرM سمف، وEعمتقن

?EضمزA ،ُم٤م ُمٜمٝم٤م طمدي٨م ؾمٚمؿ ُمٜمف ،Mإلؾمٜم٤مE ُم٤م ذمC ،عمتـE و ذمA ، ٕوه٤ممE Hُمـ طمٗمٔمف ومٙمثر Iيم٤من حيد

((فُمٜم
(6)

(( طمٗمٔمف عم٤م ؾمٙمـ سمٖمدME<دوق خيٓمك? شمٖمػم)): وىم٤مل Eسمـ طمجر. 
(7)

. 

 .ومٗمٞمف وٕمػ ُمـ ضمٝم٦م EOوهي٤م، وAُم٤م OوEي٦م Eًمرومع، قمـ ؿمٕم٦ٌم هق OوEي٦م Eًمقىمػ وايمذي يظفر أن ايمراصم 

وAُم٤م OوEي٦م ؿمٕم٦ٌم ، وCسمرEهٞمؿ سمـ ؾمٕمد، ُمـ OوEي٦م EًمثقOي، Aن Eحلدي٨م <حٞمح ُمرومققم٤م: واحلوقؾ

                                 
 (. 107( H )13/184( ؾمػم Aقمالم Eًمٜمٌال? )1)

 (. 7/13( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )2)

(3( MEيخ سمٖمدOشم٤م )5/309 .) 

(4( MEيخ سمٖمدOشم٤م )5/309 .) 

 (. 396( H )1/101( ُمٞمزEن EٓقمتدEل )5)

(6 :S( ىمٓمٜملOEحل٤ميمؿ ًمٚمدE HٓEؾم١م )131( Q )150 .) 

(7 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )626( H )4210 .) 
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 .سمـ قمٛمرو سمـ Eًمٕم٤مE  Sهلل قمٌدومتحٛمؾ قمغم Aٟمف ومتقى ُمـ 

 :زمـ فمؿرو زمـ ايمعوص نمغم ؿمريؼ رحيون زمـ يزيً اهلل فمبًخطمر فمـ ويمف ؿمريؼ 

Aظمرضمف Eًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه
(1)

 :قمـ Eٕظمي سمـ قمجالن: Eًمقه٤مF سمـ قمٓم٤م? Eخلٗم٤مف قمٌدُمـ ـمريؼ  

وEًمٌٞمٝم٘مل
(2)

، قمـ Aسمٞمف Eًمِمٛمٞمط، سمـ Eًمِمٛمٞمط سمـ قمجالن Eهلل قمـ قمٌٞمد، ُمـ ـمريؼ قمٌدEن سمـ قمثامن 

 :Eٕظمي سمـ قمجالن: وقمٛمف

سمـ قمٛمرو سمـ  Eهلل قمٌدAٟمف ًم٘مل : قمـ Aسمٞمف، قمٓم٤م? سمـ Pهػم Eًمٕم٤مُمريوEٕظمي( قمـ ، ِمٛمٞمطيمالمه٤م )Eًم

Sًمٕم٤مE...حلدي٨م سمٓمقًمف وومٞمفE ؾمقل: ومذيمرO هلل ىم٤ملE  : ًمّمدىم٦م ًمٖمٜمّلE ؾمقّي  وٓ، ٓ حتؾ G  .ًمذي ُِمر 

وNيمر Eًمٌخ٤مOي ُمٕمٚم٘م٤م قمـ قمٓم٤م? سمـ Pهػم
(3)

. 

MوEM سمقA هػم)): وىم٤ملP ُـ ، Cن  Eًمّمدىم٦َم ٓ حَتِؾُّ ًم٘مقي》: سمـ قمٛمرو وم٘م٤مل Eهلل ٌدقمCٟمف ًم٘مل : وىم٤مل قمٓم٤مُ? سم

G ؾَمِقي وٓ ((《ًمذي ُِمر 
(4)

 .قمـ Aسمٞمف: ومل يذيمر. 

 .ىم٤مل Oؾمقل EهللوEًمٌخ٤مOي ومٚمؿ يذيمرE ، وAُم٤م Eًمٓمؼمي، هٙمذO Eومٕمف ذم OوEي٦م Eًمٌٞمٝم٘مل

Eًمث٘م٤مN Hيمرمه٤م Eسمـ طم٤ٌمن ذموم٘مد ، وAسمقه، وOضم٤مًمف صم٘م٤مH همػم قمٓم٤م? سمـ Pهػم سمـ Eٕ<ٌغ Eًمٕم٤مُمري
(5)

. 

 .وهمػمهؿ Eًمرمحـ سمـ Aيب سمٙمر قمٌدو، وطمٌٌم سمـ ضمٜم٤مA ،GMيب هريرGضم٤م? سمٛمٕمٜم٤مه Aطم٤مMي٨م ُمـ OوEي٦م و

 .ٌ أيب هريرة ضمًي -4

Aظمرضمف Eسمـ ظمزيٛم٦م
(6)

 ،Hعمخٚمّمٞم٤مE عمخٚمص ذمE سمق ـم٤مهرAو
(7)

وEحل٤ميمؿ، 
(8)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(9)

ُمـ ـمريؼ  

                                 
 (. 16842( K )14/311( شمٗمًػم Eًمٓمؼمي )1)

 (. 7/13( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )2)

 (. 4/262( H )2745( Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم )3)

 (. 3/77ٜمـ Aيب EMوM )( ؾم4)

 (.  5/205( H )4544( ،)4/264( H )2838( Eًمث٘م٤مH ٓسمـ طم٤ٌمن )5)

 (. 2387( K )4/78( ذم <حٞمحف )6)

(7( Hعمخٚمّمٞم٤مE )2/157( K )1268 .) 

 (. 1/406( EعمًتدOك )8)

 (. 7/13( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )9)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ٓ : قمـ Aيب هريرG يٌٚمغ سمف، امن Eٕؿمجٕملقمـ Aيب طم٤مPم ؾمٚم، قمـ ُمٜمّمقO سمـ Eعمٕمتٛمر: ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م

 .Nي ُمرG ؾمقي وٓحتؾ Eًمّمدىم٦م ًمٖمٜمل 

 .((سمـ قمٛمرو Eهلل قمٌدؿم٤مهده طمدي٨م ، هذE طمدي٨م قمغم ذE Uًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه)): وىم٤مل Eحل٤ميمؿ

Hه صم٘م٤مMؾمٜم٤مC ضم٤ملOو. 

Fًمِمٝم٤مE ًم٘مْم٤مقمل ذم ُمًٜمدE ظمرضمفAو
(1)

وEًمٓمؼمEين ذم Eٕوؾمط 
(2)

ُمـ ـمريؼ ظم٤مًمد سمـ  

 .قمـ Aيب طم٤مPم سمف ٟمحقه، Eًمرمحـ قمٌدقمـ طمّملم سمـ ، لٓمًمقEؾمE Eهلل قمٌد

 .وم٤مإلؾمٜم٤مM <حٞمح، Oضم٤مًمف صم٘م٤مHو

وAظمرضمف Eًمٜمًا٤مئل
(3)

وEسماـ ُم٤مضماف، 
(4)

وEسماـ Aيب ؿماٞم٦ٌم، 
(5)

وAمحاد، 
(6)

وEًمٓمحا٤موي ذم ذK ُمٕما٤مين ، 

Oٔصم٤مE
(7)

وEًمدOEىمٓمٜمل، 
(8)

وAسمق ٟمٕمٞمؿ ذم Eحلٚمٞم٦م، 
(9)

 Rيب سمٙمر سمـ قمٞما٤مA يب طمّمالم، مجٞمٕمٝمؿ ُمـ ـمريؼA قماـ 

 .ومذيمره. . . E هلل ىم٤مل Oؾمقل: قمـ Aيب هريرG ىم٤مل، قمـ ؾم٤ممل سمـ Aيب Eجلٕمد، قمثامن سمـ قم٤م<ؿ

 Aيب ُمـ يًٛمع مل ؾم٤معم٤م ٕن، سم٤مٟٓم٘مٓم٤مE- Wعمّمٜمػ قمٜمف ٟم٘مؾ يمام–Eإلُم٤مم Aمحد  ٤موهذه EًمروEي٦م Aقمٚمٝم

Gي٦م وهذه، هريرEًمروE ي٦م شمٜمجؼمEيب سمروA مPٕؿمجٕمل طم٤مE ًم٤ًمسم٘م٦مE. 

((وAيب <٤مًمح شم٘مقيف، ـمريؼ Aيب طم٤مPم)): OوEي٦م ؾم٤ممل سمـ Aيب Eجلٕمد وىم٤مل Eسمـ Eعمٚم٘مـ سمٕمد Aن Nيمر
(10)

. 

قمـ Aيب هريرA Gظمرضمف Eًمٓمح٤موي ذم ذK ُمٕم٤مين Eٔصم٤مO ويمف ؿمريؼ خطمر
(11)

صمٜم٤م : ىم٤مل، قمـ قمكم سمـ ُمٕمٌد 

                                 
(1( Fًمِمٝم٤مE ُمًٜمد )2/619 ( K885 .) 

 (). 8/27( K )7859( Eعمٕمجؿ Eٕوؾمط )2)

(3( ،Gًمّزيم٤مE Fعمجتٌك، يمت٤مE )5/99( K )2597( ًمٙمؼمىE ًمًٜمـE ،)3/79( K )2389 .) 

 (. 1839( K )1/589( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ُمـ ؾم٠مل قمـ فمٝمر همٜمك )4)

 (. 7/27-28( K )10767( Eعمّمٜمػ )5)

 (. 15/26( K )9061( Eعمًٜمد )6)

(7( Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين Kذ )2/14( K )3002 .) 

 (. 1990( K )3/22ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل ) (8)

 (. 8/308( طمٚمٞم٦م Eٕوًمٞم٤م? )9)

 (. 18/370( EًمٌدE Oعمٜمػم ) 10)

(11( Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين Kذ )2/14( K )3002 .) 
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Oىم٤مل، ُمٕمغم سمـ ُمٜمّمق :Rسمق سمٙمر سمـ قمٞم٤مA يب طمّملم، صمٜم٤مA يب <٤مًمح، قمـA قمـ ، Gيب هريرA قمـ ، قمـ

 .ومل يًؼ ًمٗمٔمف ،ُمثٚمف E هلل Oؾمقل

Hضم٤مًمف صم٘م٤مOسمق طمّملم هق، وAًمٙمقذم: وE ٕؾمديE سمام ))  قمثامن سمـ قم٤م<ؿ سمـ طمّملمOصم٘م٦م صم٧ٌم ؾمٜمل و

((Mًمس
(1)

 .وومٞمف قمٜمٕمٜم٦م Aيب طمّملم، 

 .ضمبًم زمـ صمـودة  -4

Aظمرضمف Eًمؽمُمذي 
(2)

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم، 
(3)

وCسمرEهٞمؿ Eحلريب، 
(4)

وEسمـ Aيب قم٤م<ؿ ذم Eٔطم٤مM وEعمث٤مين 
(5)

 

وEًمٓمؼمEين
(6)

: قمـ طمٌٌم سمـ ضمٜم٤مE GMًمًٚمقزم ىم٤مل، قمـ قم٤مُمر Eًمِمٕمٌل، جم٤مًمد سمـ ؾمٕمٞمدٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ يم 

Cٓ ، ًمذي ُمرG ؾمقي وٓ، Cن Eعم٠ًمًم٦م ٓ حتؾ ًمٖمٜمل: Eحلدي٨م سمٓمقًمف وومٞمف. . . ي٘مقل E هلل ؾمٛمٕم٧م Oؾمقل

ْٗمٔمعُمُ  Aو هُمْرمٍ ، ًمذي وم٘مر ُُمْدىمع
(7)

، يم٤من مخقؿم٤م ذم وضمٝمف يقم Eًم٘مٞم٤مُم٦م، وُمـ ؾم٠مل Eًمٜم٤مQ ًمٞمثري سمف ُم٤مًمف، 

وOوٗم٤م
(8)

 .وُمـ ؿم٤م? ومٚمٞمٙمثر، وُمـ ؿم٤م? ومٚمٞم٘مؾ، ي٠ميمٚمف ُمـ ضمٝمٜمؿ 

 .((هذE EًمقضمفهذE طمدي٨م همري٥م ُمـ )): ىم٤مل Eًمؽمُمذي

((ًمٞمس سم٤مًم٘مقي وىمد شمٖمػم ذم @ظمر قمٛمره)): ىم٤مل Eسمـ طمجر، جم٤مًمد سمـ ؾمٕمٞمدوُمدOEه قمغم 
(9)

. 

 .ايمرمحـ زمـ أيب زمؽر  فمبًضمًيٌ  -4

Aظمرضمف Eًمٗمًقي ذم Eعمٕمروم٦م وEًمت٤مOيخ
(10)

 :قمـ Aيب ؾمٕمٞمد حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد Eجلٕمٗمل 

                                 
(1 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )664) ( H4484 .) 

(2 ،Gًمّزيم٤مE Fًمًٜمـ، يمت٤مE ذم )ًمّمدىم٦مE ُمـ ٓ حتؾ ًمف Fسم٤م (2/36( K )653 .) 

 (. 10768)( 7/28 K( Eعمّمٜمػ )3)

 ( ُم٤مGM: )همرم(. 3/1074( همري٥م Eحلدي٨م إلسمرEهٞمؿ Eحلريب )4)

 (. 3/182( K )1512( Eٔطم٤مM وEعمث٤مين )5)

 (. 4/14( K )3504( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم )6)

  Eًمٗم٘مر Eعمُدىمع (7)
ِ
ىْمٕم٤م? FE ُهَق Eًمَٗمْ٘مر Eًمِمديد Eعمُْٗميِض سمف Cمم Eًمد   (. 1/143. همري٥م Eحلدي٨م ًمٚمخٓم٤ميب )وهق Eًمؽمُّ

 (. A :2/557ي طم٤مضم٦م Pُٓم٦م. EعمجٛمقE Wعمٖمٞم٨م )همرم ُمٗمٔمع

 ُم٤مO( GMوػ(.  (E2 /231ًمٜمٝم٤مي٦م )يٜمٔمر: : Eحلج٤مE GOعمحامG قمغم Eًمٜم٤مO، وEطمدهت٤م Oوٗم٦م. Eًمروػ  (8)

 (. 6478( H )920٘مري٥م Eًمتٝمذي٥م )S: ( شم9)

(10( )1/285 .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 Eو Mٔطم٤مE يب قم٤م<ؿ ذمA سمـEعمث٤مينو
(1)

 :قمـ يٕم٘مقF سمـ محٞمد 

وEًمٓمؼمي
(2)

 :قمـ قمٛمرو سمـ ُم٤مًمؽ 

وEسمـ EٕقمرEيب ذم ُمٕمجٛمف
(3)

Eسمـ ىم٤مٟمع ذم ُمٕمجؿ Eًمّمح٤مسم٦م 
(4)

 Mسمـ س OEيب ٟمٕمٞمؿ رضA ُمـ ـمريؼ: 

، سمـ وه٥م Eهلل قمٌدورضOE( قمـ ، وقمٛمرو سمـ ُم٤مًمؽ، ويٕم٘مقF سمـ محٞمد، OAسمٕمتٝمؿ )Aسمق ؾمٕمٞمد Eجلٕمٗمل

IOحل٤مE ن سمٙمػم سمـ ، ٟم٤م قمٛمرو سمـAٌهلل دقمE ٕؿم٩مE طمدصمف، سمـ Oسم٤م صمقA نA ظمؼمهA ، يب  قمٌدقمـA ًمرمحـ سمـE

 .ًمذي ُمرG ؾمقي وٓ، ٓ حتؾ Eًمّمدىم٦م ًمٖمٜمل: ىم٤مل E هلل Aن Oؾمقل، قمٜمٝمؿ Eهلل Oيض سمٙمر

ويمالمه٤م ، سم٤مًمِمؽ   Eًمرمحـ سمـ Aيب سمٙمر قمٌدAو ، سمـ Aيب سمٙمر Eهلل قمٌد : وقمٜمد Eسمـ Aيب قم٤م<ؿ

قمٜمٝمؿ Aمجٕملم Eهلل ؿم٘مٞمؼ Aؾمام? Oيض Eهلل قمٌدو، ئِم٦مEًمرمحـ ومِم٘مٞمؼ قم٤م قمٌدAُم٤م ، <ح٤مسمٞم٤من
(5)

. 

Eًمرمحـ سمـ  قمٌدقمـ ، Eًمرمحـ قمٌدسمـ  Eهلل قمٌدEًمرمحـ سمـ Aيب سمٙمر Aو قمـ  قمٌد): وذم OوEي٦م Eًمٗمًقي

Oيب صمقA يب سمٙمر( سمدلA. 

Oوى قمٜمف، Eؾمؿ Aسمٞمف وٓٓ يٕمرف Eؾمٛمف ، ًمف <ح٦ٌم، وAسمق صمقO هق Eًمٗمٝمٛمل
(6)

 

وصم٘مف EًمدEOىمٓمٜمل، Eعم٘مرى? قذمAسمق ؾمٕمٞمد Eًمٙم، حيٞمك سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ حيٞمك Eجلٕمٗمك: ؿمٞمخ Eًمٗمًقي
(7)

ىم٤مل  

((<دوق خيٓمئ)): Eسمـ طمجر
(8)

. 

((<دوق Oسمام وهؿ)) يٕم٘مقF سمـ محٞمد سمـ يم٤مؾم٥م Eعمدين: Aيب قم٤م<ؿ وؿمٞمخ Eسمـ
(9)

. 

ورضOE سمـ سA Mسمق ٟمٕمٞمؿ ، ((وٕمٞمػ)) قمٛمرو سمـ ُم٤مًمؽ سمـ قمٛمر EًمرEؾمٌل Eًمٖمؼمي: وؿمٞمخ Eًمٓمؼمي

                                 
(1( )1/469( K )649 .) 

(2 Oٔصم٤مE هتذي٥م )-  :S( Mعمٗم٘مقE ?جلزE412( K )757 .) 

(3( )1/211( K )372 .) 

(4( )2/164 .) 

 (. 4/24( H )4586( Eإل<٤مسم٦م ذم متٞمٞمز Eًمّمح٤مسم٦م )5)

 (. E4/1618( H )2887ٓؾمتٞمٕم٤مF ) (،2/406( H )975( Eٕؾم٤مُمل وEًمٙمٜمك ٕيب Aمحد Eحل٤ميمؿ )6)

(7( Q ،حل٤ميمؿE HٓEؾم١م )514 .) 

(8 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )1057( H )7564 .) 

(9 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )1088( H )7815 .) 
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ٕمٗمقهEًمٓمح٤من و
(1)

. 

 .وEًمٗمًقي، Eسمـ Aيب قم٤م<ؿ: وهذE Eإلؾمٜم٤مM ٓ سم٠مQ سمف ذم EًمِمقEهد ُمـ ـمري٘مل

Eًمرمحـ سمـ Aيب سمٙمر Aظمرضمف EًمٌزOE قمٌدوًمف ـمريؼ @ظمر قمـ 
(2)

EًمرEي٦م ٟمّم٥م ذم يمام–وEًمٓمؼمEين 
(3)

ُمـ – 

GMEسمـ هلٞمٕم٦م طمدصمٜمل سمٙمر سمـ ؾمقE ـمريؼ ،Oيب صمقA يب سمٙمر قمٌدقمـ ، قمـA ًمرمحـ سمـE ،ًمٜمٌلE قمـ  ٟمحقه. 

 .قمـ سمٙمر سمـ ؾمقGME(، Aطمًٌف قمـ سمٙمػم، )Eسمـ هلٞمٕم٦م: قمٜمد EًمٌزOEو

Oٕؾمت٤مE وذم يمِمػ :)GMEطمًٌف قمـ سمٙمر سمـ ؾمقA سمـ هلٞمٕم٦مE(. 

((وومٞمف يمالم، وومٞمف Eسمـ هلٞمٕم٦م، وEًمٌزO ،OEوEه EًمٓمؼمEين ذم Eًمٙمٌػم)): وىم٤مل Eهلٞمثٛمل
(4)

. 

طمًٜمف Eعمّمٜمػ ذم يمت٤مسمف Eًمٙم٤مذموىمد ، سمِمقEهده طمًـAن Eحلدي٨م  واخلالقي
(5)

 .وEهلل Aقمٚمؿ. 

، أو فميًهلو، ٓ حتؾ ايمصًومي ظمـ يمف مخسقن درمهو》: أاام وموٓ، اهلل فمبً)وروي فمـ فمقم و: ومقيمف -444

(《أو ومقؿتفو مـ ايمذهى
(6)

. 

Aظمرضمف Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(7)

 ، OEًمدEىمٓمٜملو
(8)

، قمـ Eحلًـ سمـ ؾمٕمد سمـ ُمٕمٌد، ج٤مJ سمـ OAـم٤مEGحلُمـ ـمريؼ  

ٝم٤م رُو Aو قمَ ، ٓ حتؾ Eًمّمدىم٦م عمـ ًمف مخًقن OMمه٤م)): ىم٤مٓ، Eهلل قمٌدو، قمـ قمكم، قمـ Aسمٞمف ؾمٕمد سمـ ُمٕمٌد

 .((Eًمذه٥م ُمـ

قO ًمتدًمٞمًف ٝموٕمٗمف Eجلٛم، Eًم٘م٤ميض سمـ صمقO سمـ هٌػمE Gًمٜمخٕمل Aسمق OAـم٤مE Gًمٙمقذم طمج٤مJ سمـ OAـم٤مGومٞمف و

وىمد Nيمره Eحل٤مومظ ذم Eعمرشم٦ٌم EًمرEسمٕم٦م ُمـ Eعمدًمًلم، قمـ Eًمْمٕمٗم٤م?
(9)

 .Mإلؾمٜم٤مE وىمد قمٜمٕمـ ذم. 

                                 
(1 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )744( H )5103( نEعمٞمزE ًم٤ًمن ،)7/250( H )3375 .) 

(2( Oًمزظم٤مE ًمٌحرE )6/238( K )2271 .) 

 (. 6886)( K 5/480(، ضم٤مُمع Eعم٤ًمٟمٞمد وEًمًٜمـ )٦2/400م )( ٟمّم٥م EًمرEي3)

 (. 3/91( جمٛمع EًمزوEئد وُمٜمٌع EًمٗمقEئد )4)

 (. 1/429( Eًمٙم٤مذم ذم وم٘مف Eإلُم٤مم Aمحد )5)

 (. 4/118( Eعمٖمٜمل )6)

 (. 6/519( K )10532( Eعمّمٜمػ )7)

 (. 2005( K )3/30( ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )8)

 (. 118( Oىمؿ )164( شمٕمريػ Aهؾ Eًمت٘مديس)<ا 9)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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Nيمره Eسمـ طم٤ٌمن ذم Eًمث٘م٤مE ،Hهل٤مؿمٛمل ُمقمم Eحلًـ سمـ قمكم ٕمٌدوؾمٕمد سمـ ُم
(1)

وىم٤مل Eسمـ طمجر  

((ُم٘مٌقل))
(2)

. 

Oٔصم٤مE ًمٓمؼمي ذم هتذي٥مE ظمرضمفAو
(3)

ىم٤مل : ىم٤مل، قمـ Eحلٙمؿ، قمـ طمج٤مJ، ُمـ ـمريؼ Aيب ُمٕم٤موي٦م 

 .ومذيمره. . . سمـ ُمًٕمقM هللا قمٌد

ذم ُم٤ًمئؾ Aسمٞمف سمـ Aمحد Eهلل قمٌدوAظمرضمف 
(4)

، قمٛمـ طمدصمف، طمج٤مJ سمـ OAـم٤مGقمـ ، ُمـ ـمريؼ هِمٞمؿ 

 Mسمـ ُمًٕمقE قمـ سمف. 

 .يًؿ مل وؿمٞمخف ُمٌٝمؿ، ُمتٙمٚمؿ ومٞمف طمج٤مJ سمـ OAـم٤مGومٞمف 

وAظمرضمف Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل
(5)

قمـ Eسمـ ، قمـ CسمرEهٞمؿ، قمـ Oضمؾ، OAـم٤مGطمج٤مJ سمـ قمـ ، قمـ هِمٞمؿ 

 Mُمًٕمق ٟمحقه. 

 .ؿمٞمخ طمج٤مJ ُمٌٝمؿ Aيْم٤مو

وAظمرضمف Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل
(6)

 .ٟمحقه  قمـ قمكم، قمـ Eحلٙمؿ سمـ قمتٞم٦ٌم، قمـ طمج٤مJ، قمـ هِمٞمؿ 

وNيمر هذه Eٔصم٤مE Oسمـ طمزم ذم Eعمحغم
(7)

 .شمٕمٚمٞم٘م٤م 

ؾمٜم٦م مخًلموًمد  سمـ قمتٞم٦ٌم Eًمٙمٜمدي Eحلٙمؿٕن : وم٤مإلؾمٜم٤مM ُمٜم٘مٓمع
(8)

 .ها 40ىمتؾ ؾمٜم٦م  وقمكم ، 

مـ ؽملل ويميف ميو يغـقيف صميوءت :  اهلل ومول رؽمقل: ومول، زمـ مسعقد اهلل فمبً)روى : ومقيمف -444

ووضًم ًُ أو ىمُ ، أو طمًوؾمو، مسليمتف يقم ايمؼقومي مخقؾمو
(9)

وميول ؟ ميو ايمغـيك، ييو رؽميقل اهلل: همؼقيؾ. دم وصمفيف 

 .((ضمًيٌ ضمسـ)): وومول، وايمؼممذي، رواه أزمق داود أو ومقؿتفو مـ ايمذهى، مخسقن درمهو

                                 
 (. 4/298( H )2999( Eًمث٘م٤مH ٓسمـ طم٤ٌمن )1)

(2 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )371( H )2256 .) 

 (. 91( K )1/54( هتذي٥م Eٔصم٤مO ُمًٜمد قمٛمر )3)

 (. 725( K )527( <ا )4)

 (. 547( K )1731( EُٕمقEل )<ا5)

 (. 547( K )1732( EُٕمقEل )<ا6)

 (. 6/153( Eعمحغم )7)

(8E عمزي ذم هتذي٥مE ٟم٘مٚمف )( ضم٤مل <حٞمح ُمًٚمؿ. 7/120ًمٙماملO ٟمجقيف ُمـ يمت٤مسمفP سمـE يب سمٙمرA قمـ ) 

(9 )RخلادوE ًمE ًمٙمُ اذِمEوٟمحقه. و Mجلٚمد: ىمنمه ُمـ قمقE Rظمد ،RخلٛمقE ادُ َٛمْٕمٜمك ُمثؾKصمر  وA ويمؾ RخلدوE Oَيْٕمٜمِل @صَم٤م

( ُم٤مGM: )يمدK(، وEعمجٛمقW 1/190دE .Kٟمٔمر: همري٥م Eحلدي٨م ٕيب قمٌٞمد )ُمـ ظمدAَ Rو قمض Aَو َٟمحقه وَمُٝمَق يم

 ( ُم٤مGM: )ظمدR(. E1/555عمٖمٞم٨م )
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وميً : ومؾـيو، زمؼيقي دم احليًيٌويمقس ، ٓ يروي فمـف، وىمون ؾمعبي، هذا يرويف ضمؽقؿ زمـ صمبغم: همنن ومقؾ

زمـ فمثامن اهلل فمبًومول 
(1)

يمسػقون 
(2)

ضميًشمـوه : همؼيول ؽميػقون، فميـ ضمؽيقؿ، ضمػظيل أن ؾميعبي ٓ ييروي: 

ُززمقً
(3)

واحلًيٌ إول همقف ضعٌػ (. . . . . . ايمرمحـ فمبًفمـ حمؿً زمـ ، 
(4)

. 

MوEM سمقA ظمرضمفA
(5)

وEًمؽمُماذي 
(6)

وEًمٜمًا٤مئل -Eعمّماٜمػ ىما٤مل يماام– 
(7)

وEسماـ ُم٤مضماف، 
(8)

، OEًمٌازEو
(9)

 

JعمًتخرE ًمٓمقد ذمEو
(10)

وEًمٓمح٤موي، 
(11)

وEًمدOEىمٓمٜمل، 
(12)

وEحل٤ميمؿ، 
(13)

وEًمٌٞمٝم٘مال، 
(14)

وEخلٓمٞما٥م ، 

MEيخ سمٖمدOذم شم٤م
(15)

 :ُمـ ـمريؼ حيٞمك سمـ @Mم 

وEسمـ قمدي ذم Eًمٙم٤مُمؾ
(16)

 :ُمـ ـمريؼ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد Eًم٘مٓم٤من 

                                 
 (. 3465( H )525شم٘مري٥م Eًمتٝمذي٥م )S:  ((صم٘م٦م طم٤مومظ)) سمـ قمثامن سمـ ضمٌٚم٦م Eًمٕمتٙمل Eعمٚم٘م٥م سمٕمٌدEن Eهلل ( هق: قمٌد1)

 ( هق EًمثقOي. 2)

. شم٘مري٥م ((صم٘م٦م صم٧ٌم قم٤مسمد)) Eًمرمحـ Eًمٙمقذم Eًمٙمريؿ سمـ قمٛمرو سمـ يمٕم٥م Eًمٞم٤مُمل Aسمق قمٌد ( Pُسَمٞمْد سمـ Eحل٤مIO سمـ قمٌد3)

 :S( ًمتٝمذي٥مE334( H )1989 .) 

 (. 120 -4/118ٖمٜمل )Eعم( 4)

 (. 1626( K )3/68( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ُمـ يٕمٓمك ُمـ Eًمّمدىم٦م، وطمدُّ Eًمٖمٜمك )5)

(6( Gًمّزيم٤مE ُمـ حتؾ ًمف Fسم٤م ،Gًمّزيم٤مE Fًمًٜمـ، يمت٤مE ذم )2/34( K )651 .) 

  (.3/77( K )2384( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )2592( K )5/97( ذم Eعمجتٌك، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF طمد Eًمٖمٜمك )7)

 (. 1840( K )1/589( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ُمـ ؾم٠مل قمـ فمٝمر همٜمك )8)

(9( OEًمٌزE ُمًٜمد )5/294( K )1913 .) 

(10( )3/246( K )595 .) 

(11( Oٔصم٤مE ُمِمٙمؾ Kذ )1/429( K )489( Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين Kوذ ،)2/20( K )3023 .) 

 (. 3/28( K )2003( Eًمًٜمـ )12)

 (. 1/406( EعمًتدOك )13)

 (. 7/24ٜمـ Eًمٙمؼمى ل )Eًًم( 14)

(15( MEيخ سمٖمدOشم٤م )4/336( H )1518 .) 

(16( )2/218 . .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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وEسمااـ Aيب ؿمااٞم٦ٌم
(1)

وAمحااد، 
(2)

وAسمااق يٕمااغم، 
(3)

وEًمِماا٤مر ذم ُمًااٜمده، 
(4)

٤مهر Eعمخٚمااص ذم سمااق ـمااAو، 

Hعمخٚمّمٞم٤مE
(5)

 :ُمـ ـمريؼ ويمٞمع 

فيوEسمـ Pٟمجق
(6)

 ،Oٔصم٤مE ُمِمٙمؾ Kًمٓمح٤موي ذم ذEو
(7)

 :ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ يقؾمػ Eًمٗمري٤ميب 

وEًمٗمًقي ذم Eعمٕمروم٦م
(8)

 Oصم٤م Eٔ ُمٕم٤مين Kًمٓمح٤موي ذم ذE
(9)

ـ قمدي،  وEسم
(10)

ٞمؾ  ـ ـمريؼ Aيب قم٤م<ؿ Eًمٌٜم  :ُم

 :وىمٌٞمّم٦م، وىمرن Eًمٗمًقي سملم Aيب قم٤م<ؿ

قمـ : ىمٌٞمّم٦م( قمـ EًمثقOيو، Aسمق قم٤م<ؿ، وEًمٗمري٤ميب، وويمٞمع، وحيٞمك Eًم٘مٓم٤من، سمـ @Mمؾمتتٝمؿ )حيٞمك 

ٌَػْمٍ  ـْ : E هلل ىم٤مل Oؾمقل: ىم٤مل، Eهلل قمٌدقمـ ، قمـ Aسمٞمف، Eًمرمحـ سمـ يزيد قمٌدقمـ حمٛمِد سمـ ، طَمٙمٞمؿ سمـ ضم َُم

، ي٤م Oؾمقَل Eهلل: وم٘مٞمؾ: ذم َوضْمِٝمفِ  -Aو يُمدوA ، Kٌو ظُمُدوRٌ  -ضم٤مَ?Hْ يقَم Eًم٘مٞم٤مُم٦م مُخُقRٌ ، ؾم٠مَل وًمف ُم٤م ُيٖمٜمٞمف

ه٥م، مَخًقَن OMِمه٤مً : ىم٤مل= وُم٤م Eًمِٖمٜمك  .Aو ىمٞمٛمُتٝم٤م ُِمـ Eًمذ 

وAظمرضمف Eًمؽمُمذي
(11)

وEًمٓمٞم٤مًمز، -Aيْم٤م– 
(12)

وEًمادOEُمل، 
(13)

وEًمادوٓيب، 
(14)

وEًمِما٤مر ذم ُمًاٜمده 
(15)

 ،

                                 
 (. 10533( K )6/519( ذم Eعمّمٜمػ )1)

 (. 6/194( K )3675( Eعمًٜمد )2)

 (. 5217( K )9/138) ( ُمًٜمد Aيب يٕمغم3)

(4( )2/19( K )479 .) 

(5) (2/44( K )987 .) 

 (. 3/1118( K )2072( EُٕمقEل )6)

(7( )1/428( K )488 .) 

 (. 3/98( Eعمٕمروم٦م وEًمت٤مOيخ )8)

(9( )2/20( K )3024( )4/372( K )7361 .) 

 . (2/218( Eًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي )10)

(11( Gًمّزيم٤مE ُمـ حتؾ ًمف Fسم٤م ،Gًمّزيم٤مE Fًمًٜمـ يمت٤مE ذم )2/33( K )650 .) 

 (. 320( K )1/252( ذم Eعمًٜمد )12)

 (. 1680( K )2/1022( ؾمٜمـ EًمدOEُمل )13)

 (.  750( K )1/418ٜمك وEٕؾمام? ًمٚمدوٓيب )( Eًمٙم14)

 (. 2/20( K )480( Eعمًٜمد ًمٚمِم٤مر )15)
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وEًمدOEىمٓمٜمل
(1)

 ،Hي٤مOًمٓمٞمقE ًمًٚمٗمل ذمE سمق ـم٤مهرAو
(2)

وEًمٌٖمقي ذم ذE Kًمًٜم٦م 
(3)

 .ُمـ ـمريؼ ذيؽ 

وEًمدOEىمٓمٜمل
(4)

 .صمٜم٤م CهEئٞمؾ، حيٞمك سمـ @Mمُمـ ـمريؼ  

و EًمٓمؼمEين ذم Eٕوؾمط
(5)

 :قمـ ؿمٕم٦ٌم، ُمـ ـمريؼ CسمرEهٞمؿ سـم ـمٝمامن 

ـ طمٙمٞموؿمٕم٦ٌم( ، وCهEئٞمؾ، صمالصمتٝمؿ )ذيؽ ـ ضمٌػم سمف ٟمحقهقم  .ؿ سم

ُمـ Aضمؾ ، وىمد شمٙمٚمؿ ؿمٕم٦ٌم ذم طمٙمٞمؿ سمـ ضمٌػم، طمدي٨م Eسمـ ُمًٕمقM طمدي٨م طمًـ)): وىم٤مل Eًمؽمُمذي

 .((هذE Eحلدي٨م

 .Eًمرمحـ سمف قمٌدقمـ حمٛمد سمـ ، قمـ Pسمٞمد، ومروى قمـ ؾمٗمٞم٤من، وNيمر حيٞمك سمـ @Mم ُمت٤مسمٕم٤م حلٙمٞمؿ سمـ ضمٌػم

MوEM سمقA يمره٤مN ،م[)): وم٘م٤ملM@ سمـE هلل دقمٌىم٤مل  ىم٤مل حيٞمل ]يٕمٜملE ـُ قمثامن ًمًٗمٞم٤من طمٗمٔمل Aن ؿمٕم٦ٌَم : سم

صمٜم٤مه Pُسمٞمدٌ : وم٘م٤مل ؾمٗمٞم٤من، ٓ يروي قمـ طمٙمٞمؿ سمـ ضمٌػم  .((Eًمرمحـ سمـ يزيد قمٌدقمـ حمٛمد سمـ ، وم٘مد طمد 

ـَ @Mم قمغم ىمقًمف قمـ Pسمٞمد وم٘م٤مل EًمدوOي ؾمٛمٕم٧م حيٞمك وؾم٠مًمتف قمـ طمدي٨م )): ووهؿ Eٕئٛم٦ُم حيٞمك سم

 Mسمـ ُمًٕمقE ًمّمدىم٦م طمٙمٞمؿ سمـ ضمٌػم طمدي٨مE مه٤مٓ حتؾOM طمٌد همػم  عمـ يم٤من قمٜمده مخًقنA يرويف

ٟمٕمٚمؿ AطمدE يرويف Cٓ  وٓ، قمـ Pسمٞمد، قمـ ؾمٗمٞم٤من، ٟمٕمؿ يرويف حيٞمك سمـ @Mم: وم٘م٤مل حيٞمك سمـ ُمٕملم= طمٙمٞمؿ

وًمٙمٜمف طمدي٨م ُمٜمٙمر هذE ، وهذE وهؿ ًمق يم٤من هذE هٙمذE حلدI سمف Eًمٜم٤مQ مجٞمٕم٤م قمـ ؾمٗمٞم٤من، حيٞمك سمـ @Mم

((Eًمٙمالم ىم٤مًمف حيٞمك Aو ٟمحقه
(6)

. 

ٟمٕمرف هذE Eحلدي٨م  وٓ، ٓ ٟمٕمٚمؿ AطمدE ىم٤مل ذم هذE Eحلدي٨م Pسمٞمد همػم حيٞمك سمـ @Mم)): Eًمٜم٤ًمئلوىم٤مل 

((وطمٙمٞمؿ وٕمٞمػ، Cٓ ُمـ طمدي٨م طمٙمٞمؿ سمـ ضمٌػم
(7)

. 

هٙمذO EوEه : وهق ُمؽموك Eحلدي٨م، وهذE Eحلدي٨م Cٟمام يدوO قمغم طمٙمٞمؿ سمـ ضمٌػم)): Eًمؼم قمٌدوىم٤مل Eسمـ 

                                 
 (. 3/29( K )2004( Eًمًٜمـ )1)

(2( Hي٤مOًمٓمٞمقE )3/905( K )840 .) 

 (. 6/83( ذE Kًمًٜم٦م )3)

 (. 2003( K )3/28( ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )4)

 (. 2/191( K )1686( Eعمٕمجؿ Eٕوؾمط )5)

 (. 1671( Q )٦3/346م EًمدوOي )OوEي -( شم٤مOيخ Eسمـ ُمٕملم 6)

 (. 3/77( K )2384( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )7)
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٤مOك وهمػم، A<ح٤مE FًمثقOيمج٤مقم٦م  ـ Eعم ـ EًمثقOي، هُمٜمٝمؿ Eسم ـ ضمٌػم، قم ـ طمٙمٞمؿ سم ـ ، قم ـ حمٛمد سم ـ يزيد Eًمرمحـ قمٌدقم ، سم

Mسـم ُمًٕمقE م وم٢مٟمف، قمـM@ حيٞمك سـم ٓ C :ضمٕمؾ ومٞمف ُمع طمٙمٞمؿ سمـ ضمٌػم ،E سمٞمدPًمٞم٤مُمل))
(1)

. 

وًمٞمًا٧م ، ومٝمال ُمرؾماٚم٦م، Eًمرمحـ سمـ يزياد قمٌدقمـ حمٛمد سمـ ، وقمغم ومرT صمٌقH ُمت٤مسمٕم٦م Pسمٞمد Eًمٞم٤مُمل

Mسمـ ُمًٕمقE ممC Gُمًٜمد ،OEًمٌزE م)) :ىم٤ملM@ ن ؿمٕم٦ٌم ٓ يريض طمٙمٞمؿ سمـ ضمٌػم: ىم٤مل حيٞمك سمـA وم٘مٚم٧م ، ومٕمٚمٛم٧م

، Eهلل قمٌادومل ي٘ماؾ قماـ ، قمـ Aسمٞمف هٙمذE ،Eًمرمحـ سمـ يزيد قمٌدقمـ حمٛمد سمـ ، قمـ Pسمٞمد، طمدصمٜمٞمف ؾمٗمٞم٤من: ًمف

Pسمٞماد ومٚماؿ يًاٜمد هاذE Eحلادي٨م و، وطمٙمٞمؿ سمـ ضمٌاػم هاذO Eضماؾ ُماـ Aهاؾ Eًمٙمقوما٦م وإمٞمػ Eحلادي٨م

((Eهلل قمٌد قمـ
(2)

. 

Aظمرضمٝم٤م EًمدOEىمٓمٜمل، -Aيْم٤م– ٞمؿ سمـ ضمٌػم ُمـ ىمٌؾ Aيب Cؾمح٤مق Eًمًٌٞمٕملوشمقسمع طمٙم 
(3)

ُمـ ـمريؼ  

، قمـ Aسمٞمف، Eًمرمحـ سمـ يزيد قمٌدقمـ حمٛمد سمـ ، قمـ Aيب Cؾمح٤مق، قمـ CهEئٞمؾ، صمٜم٤م مح٤مM، حمٛمد سمـ ُمّمٕم٥م

 .سمـ ُمًٕمقM سمف ٟمحقه Eهلل قمٌدقمـ 

شمريمف ، ضمٌػم وهق وٕمٞمػ وCٟمام هق طمٙمٞمؿ سمـ، ىمقًمف قمـ Aيب Cؾمح٤مق، Eٕول وهؿ)): وىم٤مل EًمدOEىمٓمٜمل

((ؿمٕم٦ٌم وهمػمه
(4)

((<دوق يمثػم Eًمٖمٚمط)): وهق ـ حمٛمد سمـ ُمّمٕم٥م سمـ <دىم٦م Eًم٘مرىم٤ًمئلوEًمقهؿ ُم. 
(5)

. 

ـ ضمٌػم ـ هذE ومتٌلم، ومروEي٦م CهEئٞمؾ EOضمٕم٦م Aيْم٤م Cمم طمٙمٞمؿ سم ؾمدي Eًمٙمقذم ُم Eٕ ـ ضمٌػم  .Aن ُمدOEه قمغم طمٙمٞمؿ سم

وىمد شمريمف ؿمٕم٦ٌم ُمـ Aضمؾ OوEيتف هلذE Eحلدي٨م
(6)

ويم٤من حيٞمك وEسمـ ُمٝمدي ٓ حيادصم٤من قمٜماف، 
(7)

وىما٤مل ، 

((وإمٞمػ Eحلادي٨م ُمْمآمرF)): Aمحد
(8)

((ُمٜمٙمار Eحلادي٨م، وإمٞمػ Eحلادي٨م))وىما٤مل Aسماق طما٤مشمؿ ، 
(9)

 ،

                                 
 (. 4/103( Eًمتٛمٝمٞمد )1)

(2( OEًمٌزE ُمًٜمد )5/294( K )1913 .) 

 (. K ،2002 )(3/28ًٜمـ )Eًم( 3)

 (. K ،2003 )(3/28ًٜمـ )Eًم( 4)

(5 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )897( H )6302 .) 

 (. 2/217( Eًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي )6)

 (. 3/16خ Eًمٙمٌػم )( Eًمت٤مOي7)

 (. 3/202( EجلرK وEًمتٕمديؾ )8)

 (. 3/202( EجلرK وEًمتٕمديؾ )9)
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((ُمؽموك)): EًمدOEىمٓمٜمل وىم٤مل
(1)

ومٞمف Oومض وٕمٗمف همػم وEطماد وُمِما٤مه سمٕمْماٝمؿ وطمًاـ )): وىم٤مل Eًمذهٌل، 

Aوهق ُم٘مؾ ُمره))
(2)

((وٕمٞمػ Oُمل سم٤مًمتِمٞمع)): وىم٤مل Eسمـ طمجر، 
(3)

. 

 :نمغم ؿمريؼ ضمؽقؿ زمـ صمبغم ويمؾحًيٌ ؿمرق أطمرى فمـ ازمـ مسعقد 

 .قمـ Eسمـ ُمًٕمقM ، قمـ Aسمٞمف، Eًمرمحـ قمٌدـمريؼ Eًم٘م٤مؾمؿ سمـ : إول

Aظمرضمف EًمدOEىمٓمٜمل
(4)

ـ ، قمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم EًمقEؾمٓمل، ُمـ ـمريؼ سمٙمر سـم ظمٜمٞمس Eًمٙمقذم  قمـ Eًم٘م٤مؾمؿ سم

ـ ، قمـ Aسمٞمف، محـEًمر قمٌد  .ٓ حتؾ Eًمّمدىم٦م ًمرضمؾ ًمف مخًقن OMمه٤م: ىم٤مل  قمـ Eًمٜمٌل، سـم ُمًٕمقE Mهلل قمٌدقم

 .((وٕمٞمػ وسمٙمر سمـ ظمٜمٞمس، وٕمٞمػ Eًمرمحـ سمـ Cؾمح٤مق قمٌدAسمق ؿمٞم٦ٌم هق )): وىم٤مل EًمدOEىمٓمٜمل

 .قمـ Eسمـ ُمًٕمقE ، MٕؾمقM سمـ يزيد Eًمٜمخٕمل: وعايمث 

Aظمرضمف Eإلُم٤مم Aمحد
(5)

EًمٓمؼمEين ـمري٘مف وُمـ– 
(6)

Aسمق ٟمٕمٞمؿ ذم Eحلٚمٞم٦مو، 
(7)

قمـ ، ٟمٍم سمـ سم٤مF قمـ – 

Jحلج٤مE ،هٞمؿEسمرC قمـ ،MٕؾمقE هلل قمٌدقمـ ، قمـE Mٟمف ىم٤مل، سمـ ُمًٕمقA :ؾمقلO هلل ىم٤ملE  : ُمـ ؾم٠مل

 .هومذيمر ٟمحق . . . . وهق قمٜمٝم٤م همٜمل، ُم٠ًمًم٦م

 .((ج٤مJ سمـ OAـم٤مGيروه قمٜمف E ٓCحل ، ملهمري٥م ُمـ طمدي٨م CسمرEهٞمؿ)): وىم٤مل Aسمق ٟمٕمٞمؿ

 .ٟمٍم سمـ سم٤مA Fسمق ؾمٝمؾ EخلرEؾم٤مين: وومٞمف

Gً . ((ًمٞمس سمث٘م٦م)): وىم٤مل Eسمـ ُمٕملم Gً . ((ًمٞمس سمٌم?)): وىم٤مل َُمر  FE ظمٌٞم٨ٌم )): وىم٤مل َُمر  ((يمذ 
(8)

٤مل ىم. 

((يرُمقٟمف سم٤مًمٙمذF)): Eًمٌخ٤مOي
(9)

ؾم٠مًم٧م Aيب )): سمـ Aمحد Eهلل قمٌدوىم٤مل Aمحد طمًـ EًمرAي ومٞمف وم٘م٤مل . 

                                 
 (. 2004( K )3/29( ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )1)

 (. 1685)( 1/186 H( Eعمٖمٜمل ذم Eًمْمٕمٗم٤م? )2)

(3 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )265( H )1468 .) 

 (. 2001( K )3/28( ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )4)

  (.K ،4440 )(7/439ًٜمد )Eعم( 5)

 (. 10/129( K )10199( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم )6)

 (. 4/237( طمٚمٞم٦م Eٕوًمٞم٤م? )7)

 (. 1/342( H )569( Eًمتٙمٛمٞمؾ ذم EجلرK وEًمتٕمديؾ ٓسمـ يمثػم)8)

 (. 8/105( H )2357( Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم )9)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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: ىمٚم٧م ًمف، ٟمٍم سمـ سم٤مF وم٘م٤مل Cٟمام Aٟمٙمر Eًمٜم٤مQ قمٚمٞمف طملم طمدI قمـ CسمرEهٞمؿ Eًمّم٤مئغ وُم٤م يم٤من سمف سم٠مQ قمـ

((ُم٤م Aضمؽمى? قمغم هذA Eن Aىمقًمف Aؾمتٖمٗمر Eهلل Cن Aسم٤م ظمٞمثٛم٦م ىم٤مل ٟمٍم سمـ سم٤مF يمذFE ىم٤مل
(1)

. 

 .وهق ُمدًمس، ج٤مJ سمـ OAـم٤مEGحل: وومٞمف Aيْم٤م

 .قمـ Eسمـ ُمًٕمقE ، MعمًقO سمـ خمرُم٦م: ايمثويمٌ

قمـ EعمًقO سمـ ، Eًمرمحـ سمـ ُمًقO سمـ خمرُم٦م قمٌدقمـ ، سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ Aؾمٚمؿ Eهلل قمٌدAظمرضمف ُمـ ـمريؼ 

 .ومذيمره ٟمحقه . . . ًمٜم٤مQ قمـ فمٝمر همٜمكُمـ ؾم٠مل E: ىم٤مل قمـ Eًمٜمٌل قمـ Eسمـ ُمًٕمقM ، خمرُم٦م

 .فذوٕم: وىم٤مل Eسمـ ؾمٚمؿ

((ُمؽموك)): وىم٤مل Aسمق ٟمٕمٞمؿ
(2)

. 

 .ٓ شمّمٚمح ًمٚمٛمت٤مسمٕم٦م، وٕمٞمٗم٦م، قمـ Eسمـ ُمًٕمقA ،Mن هذه Eًمٓمرق Eًمثالصم٦م: واخلالقي

 .وEحلدي٨م وٕمٞمػ

ًم٤ٌمين ذم Eًمّمحٞمح٦م ُمـ ـمريؼ Pسمٞمد Eٕ ًمِمٞمخE و<ححف
(3)

، @MمAٟمف شمٗمرM هبذه EًمروEي٦م حيٞمك سـم  ؾمٌؼوىمد ، 

ٕئٛم٦م يمام  E ؾمٌؼوومهف ،OEًمٌزE ٟمف ُمرؾمؾ وًمٞمس سمٛمًٜمد يمام ىم٤ملA ظمر Eٔ ُٕمرEقمٚمؿ، وA هللEومتّمحٞمحف حمؾ ٟمٔمر و. 

وميول يمؼبقصيي زميـ اظمخيورق  ايمـبل أن  ): ومقيمف -444
(4)

رصميٍؾ : ٓ حتيؾ اظمسيليمي إٓ ٕضميً شمالشميي  

وَج أقوزمتف هموومٌي ضمتك يؼقل شمالشمي مـ ذوي احلِ 
(5)

ضمتيك ؛ همحؾً يمف اظمسيليمي، ومً أقوزمً همالكو هموومي: مـ ومقمف 

أو ؽمًادا مـ فمقش، يصقى ومقامو مـ فمقش
(6)

رواه مسؾؿ( 
(7)

. 

                                 
 E (3/301( Q )5338 .)هلل ( Eًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م Eًمرضم٤مل ٕمحد OوEي٦م Eسمٜمف قمٌد1)

 (. 4362( H )2/431( ُمٞمزEن EٓقمتدEل )2)

 (. 499( K )1/899( ؾمٚمًٚم٦م Eٕطم٤مMي٨م Eًمّمحٞمح٦م )3)

، يم٤من O ، وى قمـ Eًمٜمٌل ، <ح٤ميب ؾمٙمـ EًمٌٍمG، وومد قمغم Eًمٜمٌلسمـ ؿمدE MEهلالزم Eهلل ( ىمٌٞمّم٦م سمـ Eعمخ٤مOق سمـ قمٌد4)

 (. 5/57(، ُمٕمجؿ Eًمّمح٤مسم٦م ًمٚمٌٖمقي )E7/35ًمٓمٌ٘م٤مE Hًمٙمؼمى )ذيٗم٤م ووزم ؾمجًت٤من. يٜمٔمر: 

 )طِمًج٤م(. : ( ُم٤مN :1/348GMوي Eًمٕم٘مؾ. Eًمٜمٝم٤مي٦م )( Nوي Eحلاج٤م5)

? ؾمدHM سمِِف ظمٚماًل وَمُٝمَق ؾِمدME -سمٙمن Eًمًلم-: ؾمادEMًE ُمـ قَمٞمْش( 6)  . (E2/61حلدي٨م ٕيب قمٌٞمد ) همري٥م. ويمؾ َرْ

ـْ قَمٞمش وOِي٦م. وىِمَقEُم A Eي ُم٤م ي٘مقم: وىَماقEُم٤م ُِم ُّ . ي٘م٤مل: وُمالن ىِمقEم Aَْهِؾ Eًمذي ي٘مقم سمف: قِماَمMُُه ًمٌمسمح٤مضمتِف Eًمي 

 ( ُم٤مGM: )ىَمَقَم(. 4/124سَمْٞمتِِف. وىِمقEم Eُٕمِر: ُِماليُمف. Eًمٜمٝم٤مي٦م 

 (. 4/119ٜمل )( Eعمٖم7)
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Aظمرضمف
(1)

، ٚم٧م مح٤مًم٦محتٛم: ىم٤مل، قمـ ىمٌٞمّم٦م سمـ خم٤مOق Eهلالزم، يمٜم٤مٟم٦م سمـ ٟمٕمٞمؿ Eًمٕمدويُمـ ـمريؼ  

ي٤م ىمٌٞمّم٦م : صمؿ ىم٤مل: ىم٤مل، ومٜم٠مُمر ًمؽ هب٤م، Aىمؿ طمتك شم٠مشمٞمٜم٤م Eًمّمدىم٦م: وم٘م٤مل، Aؾم٠مًمف ومٞمٝم٤م E هلل وم٠مشمٞم٧م Oؾمقل

 .ومذيمر ٟمحقه، . . . Eعم٠ًمًم٦م ٓ حتؾ Cنّ 

مـ ؽملل ويمف ومقؿيي ُأْوومِّقيي:  اهلل ومول رؽمقل: ومول، )روى أزمق ؽمعقً اخلًري: ومقيمف  -444
(2)

همؼيً  

أحلػ
(3)

رواه أزمق داود(. أرزمعكم درمهو  اهلل وىموكً إُوومقّي فمعم فمفً رؽمقل. 
(4)

. 

Aظمرضمف
(5)

قمامGO قمـ ، Eًمرمحـ Eسمـ Aيب Eًمرضم٤مل قمٌدطمدصمٜم٤م : ىم٤مٓ، ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد وهِم٤مم سمـ قمامO قمـ 

ُمـ ؾم٠مل وًمف ىمٞمٛم٦م : E هلل ىم٤مل Oؾمقل: قمـ Aسمٞمف ىم٤مل، Eًمرمحـ سمـ Aيب ؾمٕمٞمد EخلدOي قمٌدقمـ ، ٦مسمـ همزيّ 

 -ظمػم ُمـ OAسمٕملم OMمه٤م : ىم٤مل هِم٤مم -ٟم٤مىمتل Eًمٞم٤مىمقشم٦م هل ظمػم ُمـ Aوىمٞم٦م : وم٘مٚم٧م، Aوىمٞم٦م وم٘مد Aحلػ

 .٤مOAسمٕملم OMمهً  E هلل قمغم قمٝمد Oؾمقلويم٤مٟم٧م Eٕوىمٞم٦م : -MEP هِم٤مم ذم طمديثف-، ومٚمؿ Aؾم٠مًمف، ومرضمٕم٧م

وAظمرضمف Eًمٜم٤ًمئل
(6)

Aمحدو 
(7)

وEسمـ ظمزيٛم٦م، 
(8)

وEسمـ ىم٤مٟمع، 
(9)

 Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين Kًمٓمح٤موي ذم ذEو
(10)

 ،

                                 
 (.  1044( K )2/722( ذم <حٞمحف، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ُمـ حتؾ ًمف Eعم٠ًمًم٦م )1)

ًمػ ُُمَِمّدE GMًَْمٞم٤َم? همػم ُمٍمووم٦م، ويم٤مٟم٧م Eٕوىمٞم٦م  -، ( Aوىماٞم٦م2) ْٕ E ىمل َُمْٗمتُقطَم٦مEوA ًمٞم٤م?، َومَجٕمَٝم٤مE وشمِمديد GهلٛمزE سمْمؿ

 همرEًُم٤م ُمـ Eًمٗمْم٦م.  E119ٕوىمٞم٦م شمٕم٤مMل ىمديام قم٤ٌمGO قمـ OAسمٕملم OMمه٤م، و

( ُم٤مGM: )Aوق(، Eإليْم٤مK وEًمتٌٞم٤من ذم ُمٕمروم٦م 1/80(، Eًمٜمٝم٤مي٦م )2/480يٜمٔمر: همري٥م Eحلدي٨م ٓسمـ EجلقPي )

S عمٙمٞم٤ملE54 . 

A Eًمح ومٞمٝم٤م وًمزُمٝم٤م. . Eًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م Eحلدي٨م ذم Eعم٠ًمًم٦م يٚمحػ Cحل٤موم٤م، A : NCي سم٤مًمغ ومٞمٝم٤م، ي٘م٤مل: Aحلػ( وم٘مد Aحلػ3)

 ( ُم٤مGM: )حلػ(. 4/237وEٕصمر )

 (. E4/120عمٖمٜمل )( 4)

 (. 1628( K )3/71( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ُمـ يٕمٓمك ُمـ Eًمّمدىم٦م، وطمد Eًمٖمٜمك )5)

 (. 3/78( K )2387(، Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )5/98( K )2595( Eعمجتٌك، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ُمـ Eعمٚمحػ )6)

 (. 11044( )17/114( K )11060( K )17/97( ُمًٜمد Aمحد )7)

 (. 2447( K )2/1172( ذم <حٞمحف )8)

 (. 3/19( ُمٕمجؿ Eًمّمح٤مسم٦م )9)

(10( )2/20( K )3028 .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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وEسمـ طم٤ٌمن
(1)

وEسمـ قمدي 
(2)

وEًمدOEىمٓمٜمل 
(3)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(4)

 .يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ Eسمـ Aيب Eًمرضم٤مل سمف ٟمحقه 

 .ٚمحٌػ Aوىمٞم٦م ومٝمق ُمُ ُمـ ؾم٠مل وًمف ىمٞمٛم٦م : وًمٗمظ Eسمـ طم٤ٌمن وEسمـ ظمزيٛم٦م

((وٕمٞمػ قمامGO سمـ همزي٦م)): وم٘م٤مل: ٕمامGO سمـ همزي٦موAقمٚمف Eسمـ طمزم سم
(5)

. 

، وٕمٞمػ: ىم٤مل ومٞمف ذم يمت٤مE Fإليّم٤مل، ٗمف E ٓCسمـ طمزمٓ Aقمٚمؿ AطمدE وٕمّ )): ومتٕم٘مٌف Eسمـ Eًم٘مٓم٤من سم٘مقًمف

وCن هذE ًمٕمج٥م Aن يؽمك ومٞمف ، يب حمٛمد سمٌٕمض Eعمت٠مظمريـوEOAه ُمٕمٜمل  A، ذم همػم هذE Eحلدي٨م Eًمّزيم٤مNGيمره ذم 

ىم٤مN FOًمؽ ُم٤م ٓ شم٘مقم ًمف  وٓ، يِم٤مهده مل وحيٙمل ومٞمف قمٛمـ، AىمقEل ُمٕم٤مسيف Aو ُمـ هق AىمرC Fمم قمٍمه

وىم٤مل ، ٘مف Aيْم٤م Eًمٙمقذموممـ وصمّ ، خمرJ طمديثف ذم Eًمّمحٞمح، ف صم٘م٦م قمٜمدهؿوم٢مٟمّ )): وىم٤مل Aيْم٤م ((قمٚمٞمف طمج٦م

((ًمٞمس سمف سم٠مE :Qًمٜم٤ًمئل
(6)

. 

وEًمدOEىمٓمٜمل ، وAسمق OPقم٦م، وEإلُم٤مم Aمحد، ٘مف Eسمـ ؾمٕمدوصمّ ، وقمامGO سمـ همزي٦م سمـ Eحل٤مE IOعم٤مPين

وEًمٕمجكم
(7)

((ُم٤م سمحديثف سم٠مQ)): وىم٤مل Aسمق طم٤مشمؿ. 
(8)

((ًمٞمس سمف سم٠مQ)): وىم٤مل Eًمٜم٤ًمئل 
(9)

. 

ومٚمؿ Aطمٗمظ قمٜمف ، ضم٤مًمًتف يمؿ ُمـ ُمرG)): قمـ Eسمـ قمٞمٞمٜم٦م ىمقًمف وٟم٘مؾ، وشمٗمرE Mًمٕم٘مٞمكم ومذيمره ذم Eًمْمٕمٗم٤م?

((ؿمٞمئ٤م
(10)

وNيمره Eًمٕم٘مٞمكم سمث٘م٤مشمف ذم يمت٤مE Fًمْمٕمٗم٤م? وُم٤م ىم٤مل ومٞمف ؿمٞمئ٤م يّٚمٞمِّٜمُف AسمدE )): وشمٕم٘مٌف Eًمذهٌل سم٘مقًمف. 

ـّ ، "ضم٤مًمًتف يمؿ ُمرG ومٚمؿ Aطمٗمظ قمٜمف ؿمٞمئ٤م": ؾمقى ىمقل Eسمـ قمٞمٞمٜم٦م هذه  Aنّ  ومٝمذE شمٖمٗمؾ ُمـ Eًمٕم٘مٞمكم NC فم

                                 
 (. 3390( K )8/184( ذم <حٞمحف )1)

 E(4/285 .)ًمٙم٤مُمؾ  (2)

 (. 1988( K )3/20( ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )3)

 (. 7/24( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )4)

 (. 6/153( Eعمحغم )5)

 (. 2793( K )5/569( سمٞم٤من Eًمقهؿ وEإلهي٤مم ذم يمت٤مE Fٕطمٙم٤مم )6)

( 374( ؾم١مE HٓEًمؼمىم٤مين Oىمؿ )4459و 3106ًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م Eًمرضم٤مل OAىم٤مم: )(، 5/406( Eًمٓمٌ٘م٤مE Hًمٙمؼمى )7)

 (. 4195( H )21/258هتذي٥م Eًمٙمامل )

 (. K ،2030 )(6/368( EجلرK وEًمتٕمديؾ )8)

 (. 4195( H )21/258ٙمامل )هتذي٥م Eًم( 9)

 (. 3/315( H )1330( Eًمْمٕمٗم٤م? Eًمٙمٌػم )10)
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((وEهلل، ٓ، ٞملمEًمٕم٤ٌمGO شمٚم
(1)

. 

((وOوى ًمف Eًم٤ٌمىمقن"FMٕE"وOوى ًمف ذم ، "Eًمّمحٞمح"Eؾمتِمٝمد سمف Eًمٌخ٤مOي ذم )): وىم٤مل Eعمزي
(2)

 ،

((ٓ سم٠مQ سمف)): وىم٤مل Eسمـ طمجر
(3)

. 

 Mإلؾمٜم٤مE Eحلدي٨م طمًـ هبذEسمـ طم٤ٌمن، وEسمـ ظمزيٛم٦م وE ًٕم٤ٌمين، و<ححفE ًمِمٞمخE طمًـ )): وىم٤مل

((<حٞمح
(4)

. 

وAيب ON ، وOضمؾ ُمـ سمٜمل ُمزيٜم٦م، وOضمؾ ُمـ سمٜمل Aؾمد، سمـ قمٛمرو Eهلل قمٌدوًمف ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م 

 .Eًمٖمٗم٤مOي 

 . فمؿرو زمـ اهلل فمبً ضمًيٌ -4

Aظمرضمف Eًمٜم٤ًمئل
(5)

وEسمـ ظمزيٛم٦م، 
(6)

وEًمٌٞمٝم٘مل 
(7)

يمثػم Eسمـ شمٗمًػم ذم يمام–ف ذم شمٗمًػمه يوEسمـ ُمرMو، 
(8)

 

Eًمؼم ذم Eًمتٛمٝمٞمد قمٌدوEسمـ  -
(9)

 Vحلٗم٤مE عمديٜمل ذم ٟمزه٦مE سمق ُمقؾمكAو
(10)

ؾمٗمٞم٤من سمـ  ؿ ُمـ ـمريؼمجٞمٕمٝم 

ُمـ : E هلل ىم٤مل Oؾمقل: ىم٤مل، هقمـ ضمدّ ، قمـ Aسمٞمف، قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥مقمـ ، قمـ EMوM سمـ ؿم٤مسمقO، قمٞمٞمٜم٦م

 .ومٝمق Eعمٚمحػ، ؾم٠مل وًمف OAسمٕمقن OMمه٤م

((صم٘م٦م)) وEMوM سمـ ؿم٤مسمقE Oعمٙمل
(11)

 ،Mإلؾمٜم٤مEسمـ ظمزيٛم٦م، طمًـ وE وىمد <ححف. 

                                 
 (. 6036( H )3/178( ُمٞمزEن EٓقمتدEل )1)

 . (. 4195( H )21/258هتذي٥م Eًمٙمامل )( 2)

(3 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )713( H )4858 .) 

(4( MوEM يبA حٞمح> )5/330( K )1440 .) 

 (. 2386( K )3/77ى )(، وEًمًٜمـ Eًمٙمؼم5/98( K )2594( Eعمجتٌك )5)

 (. 2448( K )4/101( <حٞمح Eسمـ ظمزيٛم٦م )6)

 (. 7/24( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )7)

 (. 1/707( شمٗمًػم Eسمـ يمثػم )8)

(9) (4/100 .) 

(10 :S( )47 . .) 

(11 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )306( H )1788 .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .أؽمً زمـل مـ رصمؾ ضمًيٌ -4

Aظمرضمف ُم٤مًمؽ
(1)

ٟمزًم٧ُم Aٟم٤م : ُمـ سمٜمل Aؾمد Aٟمف ىم٤مل قمـ Oضمؾ، قمـ قمٓم٤م? سمـ ي٤ًمO، ـ Aؾمٚمؿقمـ Pيد سم 

وضمٕمٚمقE يذيمرون ُمـ ، وم٤مؾم٠مًمف ًمٜم٤م ؿمٞمئ٤م ٟم٠ميمٚمف E هلل NEه٥م Cمم Oؾمقل: وم٘م٤مل زم Aهكم، وAهكم سمٌ٘مٞمع Eًمٖمرىمد

ٓ Aضمد ُم٤م : ي٘مقلE هلل وOؾمقل، ومقضمدH قمٜمده Oضمال ي٠ًمًمف: E هلل ومذه٧ٌم Cمم Oؾمقل، طم٤مضمتٝمؿ

وم٘م٤مل ، ًمٕمٛمري Cٟمؽ ًمتٕمٓمل ُمـ ؿمئ٧م: وهق ي٘مقل، وهق ُمٖمْم٥م، ومتقمم Eًمرضمؾ قمٜمف، Aقمٓمٞمؽ

وم٘مد ؾم٠مل ، ُمـ ؾم٠مل ُمٜمٙمؿ وًمف Aوىمٞم٦م Aو قمدهل٤م، Aن ٓ Aضمد ُم٤م Aقمٓمٞمف Cٟمف ًمٞمٖمْم٥م قمكمّ :  هللا Oؾمقل

ْ٘مح٦مًَمٚم: وم٘مٚم٧م: ىم٤مل Eٕؾمدي Cحل٤موم٤م
(2)

: ىم٤مل، -OAسمٕمقن OMمه٤م : وEٕوىمٞم٦م: ىم٤مل ُم٤مًمؽ -ًمٜم٤م ظمػم ُمـ Aوىمٞم٦م  

وم٘مًؿ ًمٜم٤م ُمٜمف طمتك ، سمٕمد Nًمؽ سمِمٕمػم وPسمٞم٥م E هلل وم٘مدم قمغم Oؾمقل، ومرضمٕم٧م ومل Aؾم٠مًمف

 .وضمؾ قمز Eهلل Aهمٜم٤مٟم٤م

MوEM سمقA ظمرضمفAو
(3)

وEًمٜم٤ًمئل، 
(4)

وEسمـ Eجل٤مOوM ذم Eعمٜمت٘مك، 
(5)

وEًمٓمح٤موي، 
(6)

وAسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ُمٕمروم٦م ، 

سم٦مEًمّمح٤م
(7)

وEسمـ طمزم 
(8)

وEًمٌٞمٝم٘مل 
(9)

وEًمٌٖمقي، 
(10)

 :ُمـ ـمريؼ ُم٤مًمؽ 

                                 
 (.  K839 ) (5/1454( ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ )1)

  (E4 /262ًمٜمٝم٤مي٦م )يٜمٔمر: : Eًمٜم٤مىم٦م Eًم٘مري٦ٌم Eًمٕمٝمد سم٤مًمٜمت٤مJ. -سم٤مًمٙمن وEًمٗمتح-Eًمٚم٘مح٦م، : Eًمّٚم٘ماح٦م ( 2)

 (. 1627( K )3/70( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ُمـ يٕمٓمك ُمـ Eًمّمدىم٦م، وطمد Eًمٖمٜمك )3)

ٜم٤ًمئل (، Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى ًمٚم2596( K )5/98يٙمـ ًمف EOMهؿ ويم٤من ًمف قمدهل٤م ) ( ذم Eعمجتٌك، يمت٤مE Fًمّزيم٤مENC ،G مل4)

(3/78( K )2388 .) 

(5 :S( )99( K )366 .) 

(6( Oٔصم٤مE ُمِمٙمؾ Kذ )1/427( K )487( Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين Kو ذ ،)2/21( K )3030 .) 

(7( )6/3111( K )7179 .) 

 (. 6/152( Eعمحغم )8)

 (. 7/24( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )9)

 (. 1601( K )6/84( ذE Kًمًٜم٦م ًمٚمٌٖمقي )10)
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وAسمق قمٌٞمد
(1)

وAمحد، 
(2)

وEسمـ Pٟمجقيف، 
(3)

وEًمٓمؼمي، 
(4)

ُمـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من EًمثقOي 
(5)

: 

وAسمق قمٌٞمد
(6)

 :ُمـ ـمريؼ هِم٤مم سمـ ؾمٕمد 

 .وهِم٤مم سمـ ؾمٕمد( قمـ Pيد سمـ Aؾمٚمؿ سمف، وEًمثقOي، صمالصمتٝمؿ )ُم٤مًمؽ

MوEM سمقA وىم٤مل :((يOًمثقE هEوO Eيمام ىم٤مل ُم٤مًمؽ هٙمذ)). 

 .((ٟمحقه، قمـ Pيد سمـ Aؾمٚمؿ، سمـ ضمٕمٗمر سمـ ٟمجٞمح Eهلل قمٌدو، قOيOوEه Eًمثّ )): وىم٤مل Aسمق ٟمٕمٞمؿ

ـُ قمٞمٞمٜم٦مَ  قمـ Pيد  سمـ ٟمجٞمح( ومروEه Eهلل قمٌدو، ٤موهِم٤مُم، وEًمثقOي، ٤مه١مٓ? OٕEسمٕم٦َم )ُم٤مًمٙم، وظم٤مًمػ Eسم

 .ومذيمر ٟمحقه. . .  يٌٚمغ سمف Eًمٜمٌل، قمـ قمٓم٤م? سمـ ي٤ًمO، سمـ Aؾمٚمؿ

ـ Aيب ؿمٞم٦ٌمAظمرضمف Eسم
(7)

 .قمـ Eسمـ قمٞمٞمٜم٦م سمف 

قمغم ُمـ OAؾمٚمف، وُمع ُمـ و<ٚمف Pي٤مGM قمٚمؿ، ٕهنؿ Aيمثر، وOوEي٦م Eجلامقم٦م A<ح
(8)

. 

 يًؿ مل قمٛمـ -Aؾمد سمٜمل ُمـ Oضمؾ طمدي٨م–Eٕول )): وAقمٚمف Eسمـ طمزم سمجٝم٤مًم٦م Eًمّمح٤ميب وم٘م٤مل

((<حٌتف <ح٦م يدOي وٓ
(9)

ٙمؿ ذم طم E هلل وEعمجٝمقل ُمـ A<ح٤مO Fؾمقل، هٙمذE ىم٤مل Eسمـ طمزم. 

، هٙمذO EوEه ُم٤مًمؽ وشم٤مسمٕمف هِم٤مم سمـ ؾمٕمد وهمػمه)): Eًمؼم قمٌدىم٤مل Eسمـ ، ضمٝم٤مًم٦م Eًمّمح٤مسم٦م ٓ شمي Eعمٕمٚمقم ٕنّ 

: يًؿ قمٜمد Eًمٕمٚمام? مل يمحٙمؿ ُمـ Mوٟمف ENC، يًؿ مل وًمٞمس طمٙمؿ Eًمّم٤مطم٥م ENC، وهق طمدي٨م <حٞمح

                                 
 (. 547( K )1734( EُٕمقEل )<ا1)

 (. 16411( ،)39/55( K )23648( K )26/337( ذم Eعمًٜمد )2)

 (. 3/1119( K )2076( EُٕمقEل )3)

 (. 29( K )1/21( هتذي٥م Eٔصم٤مO ُمًٜمد قمٛمر )4)

( هٙمذO EوEه مج٤مقم٦م ُمـ Eًمث٘م٤مH قمـ EًمثقOي سمف، وظم٤مًمٗمٝمؿ ُم١مُمؾ سمـ Cؾمامقمٞمؾ ومروEه قمـ EًمثقOي، قمـ Pيد سمـ Aؾمٚمؿ، 5)

 (، وُم١مُمؾ سمـ CؾمامقمٞمؾA ،1/21( K )28ظمرضمف Eًمٓمؼمي ذم هتذي٥م Eٔصم٤مO )قم٤ٌمQ  قمـ قمٓم٤م? سمـ ي٤ًمO قمـ Eسمـ

 (. 7029( H )987شم٘مري٥م Eًمتٝمذي٥م )S: . ((<دق د? Eحلٗمظ))

 (. 547( K )1735( EُٕمقEل )<ا6)

 . (7/34( K )10783)( Eعمّمٜمػ 7)

(8Oًمٚمز KًمّمالE سمـE ًمٜمٙم٧م قمغم ُم٘مدُم٦مE )( 2/188يمٌم .Hًمث٘م٤مE HEMي٤مP قمنم: ُمٕمروم٦م QMًم٤ًمE WًمٜمقE ) 

 (. 6/152( Eعمحغم )9)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ENC ىم٤مل : د سمـ طمٜمٌؾAمح Eهلل قمٌدىمٚم٧م ٕيب : ىم٤مل Eٕصمرم، وصمٌقE HًمٕمدEًم٦م هلؿ، Oٓشمٗم٤مE WجلرK قمـ مجٞمٕمٝمؿ

((ٟمٕمؿ: ىم٤مل= وم٤محلدي٨م <حٞمح، فومل يًٛمّ ،  طمدصمٜمل Oضمؾ ُمـ A<ح٤مE Fًمٜمٌل: Oضمؾ ُمـ Eًمت٤مسمٕملم
(1)

. 

 .Eًمؼم قمٌديمام ىم٤مل Eسمـ ، وEحلدي٨م <حٞمح

 .ٌ رصمؾ مـ زمـل مزيـي ضمًي -4

Aظمرضمف Aمحد
(2)

 Aٓ: ُمـ ُمزيٜم٦م Aّٟمف ىم٤مًم٧م ًمف Aُمف، قمـ Oضمؾ، قمـ Aسمٞمف، Eحلٛمٞمد سمـ ضمٕمٗمر قمٌدُمـ ـمريؼ  

ُمـ : وهق ي٘مقل، ومقضمدشُمف ىم٤مئام خيٓم٥م، وم٤مٟمٓمٚم٘م٧ُم Aؾم٠مًمف، يمام ي٠ًمًمف Eًمٜم٤مE  Qهلل شمٜمٓمٚمؼ ومت٠ًمل Oؾمقل

. وم٘مد ؾم٠مل Cحل٤موم٤م: وُمـ ؾم٠مل Eًمٜم٤مQ وًمف قمدل مخس AوEق، وُمـ Eؾمتٖمٜمك Aهمٜم٤مه Eهلل، ف EهللAقمٗمّ  Eؾمتٕمّػ 

، ػم ُمـ مخس AوEقوًمٖمالُمف ٟم٤مىم٦م Aظمرى هل ظم، هل ظمػم ُمـ مخس AوEق: وم٘مٚم٧م سمٞمٜمل وسملم ٟمٗمز ًمٜم٤مىم٦م ًمف

 .ومل Aؾم٠مًمف، ومرضمٕم٧م

((وOضم٤مًمف Oضم٤مل Eًمّمحٞمح، OوEه Aمحد)): ىم٤مل Eهلٞمثٛمل
(3)

. 

<دوق Oُمل سم٤مًم٘مدO ))سمـ Eحلٙمؿ سمـ EOومع Eٕٟمّم٤مOى Eٕوؾمك  Eهلل قمٌدEحلٛمٞمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ  قمٌدو

((وOسمام وهؿ
(4)

((صم٘م٦م))وAسمقه ، 
(5)

 .٤مًمتفشمي ضمٝم وٓ، وEًمرضمؾ ُمـ ُمزيٜم٦م <ح٤ميب. ويمالمه٤م ُمـ Oضم٤مل ُمًٚمؿ 

  ايمغػوري ذر أيب ضمًيٌ -4

Aظمرضمف EًمٓمؼمEين 
(6)

Eحلٚمٞم٦م ذم ٟمٕمٞمؿ Aسمق ـمري٘مف وُمـ– 
(7)

وEعمزي ذم هتذي٥م Eًمٙمامل، 
(8)

ُمـ ـمريؼ  -

قمـ حمٛمد سمـ ، قمـ هِم٤مم سمـ طم٤ًمن، صمٜم٤م Aسمق سمٙمر سمـ قمٞم٤مR، طمدصمٜمل Aيب، سمـ يقٟمس سمـ Aمحد هللا قمٌد

                                 
 (. 4/93-94( Eًمتٛمٝمٞمد )1)

 (. 17237( K )28/473( ُمًٜمد Aمحد )2)

 (. 3/95( جمٛمع EًمزوEئد وُمٜمٌع EًمٗمقEئد )3)

(4 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )564( H )3756 .) 

(5 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )199( H )944  .) 

 (. 1630( K )2/150جؿ Eًمٙمٌػم )( Eعمٕم6)

(7( )1/161 .) 

(8( )14/284( H )3156شمرمج٦م ) :هلل قمٌدE محدA هلل سمـ قمٌد سمـE  .ًمػمسمققملE سمـ يقٟمس 
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قمقAPن  Aسم٤م ON يم٤من سمف  -Oضمؾ يم٤من سم٤مًمِم٤مم ُمـ ىمريش-ٚمغ Eحل٤مIO سم: ىم٤مل، ؾمػميـ
(1)

ومٌٕم٨م Cًمٞمف صمالصمامئ٦م ، 

Oيٜم٤مM ،هقن قمٚمٞمف ُمٜمل: وم٘م٤ملA هلل هق Eؾمقل، ُم٤م وضمد قمٌدO هلل ؾمٛمٕم٧مE سمٕمقن ، ُمـ ؾم٠مل: ي٘مقلOA وًمف

: ىم٤مل Aسمق سمٙمر سمـ قمٞم٤مR، وُم٤مهٜملم، Oسمٕمقن ؿم٤مGوA، ؤل Aيب OA ONسمٕمقن OMمه٤م، وم٘مد Aحلػ

 .ظم٤مMُملم يٕمٜمل

، سمـ يقٟمس Eهلل قمٌدسمـ  سمـ Aمحد Eهلل قمٌدوOضم٤مًمف Oضم٤مل Eًمّمحٞمح همػم ، OوEه EًمٓمؼمEين)): وىم٤مل Eهلٞمثٛمل

((وهق صم٘م٦م
(2)

. 

Wٟم٘مٓم٤مE سمق طم٤مشمؿ، وومٞمفA ىم٤مل :((A حلًـ وحمٛمد سمـ ؾمػميـE يمل يٚمؼOًمٖمٗم٤مE ON سم٤م))
(3)

. 

 .Aقمٚمؿ Eهلل. Aن Eحلدي٨م <حٞمح: وEحل٤م<ؾ

همييؼمد دم ، أفمؾؿفييؿ أن فمؾييقفؿ قييًومي سممطمييذ مييـ أنمـقييوئفؿ: ظمعييوذ  )ومييقل ايمـبييل: ومقيمييف -[م]

(همؼرائفؿ
(4)

 

 .(6)خترجيو سبقوقد ، (5)يخانأخرجو الش  
ـ : ومقيمف -[م] ًكو، ايمّزىموة)أن ايمغـَك اظموكَع م ـ مسيعقد، نمغُم اظمقصمى هلو فمـ ٌ ازم ًي ـ ، وديمقؾ ذيمؽ ضم وهيقأطمص مي

ًيثفؿ ًيؿف، ضم ًيثفؿ دل فمعم ايمغـك اظمقصمى، همقجى سمؼ ن ضم ـو دل فمعم ايمغـك اظموكع(، ٕو ًيث وضم
(7)

. 

                                 
(1 ) :QOسمـ وم٤مE ىم٤مل Pَن ُيْٕمِقA :PًِْمَٕمَقE ًمؽN شمدل قمغم ؾمق? طم٤مل. ُمـ GطمدEيمٚمٛم٦م و ?EًمزEو وEًمقEًمٕملم وEإلEٟم٤ًمن  ?ُ ْ Eًمٌم 

 (. )قمقPُم٤مGM:  (4/186َيَتَٝمٞم ٠ُم ًمف. ُم٘م٤ميٞمس Eًمٚمٖم٦م )وٓ ، َيُروُُمُف Eًمذي هق حمت٤مC Jًمٞمف

 (. 9/331( جمٛمع EًمزوEئد وُمٜمٌع EًمٗمقEئد )2)

(3 :S( يب طم٤مشمؿA ؾمٞمؾ ٓسمـEعمرE )188( H )688 .) 

 (. 4/120( Eعمٖمٜمل )4)

(، وسم٤مA Fظمذ Eًمّمدىم٦م ُمـ Eٕهمٜمٞم٤م? وشمرM ذم G2/104( K )1395، سم٤مF وضمقE Fًمّزيم٤مG )( Eًمٌخ٤مOي، يمت٤مE Fًمّزيم٤م5)

( Eطمٞم٨م يم٤مٟمق ?Eًمٗم٘مرE2/128( K )1496 ًمٞمٛمـ ىمٌؾ طمج٦مE ممC Nيب ُمقؾمك، وُمٕم٤مA سمٕم٨م Fي، سم٤مPعمٖم٤مE Fيمت٤م ،)

( WEMًمقE5/162( K )4347( إلؾمالمE ئعEشملم وذMًمِمٝم٤مE ممC ?ًمدقم٤مE Fإليامن، سم٤مE Fوُمًٚمؿ يمت٤م )1/50)  K

(19/29 ،30 ،31 .) 

 . -E :- 442ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ (6)

 (. 4/120( Eعمٖمٜمل )7)
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 Mسمـ ُمًٕمقE طمدي٨م :ـْ ؾم٠مَل وًمف ُم٤م ُيٖمٜمٞمف: هق Aو ، Aو ظُمُدوRٌ  -٤مُم٦م مُخُقRٌ ضم٤مَ?Hْ يقَم Eًم٘مٞم، َُم

 Kٌهلل: وم٘مٞمؾ: ذم َوضْمِٝمفِ  -يُمدوE ؾمقَلO ًمِٖمٜمَ، ي٤مE مه٤مً  مَخًقن: ىم٤مل= كوُم٤مOMِ ،ه٥م وهق ، Aو ىمٞمٛمُتٝم٤م ُِمـ Eًمذ 

خترجيف ؾمٌؼوىمد  ،طمدي٨م وٕمٞمػ
(1)

. 

ًُ ، )ويمـو: ومقيمف  -444 ـُ ؽميعقً، مو روى اإلموُم أمح ضمًشمـو حيقل زم
(2)

فميـ هشيوم زميـ فميروة، 
(3)

فميـ ، 

أزمقف
(4)

زمـ فمًي زمـ اخلقور اهلل فمـ فمبقً، 
(5)

يام أسمقيو رؽميقل  فمـ رصمؾكم مـ أقحوب ايمـبيل،    اهلل أا 

همرخمهو صمؾًيـ، همصع ً همقفام ايمبٌَم ، همسلٓه ايمصًوميَ 
(6)

، ضميظ  همقفيو يمغـيل وٓ، إن ؾمئتام أفمطقيتؽام: همؼول، 

(يمؼقي مؽتسى وٓ
(7)

. 

                                 
 . -E :- 555ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 1)

))صم٘م٦مُمت٘مـ طم٤مومظ Cُم٤مم ىمدوA ))GظمرJ ًمف A<ح٤مF  ( حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ومروE Lًمتٛمٞمٛمل Aسمق ؾمٕمٞمد Eًم٘مٓم٤من Eًمٌٍمي2)

 :S( ًمتٝمذي٥مE ٟمٔمر: شم٘مري٥مE .ًمًت٦مE ًمٙمت٥مE1055(H )7557 .) 

))صم٘م٦م وم٘مٞمف Oسمام Mًمس((، Nيمره Eسمـ طمجر ذم Eعمرشم٦ٌم Eٕومم ُمـ Eعمدًمًلم.  ( هِم٤مم سمـ قمروG سمـ Eًمزسمػم سمـ EًمٕمقEم Eٕؾمدي3)

 :S( ًمتٝمذي٥مE ًمًت٦م. شم٘مري٥مE ًمٙمت٥مE Fح٤م>A ًمف JظمرA1022و( H )7302 هؾA عمدًمًلم = شمٕمريػE Hـمٌ٘م٤م )

 :S( ًمت٘مديسE26( H )30 .) 

((، AظمرJ ًمف A<ح٤مE Fًمٙمت٥م ))صم٘م٦م وم٘مٞمف ُمِمٝمقE Oعمدين Eهلل قمروG سمـ Eًمزسمػم سمـ EًمٕمقEم سمـ ظمقيٚمد Eٕؾمدي Aسمق قمٌد( 4)

 :S( ًمتٝمذي٥مE ًمًت٦م. شم٘مري٥مE674( H )4561 .) 

، ىمتؾ Aسمقه سمٌدO ويم٤من هق ذم ُمٜم٤مف Eًم٘مرر Eًمٜمقومكم Eعمدين سمـ قمدي سمـ Eخِلَٞم٤مO سمـ قمدي سمـ ٟمقومؾ سمـ قمٌد Eهلل قمٌٞمد( 5)

Eًمٗمتح ممٞمزE ومٕمد ذم Eًمّمح٤مسم٦م ًمذًمؽ وقمده Eًمٕمجكم وهمػمه ذم صم٘م٤مH يم٤ٌمE Oًمت٤مسمٕملم ُم٤مH ذم @ظمر ظمالوم٦م Eًمقًمٞمد سمـ 

( شم٘مري٥م 3572( H )1/684ذي وEسمـ ُم٤مضم٦م. Eًمٙم٤مؿمػ )Eعمٚمؽ، AظمرJ ًمف A<ح٤مE Fًمٙمت٥م Eًمًت٦م ؾمقى Eًمؽمُم قمٌد

 :S( ًمتٝمذي٥مE642( H )4320 .) 

ٛمف Aَو ذِم َٟمٗمًف وضمرAشمف وCىمدEُمف، Aي ىمقي٤م ؿمديدE،  -ؾم٤ميمـ Eًمالم-: ( ضمٚمديـ6) ًْ وي٘م٤مل: Oضمؾ ضمٚمد وضمٚمٞمد، ذِم ضِم

(، ُم٤مGM: 1/149ِم٤مOق EٕٟمقOE قمغم <ح٤مE Kٔصم٤مO )وهمٚمٞمٔم٤م، َوُمـ Nًَمِؽ Eجْلٚمد E TOَْٕEًمٖمٚمٞمٔم٦م Eًمّمٚم٦ٌم. يٜمٔمر: ُم

 . (89( شمٗمًػم همري٥م ُم٤م ذم Eًمّمحٞمحلم Eًمٌخ٤مOي وُمًٚمؿ )S: ضمٚمد)

 (. 4/121( Eعمٖمٜمل )7)
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Aظمرضمف Eإلُم٤مم Aمحد
(1)

وAسمق EMوM، -يمام قمزEه Eعمّمٜمػ-
(2)

وEًمٜم٤ًمئل، 
(3)

وEًمِم٤مومٕمل ذم ُمًٜمده، 
(4)

 ،

EPقEًمر قمٌدو
(5)

وAسمق قمٌٞمد، 
(6)

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم 
(7)

وEسمـ Pٟمجقيف، 
(8)

وEًمٓمح٤موي، 
(9)

وEًمٓمؼمEين ذم ، 

Eٕوؾمط
(10)

وEًمدOEىمٓمٜمل، 
(11)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(12)

Eًمؼم ذم Eًمتٛمٝمٞمد قمٌدوEسمـ ، 
(13)

وEًمٌٖمقي ذم ذE Kًمًٜم٦م، 
(14)

 

Eًمًٜم٦م
(14)

 صمف Aّن Oضمٚملمسمـ قمدي سمـ Eخلٞم٤مO طمدّ  Eهلل Aّن قمٌٞمد، قمـ Aسمٞمف، هِم٤مم سمـ قمروG مجٞمٕمٝمؿ ُمـ ـمريؼ 

Cْن ؿمئتام : وم٘م٤مل، وO@مه٤م ضمٚمديـ، وم٘مٚم٥م ومٞمٝمام Eًمٌٍم، ي٠ًمٟٓمف ُمـ Eًمّمدىم٦م  ام Aشمٞم٤م Eًمٜمٌّل AظمؼمEه Aهّن 

 .ًم٘مقي ُمٙمت٥ًم وٓ، ومٞمٝم٤م ًمٖمٜمل طمظّ  وٓ، Aقمٓمٞمتٙمام

 .ًمذي ىمقG ُمٙمت٥ًم وٓ: Eًمِم٤مومٕمل وقمٜمد، وEًمٚمٗمظ ٕمحد

 .وOضم٤مل Eإلؾمٜم٤مO Mضم٤مل Eًمِمٞمخلم

((ُم٤م Aطمًٜمف وAضمقMه ُمـ طمدي٨م)): وىم٤مل Aيْم٤م، ((هذA EضمقMه٤م Cؾمٜم٤مEM)): م Aمحدوىم٤مل Eإلُم٤م
(15)

. 

                                 
 (. 17972( )38/162( K )23063( K )29/486( ُمًٜمد Aمحد )1)

 (. 1633( K )3/75( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ُمـ يٕمٓمك ُمـ Eًمّمدىم٦م، وطمد Eًمٖمٜمك )2)

( K 3/79(، وEًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )2598( K )5/99( ذم Eعمجتٌك، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ُم٠ًمًم٦م Eًم٘مقي Eعمٙمت٥ًم )3)

(2390 .) 

 (. 676( K )2/133شمرشمٞم٥م ؾمٜمجر ) -( ُمًٜمد Eًمِم٤مومٕمل 4)

 (.  4/109( K )7154( Eعمّمٜمػ )5)

 (. 546( K )1727( EُٕمقEل )<ا6)

 (. 7/29-30( K )10769( Eعمّمٜمػ )7)

 (. 2069 ،2070( K )3/1117ٓسمـ Pٟمجقيف )( EُٕمقEل 8)

(9( Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين Kذ )2/15( K )3005( Oٔصم٤مE ُمِمٙمؾ Kو ذ ،)6/316( K )2507 .) 

(10( )3/137( K )2722 .) 

 (. 1994( K )3/23( ذم Eًمًٜمـ )11)

 (. 7/14( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )12)

(13( )4/120 .) 

(14( )6/81 .) 

 ( قمـ Eٕصمرم، قمـ Aمحد. E4/121ًمؼم ذم Eًمتٛمٝمٞمد ) ( ٟم٘مٚمف Eسمـ قمٌد15)
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وىمد <ححف Eًمٜمقوي ذم EعمجٛمقW، وEحلدي٨م <حٞمح
(1)

وEًمذهٌل ذم Eًمتٜم٘مٞمح، 
(2)

وEسمـ Eعمٚم٘مـ ذم ، 

OًمٌدE
(3)

 ،?EوOإلE ًٕم٤ٌمين ذمE ًمِمٞمخEو
(4)

. 

ًّ ، فمـ أزمقف، فمؿرو زمـ ؾمعقى)وروى : ومقيمف -[م] ، ٓ حتّؾ ايمصيًومُي يمغـيلٍّ : ومول  ايمـبل أنّ ، هفمـ صم

ًَ ومو. ((ضمًيٌ ضمسـ)): وومول، وايمؼممذيّ ، رواه أزمق داود. يمذي مرة ؽمقي وٓ ٓ أفمؾؿ همقيف )): لإٓ أن  أمح

(((يسؿع مـ أيب هريرة مل ومول ؽمومل؟ ؽمومل زمـ أيب اجلعً فمـ أيب هريرة همحًيٌ: ومقؾ، ؾمقئو يصّ  
(5)

. 

Pهػم سمـ و، Oحي٤من سمـ يزيد ٦مِ سمؾ وMO ُمـ OوEي، قمـ ضمده، قمـ Aسمٞمف، قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥ممل Aضمده ُمـ OوEي٦م 

ؾمٌؼوهق طمدي٨م طمًـ يمام ، سمـ قمٛمرو سمـ Eًمٕم٤مE Sهلل قمٌدEٕ<ٌغ Eًمٕم٤مُمري قمـ 
(6)

. 

(7)(《وإن راضمً فمؾقفؿ مـ اإلزمؾ ىمذا وىمذا، أفمطقهؿ》: )ومقل فمؿر: وومقيمف -444
. 

Aظمرضمف Aسمق قمٌٞمد
(8)

 :ويزيد سمـ ه٤مOون، قمـ Aيب ُمٕم٤موي٦م 

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(9)

 ، سمـ ؾمٚمٞمامن Eًمرطمٞمؿ قمٌدقمـ  

فيوEسمـ Pٟمجق
(10)

 ، قمـ يزيد سمـ ه٤مOون 

: قمـ Aسمٞمف، قمـ قمٛمرو سـم ُمرG، طمج٤مJ سـم OAـم٤مGقمـ ويزيد سـم ه٤مOون( ، Eًمرطمٞمؿ قمٌدو، صمالصمتٝمؿ )Aسمق ُمٕم٤موي٦م

 .《KEO قمغم Aطمدهؿ ُم٤مئ٦م ُمـ Eإلسمؾ وCنْ ، ؿ Eًمّمدىم٦مOوE قمٚمٞمٝميمرّ 》: ىم٤مل قمٛمر ًمٚمًٕم٤مG: ىم٤مل، ُمرE GهلٛمدEين

: وم٘م٤مل قمٛمر= يمٞمػ يّمٜمع هب٤م، ؾمئؾ قمٛمر قمام ي١مظمذ ُمـ <دىم٤مE HٕقمرFE》: وًمٗمظ Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم

                                 
(1( FعمٝمذE Kذ WعمجٛمقE )6/135 .) 

 (. . 1/362( شمٜم٘مٞمح Eًمتح٘مٞمؼ )2)

 . (5655( ح )51/365)( EًمٌدE Oعمٜمػم 3)

 (. 3/381( K )876( OCوE ?Eًمٖمٚمٞمؾ )4)

 (. 4/121( Eعمٖمٜمل )5)

 . -E -  553ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 6)

 (. 4/122( Eعمٖمٜمل )7)

 (. 1779( K )560( و)<ا508( K )1554( EُٕمقEل )<ا 8)

 (. 6/574( K )10748( Eعمّمٜمػ )9)

 (. K833 ) (2/521( EُٕمقEل )10)
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 .《Aو ُمئ٦م سمٕمػم، ىم٦مطمتك شمروK قمغم Aطمدهؿ ُمئ٦م ٟم٤م، MOٕن قمٚمٞمٝمؿ Eًمّمدىم٦م، وEهلل

 .وىمد قمٜمٕمـ ُمدًمس طمج٤مJ سمـ OAـم٤مGوومٞمف 

يدOك قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مF يمام ىم٤مل Aسمق طم٤مشمؿ وAسمق OPقم٦م مل ُمرE GهلٛمدEينٕن : وهق ُمٜم٘مٓمع
(1)

. 

ومٚمٞمس وضمٝمف قمٜمدي قمغم ، وم٢من يٙمـ حمٗمقفم٤م قمـ قمٛمر، وهذE طمدي٨م ذم Cؾمٜم٤مMه ُم٘م٤مل)) :Aسمق قمٌٞمدوىم٤مل 

ـْ هق ُم٤مًمٌِؽ عم٤مئ٦م ُمـ Eإلسمؾ Eًمّزيم٤مGُم٤م حيٛمٚمف سمٕمض Eًمٜم٤مA Qن يٙمقن يٕمٓمك ُمـ  هذE ظمالف Eًمٙمت٤مF . َُم

٤م وهق Aن يٕمٓمك ُمٜمٝم، وًمٙمٜمف MEOA ومٞمام ٟمرى هذE Eعمذه٥م Eًمذي Nهٌٜم٤م Cًمٞمف، ومال يتقهؿ ُمثٚمف قمغم قمٛمر، وEًمًٜم٦م

((يروK هب٤م قمٚمٞمف، وCن يم٤من ُم٤م يٕمٓمٞمف Eعمّمدق يٌٚمغ ُم٤مئ٦م ُمـ Eإلسمؾ، Eًمٗم٘مػم
(2)

. 

ٕيمرOن قمٚمٞمٝمؿ Eًمّمدىم٦م Cن KEO قمغم وٟمرى Aن طمدي٨م قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مF )): ذم ُمقوع @ظمروىم٤مل 

ْيـ ُمٜمٝمؿ Aطمدهؿ ُم٤مئ٦م ُمـ Eإلسمؾ ((Aٟمف Cٟمام MEOA ُمـ Eًمذي قمٚمٞمف Eًمد 
(3)

. 

 .وهذE شمٗمًػم طمًـ

. . . . . ايمّزىميوةمـ ، إطمذ همؾف، ٓ سمتؿ زمف ايمؽػويي مـ نمغم إشمامن، زىموئقو )مـ مؾؽ كصوزمو: ومقيمف -444

ومـ ومول زمويمرواييي إطميرى هميرق ، . . . وومول أقحوب ايمرأي يمقس زمف أن يلطمذ مـفو إذا مؾؽ كصوزمو زىموئقو

زمكم إشمامن ونمغمهو خلػم ازمـ مسعقد
(4)

 ، 

 Mسمـ ُمًٕمقE ظمؼم :ـْ ؾم٠مَل وًمف ُم٤م ُيٖمٜمٞمف: هق Aو ، Aو ظُمُدوHْ-  Rٌ يقَم Eًم٘مٞم٤مُم٦م مُخُقRٌ ضم٤م?َ ، َُم

 Kٌهلل: وم٘مٞمؾ: ذم َوضْمِٝمفِ  -يُمدوE ؾمقَلO ًمِٖمٜمك، ي٤مE مه٤مً : ىم٤مل= وُم٤مOMِ ه٥م، مَخًقَن هق و، Aو ىمٞمٛمُتٝم٤م ُِمـ Eًمذ 

خترجيف ؾمٌؼوىمد ، طمدي٨م وٕمٞمػ
(5)

. 

                                 
(1 :S( يب طم٤مشمؿA ؾمٞمؾ ٓسمـEعمرE )208( )775 ،776 ،777 .) 

 (. 560( K )1779( EُٕمقEل )<ا2)

 (. 508( K )1554( EُٕمقEل )<ا 3)

 (. 123 -4/121ٖمٜمل )( Eعم4)

 . -E :-  555ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 5)
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ًا: ومقيمف -444 ئل)وومً روى زيود زمـ احلورث ايمصُّ
(1)

هملسميوه : وميول، همبويعتيف  أسمقيً ايمـبيل: وميول، 

نميغمه دم  وٓييرَض زمحؽيؿ كبيّل  لمم اهلل إن  :  اهلل همؼول يميف رؽميقل، أفمطـل مـ ايمصًومي: رصمٌؾ همؼول

أهو شمامكقي أصمزاء، ضمتك ضمؽؿ همقفو هق، وتايمّصًوم ًَ ميـ سمؾيؽ إصميزاء أفمطقتيؽ ضمؼيؽ، همجز  ( همنن ىمـ

رواه أزمقداود
(2)

. 

MوEM سمقA ظمرضمفA
(3)

ًمٓمٌ٘م٤مEH ذم ؾمٕمد وEسمـ -Eعمّمٜمػ قمزEه يمام– 
(4)

وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل 
(5)

 ،

وEًمٗمًقي ذم Eعمٕمروم٦م وEًمت٤مOيخ
(6)

 ،GًمٜمٌقE ٓئؾM ًمٗمري٤ميب ذمEو
(7)

 Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين Kًمٓمح٤موي ذم ذEو
(8)

 ،

وEًمٓمؼمEين
(9)

وEًمدOEىمٓمٜمل، 
(10)

وAسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤مسم٦م، 
(11)

وEًمٌٞمٝم٘مل 
(12)

وىمقEم Eًمًٜم٦م Eٕ<ٗمٝم٤مين  

Mٓئؾ EًمٜمٌقGذم 
(13)

ي٥م EًمٙماملوEعمزي ذم هتذ 
(14)

Aٟمف ، Eًمرمحـ سـم Pي٤مA Mٟمف ؾمٛمع Pي٤مM سـم ٟمٕمٞمؿ Eحليُمل قمٌدقمـ  

 .وسمٕمْمٝمؿ خمتٍمE، ومذيمر سمٕمْمٝمؿ ُمٓمقٓ. . . وم٤ٌميٕمتف، E هلل Aشمٞم٧م Oؾمقل: ىم٤مل، ؾمٛمع Pي٤مM سمـ Eحل٤مE IOًمّمدEئل

                                 
ـ Eحل٤مE IOًمّمدEئل( 1) لPي٤مM سم ـ يمٕم٥م، سم٤ميع Eًمٌٜم ٜمل Eحل٤مIO سم ـ Eًمٞمٛمـ، وهق طمٚمٞمػ ًم  ، وNAن سملم يديف.  ، و<دE? طمل ُم

 (. 2/480( H )2857(، Eإل<٤مسم٦م )2/530(، Eٓؾمتٞمٕم٤مF )٦3/1206م Eًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ )يٜمٔمر: ُمٕمروم

 (. 4/124( Eعمٖمٜمل )2)

 (. 1630( K )3/73( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ُمـ يٕمٓمك ُمـ Eًمّمدىم٦م، وطمد Eًمٖمٜمك )3)

(4 :S( )773 H )(361 .) 

(5( )3/1100( K )2041 .) 

(6( )2/495 .) 

(7 :S( )72( K )38.)  

(8( )2/17( K )3011 .) 

 (. 5/262( K )5285( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼمEين )9)

 (. 2063( K )3/57( ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )10)

(11( )3/1206( K )3041 .) 

ـ Eًمٙمؼمى )12) ٜم صم٤مE )4/173( Oًم Eٔـ و ٜم ـ Eًمّمٖمػم )13271( K )9/318(، ُمٕمروم٦م Eًم ٜم  (. 1266( K )2/74(، وEًم

(13 :S( GًمٜمٌقE ٓئؾM )34 .) 

 (. 9/447( هتذي٥م Eًمٙمامل )14)
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((وىمد شمٙمٚمؿ ومٞمف همػم وEطمد، سمـ Aٟمٕمؿ Eإلومري٘ملEًمرمحـ سمـ Pي٤مM  قمٌدوذم Cؾمٜم٤مMه )): وىم٤مل EعمٜمذOي
(1)

. 

ـ طمجر ذم Eإلحت٤مف وٟم٘مؾ Eسم
(2)

 OعمٜمثقE OًمدE ٞمقـمل ذم وEحل٤مومظ Eًم
(3)

ًٜـم، ٗمفEًمدOEىمٓمٜمل وٕمّ  Aنّ    .ومل Aضمده ذم Eًم

وAُم٤م ، ٗمف سمٕمْمٝمؿوىمد وٕمّ  Eًمرمحـ سمـ Pي٤مE Mإلومري٘مل قمٌدEٟمٗمرM هبذE Eحلدي٨م )): Eًمؼم قمٌدوىم٤مل Eسمـ 

 FعمٖمرE هؾAٕئٛم٦م ُمٜمٝمؿ وE وى قمٜمف مج٤مقم٦م ُمـO ًمٗمْمؾ وىمدEًمٕم٘مؾ وEومري٘مٞم٦م ومٞمثٜمقن قمٚمٞمف سم٤مًمديـ وCُمٍم و

((EًمثقOي وهمػمه
(4)

. 

وٕمٞمػ وًمٙمٜمف )): ن Eًمٗم٤مدخمتٚمػ ومٞمف وEًمرEضمح ومٞمف ُم٤م ىم٤مًمف Eسمـ Eًم٘مٓم٤م، Eًمرمحـ سمـ Pي٤مM سمـ Aٟمٕمؿ قمٌدو

وًمٙمـ ، ويم٤من ُمـ Eًمٜم٤مQ ُمـ يقصم٘مف ويرسم٠م سمف قمـ طمْمٞمض E MOًمروEي٦م، ُمـ Aهؾ Eًمٕمٚمؿ وEًمزهد سمال ظمالف

HEعمٜمٙمرE ي٦مEوO Gٟمف وٕمٞمػ سمٙمثرA حلؼ ومٞمفE ،Eًمّم٤محللم يمثػمE ُمر يٕمؽميA وهق ،GEًم٘مٚم٦م ٟم٘مدهؿ ًمٚمرو))
(5)

. 

((وٕمٞمػ ذم طمٗمٔمف)): وىم٤مل Eسمـ طمجر
(6)

. 

ٗمف Eًمِمٞمخ وىمد وٕمّ ، وهق ممـ ٓ حيتٛمؾ شمٗمرMه، سمف Eًمرمحـ Eإلومري٘مل قمٌدٗمرME ٟمٓ: وEحلدي٨م وٕمٞمػ

?EوOإلE ًٕم٤ٌمين ذمE
(7)

. 

وأنمـيوه فميـ أن ، سمعيولم اإلؽميالم اهلل وومً أفميز،  اهلل اكؼطع ؽمفؿ اظمميمػي زمعً رؽمقل): ومقيمف -444

( روي هذا فمـ فمؿر. . . . سمليمّػو زمحول مممكٌ  كهمال ُيعط، ُيتليمػ فمؾقف رصمول
(8)

. 

ذم شمٗمًػمه Eًمٓمؼميُّ  -ُم٤م يدل قمٚمٞمف-Oوى 
(9)

، طمدصمٜم٤م Eحلًلم سمـ EMوM ىم٤مل، ىم٤مل Eًم٘م٤مؾمؿ سمـ Eحلًـقمـ  

ىم٤مل قمٛمر سمـ : ىم٤مل، قمـ طم٤ٌمن سمـ Aيب ضمٌٚم٦م، Eًمرمحـ سمـ حيٞمك Eًمٙمٜم٤مين قمٌدطمدصمٜم٤م ، طمدصمٜم٤م هِمٞمؿ ىم٤مل

                                 
 (. 1/512( خمتٍم Eًمًٜمـ )1)

(2( GعمٝمرE حت٤مفC )4/565) ( K3667 .) 

(3( )4/220 .) 

 (. 3/207ؾمتذيم٤مO )( Eإل4)

 (. 858( K )3/149( سمٞم٤من Eًمقهؿ وEإلهي٤مم )5)

(6 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )578( H )3862 .) 

 (. 3/353( K )859( OCوE ?Eًمٖمٚمٞمؾ )7)

 (. 4/124( Eعمٖمٜمل )8)

(9( )14/315( K )16855 .) 
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 Fخلٓم٤مE :شم٤مه قمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّمـAو
(1)

چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ چ: 
(2)

ًمٞمس : Aي، 

 .((Eًمٞمقم ُم١مًمٗم٦م

، ومل يذيمر حل٤ٌمن OوEي٦م قمـ قمٛمر، وسم٤مىمل Oضم٤مل Eإلؾمٜم٤مM صم٘م٤مE ،Hًم٘م٤مؾمؿ سمـ Eحلًـومل Aىمػ قمغم شمرمج٦م  

وىمد شمٙمٚمؿ ذم ؾمامقمف قمـ Eسمـ قم٤ٌمQ، شمقذم ؾمٜم٦م Eصمٜملم وقمنميـ وُم٤مئ٦م، هق ُمـ Eًمقؾمٓمك ُمـ Eًمت٤مسمٕملم
(3)

 ،

 .وؾمامقمف ُمـ قمٛمر Aسمٕمد

Aظمرضمف Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم، وضم٤م? ٟمحقه ُمـ وضمف @ظمر قمـ قمٛمر
(4)

 ، 

Eًمٗم٤مOوق ُمًٜمد ذم يمام–Eعمديٜمل قمكم سمـو
(5)

 :قمـ حيٞمك سمـ @Mم -

وEسمـ Aيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه
(6)

 :قمـ Aيب ؾمٕمٞمد Eٕؿم٩م 

وEًمٗمًقي ذم Eعمٕمروم٦م
(7)

Eًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ– 
(8)

وEخلٓمٞم٥م ذم Eجل٤مُمع ٕظمالق EًمرEوي-
(9)

قمـ  

 :ه٤مOون سمـ Cؾمح٤مق EهلٛمدEين

Eًمرمحـ سمـ  قمٌدقمـ  وه٤مOون EهلٛمدEين( ،وAسمق ؾمٕمٞمد Eٕؿم٩م، وحيٞمك سمـ @Mم، )Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم: OAسمٕمتٝمؿ

٤مJ سمـ Mيٜم٤مO، حمٛمد Eعمح٤مOيب ضم٤م? قمٞمٞمٜم٦ُم سمـ طمّمـ : قمـ قَمٌٞمدG ىم٤مل، قمـ حمٛمد سمـ ؾمػميـ، قمـ Eحلج 

                                 
. قمغم Eإلؾمالم، ويم٤من ُمـ Eعم١مًمٗم٦م  ُمـ <ٜم٤مMيد EًمٕمرE ،Fؾمت٠مًمٗمف Eًمٜمٌل قمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّمـ سمـ طمذيٗم٦م سمـ سمدE OًمٗمزOEي (1)

OEشمد ذم قمٝمد Aيب سمٙمر، صمّؿ قم٤مC Mمم  ًمف <ح٦ٌم، Aؾمٚمؿ ىمٌؾ Eًمٗمتح، وؿمٝمده٤م، وؿمٝمد طمٜمٞمٜم٤ًم، وEًمٓم٤مئػ، ويم٤من ممّـ

Eإل<٤مسم٦م ذم متٞمٞمز Eًمّمح٤مسم٦م ، (2247/ 4قم٤مC Rمم ظمالوم٦م قمثامن. ) يٜمٔمر: ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ ) Eإلؾمالم

(4 /638) ( H6166 .) 

 . E :29ٔي٦م ؾمقE GOًمٙمٝمػ( 2)

 (. 3/393(، شم٤مOيخ Eإلؾمالم )3/341( Cيمامل هتذي٥م Eًمٙمامل )3)

 (. 33706)( 17/535 K( Eعمّمٜمػ )4)

(5( )1/384( K )242 .) 

(6( )6/1822( K )10377 .) 

 (. 3/372( Eعمٕمروم٦م وEًمت٤مOيخ )7)

 (. 7/20( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )8)

(9( )2/204( K )1623 .) 
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وEٕىمرWُ سمـ طم٤مسمِس
(1)

Cن  قمٜمدٟم٤م OAًو٤م ؾَمٌَِخ٦مً ، ي٤م ظمٚمٞمٗم٦َم Oؾمقِل Eهلل: وم٘م٤مٓ Cمم Aيب سمٙمٍر  
(2)

ٝم٤م يمأٌل ًمٞمس ومٞم، 

٤ممه٤م: ىم٤مل= Aن شُم٘مٓمٕمٜم٤مه٤موم٢مْن AOي٧َم ، ُمٜمٗمٕم٦مٌ  وٓ  ًمٞمس ذموAَؿمَٝمَد قمٛمَر و، ويَمَت٥م هلام قمٚمٞمف يمت٤مسًم٤م، وم٠َمىمَٓمَٕمٝم٤م Cي 

، ومَٛمَح٤مهُ ، صمؿ شَمَٗمَؾ ومٞمف، ومٚمام  ؾَمِٛمَع قمٛمُر ُم٤م ذم Eًمٙمت٤مF شمٜم٤موًَمُف ُمـ Aيدهيام، وم٤مٟمَٓمَٚمَ٘م٤م Cمم قمٛمَر ًمُٞمِمِٝمَدEهُ ، Eًم٘مقم

Eر ٗمٙمام وEإلؾمالُم يقُمئٍذ ىمٚمٞمٌؾ  E هلل َل Cن  Oؾمق: وم٘م٤مل. وىم٤مٓ ًمف ُم٘م٤مًم٦ًم ؾمٞمِّئ٦مً ، ومَتَذُم  ىمد  Eهلل وCن  ، يم٤من َيَت٠مًم 

٤ٌَم، Aقمز  Eإلؾمالمَ  Aيُمؾ  : وم٘م٤مل ًمف، صمؿ Aشمك Aسم٤م سمٙمرٍ ، قمٚمٞمٙمام Cْن OAقمٞمُتاَم  Eهلل ٓ OAقمك، وم٤مضْمَٝمَدE ضمٝمَديُمام، وم٤مNَه

Eهبذ EُوقOَ عمًٚمٛملَمE = سمق سمٙمٍرA وم٘م٤مل ًمف :ٕE Eىمقى قمغم هذA ٟم َؽC ُمِر ُمٜمِّلىمد ىمٚم٧ُم ًمؽ)). 

 .)Aٟمس سمـ ؾمػميـ(: وقمٜمد Eسمـ Aيب طم٤مشمؿ

ومل يرو قمٜمف Aٟم ف ؾَمِٛمَع ، ُيدOك مل دGقَمٌٞم ٕن  : Eإلؾمٜم٤مM ُمٜم٘مٓمع طمدي٨م هذE- :Eعمديٜمل Eسمـ يٕمٜمل–صمؿ ىم٤مل 

٤مJ سمـ Mيٜم٤مO وEؾمٓمل، O@ه وٓقمٛمر  ـَ ُمـ هذE Eإلؾمٜم٤مM وٓ، وEحلج  ، حيٗمظ هذE Eحلدي٨م قمـ قمٛمَر سم٠مطمً

ل هذE Eحلدي٨م يمقذم، وىمد OوEه ـم٤موQ ُمرؾماًل  صمؿ ، Cمم سمٍمي صمؿ يرضمع، صمؿ يرضمع Cمم وEؾمٓمل، وAو 

 .Eها((يرضمع Cمم قَمٌٞمدG وهق يمقذم

ها 62شمقذم ؾمٜم٦م ، مل يٚم٘مفو، سمًٜمتلم A ؾمٚمؿ ىمٌؾ ووم٤مE Gًمٜمٌل، خميم، وقمٌٞمدG سمـ قمٛمرو Eًمًٚمامين

اه63: وىمٞمؾ
(3)

. 

ويم٤من قمٌٞمدG يٕمتٜمل ، وCُمٙم٤مٟمٞم٦م Eًمٚم٘م٤م?، ُم٤مم ُمًٚمؿ حيٛمؾ قمغم Eٓشمّم٤مل ًمٚمٛمٕم٤مسGوقمغم ُمذه٥م Eإل

ًم٘مد طمٗمٔم٧م ومٞمف = ُم٤م شمريد Cًمٞمف: وم٘م٤مل قمـ ر? ُمـ Eجلدّ  ؾم٠مًم٧م قمٌٞمدGَ 》: ىم٤مل Eسمـ ؾمػميـ سمٗمت٤موى قمٛمر 

《يمٚمٝم٤م قمـ قمٛمر: ىم٤مل= ٝم٤م قمـ قمٛمريمٚمّ : ىمٚم٧م! ٦م قمـ قمٛمرُم٤مئ٦م ىمْمٞمّ 
(4)

. 

                                 
ؿمٝمد ، Aطمد Eعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ، EٕىمرW سمـ طم٤مسمس سمـ قم٘م٤مل سمـ حمٛمد سمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ جم٤مؿمع Eًمتٛمٞمٛمل Eعمج٤مؿمٕمل EًمدOEُمل( 1)

Eٓؾمتٞمٕم٤مF . يٜمٔمر: ، وشمقذم ذم Pُمـ قمثامن سمـ قمٗم٤من ومتح ُمٙم٦م، وطمٜمٞمٜم٤م، وطمي Eًمٓم٤مئػ E هلل ُمع Oؾمقل

 . (E1 /254إل<٤مسم٦م ) (A1 /128ؾمد Eًمٖم٤مسم٦م ) ،(1/103)

Eًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م Eحلدي٨م وEٕصمر . يٜمٔمر: E TOٕEًمتل شمٕمٚمقه٤م Eعمٚمقطم٦م وٓ شمٙم٤مM شمٜم٧ٌم Cٓ سمٕمض Eًمِمجر: Eًمًٌِاخ٦م ( 2)

(2 /333) ( :GMؾمٌخُم٤م .) 

 (. 4/1916( ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ )3)

 (. 2/256( Eًمٓمٌ٘م٤مE Hًمٙمؼمى )4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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((<دوق)) وطمج٤مJ سمـ Mيٜم٤مE Oٕؿمجٕمل EًمقEؾمٓمل
(1)

ومل Aضمد ًمف OوEي٦م قمـ ، Aشم٤ٌمE Wًمت٤مسمٕملم ٤Oمٌُمـ يم 

Aظمرضمف ذم Eًمت٤مOيخ ، وMEP سمٞمٜمٝمام Eسمـ Aيب قمثامن EًمّمقFE، هذه Eٕصمر وىمد Oوى Eًمٌخ٤مOّي . Eسمـ ؾمػميـ

Eٕوؾمط
(2)

قمـ ، قمـ Eحلج٤مJ سمـ Mيٜم٤مO، ح٤مOيبّ Eًمرمحـ سمـ حمٛمد Eعم قمٌدصمٜم٤م ، قمـ Aيب يمري٥م حمٛمد سمـ Eًمٕمال? 

قمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّمـ وEٕىمرW سمـ  Aنّ 》: قمـ قمٌٞمدE Gًمًٚمامينّ ، قمـ حمٛمد سمـ ؾمػميـ، Eسمـ Aيب قمثامن EًمّمقEّف 

وم٤مضمٝمدE : ٤م Eٔنوم٠مُمّ ، ي١مًمٗمٙمام قمغم Eإلؾمالم  ن Eًمٜمٌل٤مام يمCٟم  : وم٘م٤مل قمٛمر، ٤مطم٤مسمس Eؾمت٘مٓمٕم٤م Aسم٤م سمٙمر OAًو 

 .((《قمغم قمٛمر ذم ظمالومتفوىمد Mظمؾ قمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّمـ EًمٗمزOEي ، ضمٝمديمام

صم٘م٦م ُمـ Oضم٤مل )): EًمّمقEّف ، ؾم٤ممل: و ىمٞمؾ، ُمٞمنG: قمثامنAيب  طمج٤مJ سمـ: هق، وEسمـ Aيب قمثامن EًمّمقEّف 

((Eًمِمٞمخلم
(3)

. 

ـُ  هح Cؾمٜم٤مMَ و<حّ  طمجر ذم Eإل<٤مسم٦م Eسم
(4)

. 

(همجزأهو شمامكقي أصمزاء، سمعولم ضمؽؿ همقفو اهلل إن   :ومول  بلّ )وايمـّ : ومقيمف -[م]
(5)

. 

خترجيف ؾمٌؼوىمد ، Eًمرمحـ سمـ Pي٤مE Mإلومري٘مل قمٌدطمدي٨م وٕمٞمػ شمٗمرM سمف 
(6)

. 

فمطقً دم اجلسقر وايمطرق همفل قًومي موضقي(مو أ: وومول أكس واحلسـ -444
(7)

. 

Aظمرضمف Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل
(8)

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم، 
(9)

 :قمـ Cؾمامقمٞمؾ سمـ CسمرEهٞمؿ، 

وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل
(10)

 :EًمقIOE سمـ ؾمٕمٞمد قمٌدطمدصمٜمل ، قمـ حيٞمك سمـ سمًٓم٤مم 

: ىم٤مٓ، حلًـوE، سمـ ُم٤مًمؽ قمـ Aٟمسِ ، Eًمٕمزيز سمـ <ٝمٞم٥م قمٌدEًمقIOE( قمـ  قمٌدو، يمالمه٤م )Eسمـ قمٚمٞم٦م

                                 
 (.  1/312( H )933( Eًمٙم٤مؿمػ )1)

(2 )(1/56( K ،)208) . 

 S(224( H )1131 .):  ( شم٘مري٥م Eًمتٝمذي٥م3)

 ( شمرمج٦م EٕىمرW سمـ طم٤مسمس. 1/254( Eإل<٤مسم٦م ذم متٞمٞمز Eًمّمح٤مسم٦م )4)

 (. E4/124عمٖمٜمل ) (5)

 . -E :- 561ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 6)

 (. E4/125عمٖمٜمل ) (7)

 (. 1821( K )568( )<ا8)

 (. 6/493( K )10393( Eعمّمٜمػ )9)

(10 )(3/1217( K )2308 .) 
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 .Eًمّزيم٤م٤Gم دمزي ُمـ يٕمٜمل Aهّن : ىم٤مل Cؾمامقمٞمؾ ُم٤م Aقمٓمٞم٧م ذم EجلًقO وEًمٓمرق ومٝمل <دىم٦م ُم٤موٞم٦م

 .((ُم٤م Aُظِمذ ُمٜمؽ قمغم EجلًقO وEًم٘مٜم٤مـمػم ومتٚمؽ Pيم٤مG ُم٤موٞم٦م)): وًمٗمظ Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم

 .EًمِمٞمخلمذU وCؾمٜم٤مA Mيب قمٌٞمد قمغم 

همقفيو  ضميظّ  وٓ، إن ؾميئتام أفمطقيتؽام مـفيو: وومول، صمؾكم اجلؾًيـأفمطك ايمرّ   بلايمـّ  أنّ ): ومقيمف -[م]

(مؽتسى يمؼقيّ  وٓ، يمغـلّ 
(1)

. 

خترجيف ؾمٌؼوىمد ، طمدي٨م <حٞمح
(2)

. 

ًَ مـ سمؾؽ إصمزاء أفمطقتُؽ ضمؼ َؽ : صمؾ ايمذي ؽمليمف ايمصًوميُ )وومول يمؾر  : ومقيمف -[م] (3)(إْن ىمـ
. 

خترجيف ؾمٌؼوىمد ، وهق وٕمٞمػ، Eًمرمحـ سمـ Pي٤مE Mإلومري٘مّل  قمٌدطمدي٨م وٕمٞمػ EٟمٗمرM سمروEيتف 
(4)

. 

ـ  زمصيًومي: وميول  اهلل فمـ رؽميقل، )وروى أزمق هريرة: ومقيمف -444 وم ًّ همخيرج ، وميول رصميٌؾ ٕسمصي

 نمـلٍّ ، زمصًومتف
ًِ ق فمعم نمـلٍّ سُمُص : هملقبحقا يتحًشمقن، همقضعفو دم ي يو قيًومتُؽ همؼيً : همؼقؾ يميف؛ همليُت، ًّ أم 

 ًْ متػؼ فمؾقف(. اهلل همقُـْػؼ ُمو أفمطوه؛ يمعؾ  ايمغـل  أْن يعتػم، وُمبِؾ
(5)

. 

Aظمرضم٤مه
(6)

قمرJُمـ ـمريؼ   Eٕ قمـ ،Gيب هريرA ًمٜمّ، قمـE ٌّل قمـ  ـّ : ىم٤مل   . .. Eًمٚمٞمٚم٦م ىم٤مل Oضمؾ ٕشمّمدىم

 .وAـمقل ُمٜمف، ومذيمر ُمثٚمف

 وجيقز أن يعطقفو ؾمخًصي، امكقي)جيقز أن يؼتٌم فمعم قـػ واضمً مـ إقـوف ايمثّ : ومقيمف ًً ، او واضمي

(وهق ومقل فمؿر وضمذيػي وازمـ فمبوس 
(7)

 

                                 
 (. 4/126( Eعمٖمٜمل )1)

 . -E :- 558ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 2)

 (. 4/126( Eعمٖمٜمل )3)

 . -E :-  561ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ (4)

 (. 4/126( Eعمٖمٜمل )5)

(، وُمًٚمؿ، ذم 1421( K )2/110يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مENC F شمّمدق قمغم همٜمل وهق ٓ يٕمٚمؿ )( Eًمٌخ٤مOي ذم <حٞمحف، 6)

 (. E2/709( K )1022ًمّزيم٤مG، سم٤مF صمٌقA Hضمر Eعمتّمدق وCن وىمٕم٧م ذم يد همػم Aهٚمٝم٤م ) F<ححف، يمت٤م

 (. 4/127( Eعمٖمٜمل )7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .أشمر فمؿر زمـ اخلطوب  -444

EًمرEPق قمٌدAظمرضمف 
(1)

ف يم٤من ي٠مظمذ Aٟمّ 》: قمـ قمٛمر، صمفطمدّ ، قمـ Oضمؾ، ٚمٞم٨مEًمقمـ EًمثقOي قمـ  

 .《جيٕمٚمٝم٤م ذم <ٜمػ وEطمد ُمـ Eًمٜم٤مQو، Eًمّزيم٤مE GًمٕمروT ذم

وضم٤م?H شمًٛمٞم٦م هذE Eًمرضمؾ قمٜمد Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(2)

 Iقمـ طمٗمص سمـ همٞم٤م ، 

وقمـ Eسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل
(3)

 :ُمـ ـمريؼ EًمثقOي 

ويٕمٓمٞمٝم٤م ذم <ٜمػ وEطمد مم٤م ، قمٛمر يم٤من ي٠مظمذ EًمٕمرT ذم Eًمّمدىم٦م Aنّ ، قمـ قمٓم٤م?، قمـ ًمٞم٨م يمالمه٤م

 .شمٕم٤ممم Eهلل ؾمٛمك

Mإلؾمٜم٤مE OEيب ؾمٚمٞمؿ، ًمٞم٨ميـ قمغم وُمدA سمـE وهق ((ومل يتٛمٞمز طمديثف Eظمتٚمط ضمدE ومؽمك، <دوق))
(4)

. 

ذم ظمالوم٦م قمثامن  ف وًمد ؾمٜم٦م ؾمٌع وقمنميـٕٟم  : سمـ Eخلٓم٤مF يدOك قمٛمرَ  ، ملوقمٓم٤م? سمـ Aيب Oسم٤مE Kعمٙمل

Eٗم٤من سمـ قم
(5)

. 

وذم Aؾم٤مٟمٞمد طمدي٨م ، وEسمـ قم٤ٌمQ، وطمذيٗم٦م سمـ Eًمٞمامن، وOوي قمـ قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مF)): ىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مّل 

((ُمـ ضمٝم٦م OوEشمف، يمؾ وEطمد ُمٜمٝمؿ وٕمٌػ 
(6)

. 

((ُمرؾمؾ)): ىم٤مل Eسمـ Aيب طم٤مشمؿ
(7)

. 

((Cؾمٜم٤مMه ُمٜم٘مٓمع)): وىم٤مل Eسمـ طمجر
(8)

. 

وAظمرضمف Eًمٌٞمٝم٘مل
(9)

 GOحلًـ سمـ قمامE ؾ سمـ طمٞم٤من ، ُمـ ـمريؼ>Eقمـ وFٕطمدE ،ضمٌػم وطمٙمٞمؿ سمـ ،

 .《ّمدىم٦م Pيم٤مG وم٠مقمٓم٤مه٤م Aهؾ سمٞم٧م يمام هلسم قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مA  Fيت》: قمـ ؿم٘مٞمؼ سمـ ؾمٚمٛم٦م ىم٤مل

                                 
 (. 4/105( K )7134( Eعمّمٜمػ )1)

 (. K10549 ) (6/524ُمّمٜمػ Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم ) (2)

 (. E3/1174( K )2198ُٕمقEل ) (3)

(4 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )817( H )5685  .) 

(5 :S( Oُٕمّم٤مE ?ُمِم٤مهػم قمٚمام )133( H )589 .) 

 (. 2/73( Eًمًٜمـ Eًمّمٖمػم ًمٚمٌٞمٝم٘مل )6)

 (. 6/1817( شمٗمًػم Eسمـ Aيب طم٤مشمؿ)7)

 (. 1/266( EًمدEOي٦م ذم ختري٩م Aطم٤مMي٨م EهلدEي٦م )8)

 (. . 7/7( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )9)
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 .((ُمؽموك وEحلًـ سمـ قمامGO)): وىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل

 أشمر ضمذيػي زمـ ايمقامن  -444

Aظمرضمف Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل
(1)

وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقO ذم ؾمٜمٜمف، 
(2)

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم، 
(3)

وEسمـ Pٟمجقيف ذم ، 

EُٕمقEل
(4)

وEسمـ ضمرير Eًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه، 
(5)

وEًمٌٞمٝم٘مل ذم Eًمًٜمـ Eًمّمٖمرى، 
(6)

طمج٤مJ مجٞمٕمٝمؿ ُمـ ـمريؼ  

Gـم٤مOA عمٜمٝم٤مل سمـ قمٛمرو، سمـE سمـ طمٌٞمش، قمـ OP ووٕم٧م 》: ىم٤مل، قمـ طمذيٗم٦م، قمـ ENCGًمّزيم٤مE  ذم <ٜمػ

ٕE طمد ُمـEكوAضمزA ًمثامٟمٞم٦مE ٜم٤مف>》. 

 .همػم ُمرG ؾمٌؼوىمد ، <دوق يمثػم Eخلٓم٠م وEًمتدًمٞمس: وهق، طمج٤مJ سمـ OAـم٤مGوومٞمف 

Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم Aظمرضمف، شم٤مسمٕمف Eسمـ Aيب ًمٞمغم، وشمقسمع طمج٤مJ قمـ Eعمٜمٝم٤مل سمـ قمٛمرو
(7)

قمـ Eسمـ ، قمـ ويمٞمع 

وًمٙمـ ؿمؽ . Cن ضمٕمٚمٝم٤م ذم <ٜمػ وEطمد AضمزAه: ىم٤مل، طمذيٗم٦مقمـ ، قمـ OP، قمـ Eعمٜمٝم٤مل، Aو همػمه، Aيب ًمٞمغم

 .)Eسمـ Aيب ًمٞمغم Aو همػمه(: EًمرEوي

 Eًم٘م٤ميض، Eًمرمحـ قمٌدAسمق ، Eًمٙمقذم، Eٕٟمّم٤مOي Eًمرمحـ سمـ Aيب ًمٞمغم قمٌدحمٛمد سمـ : وEسمـ Aيب ًمٞمغم هق 

((ُم٤م AOي٧م AطمدA EؾمقA طمٗمٔم٤م ُمـ Eسمـ Aيب ًمٞمغم)): A ٓCٟمف د? Eحلٗمظ ضمدE ىم٤مل ؿمٕم٦ٌم، <دوق
(8)

. 

وAظمرضمف Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(9)

: ىم٤مل طمذيٗم٦م، قمـ Eحلٙمؿ ىم٤مل، قمـ Eسمـ Aيب ًمٞمغم، قمـ قمكم سمـ ه٤مؿمؿ Aيْم٤م 

 .《دمد همػمه مل A ،ENCضمزAك، Eٕ<ٜم٤مف ؿمئ٧م ذم Aّي  ENC ووٕم٧م》

ُمـ <ٖم٤مE  Oحلٙمؿ سمـ قمتٞم٦ٌم Eًمٙمٜمديٕن : وهق ُمٜم٘مٓمع Aيْم٤م. Eًمرمحـ سمـ Aيب ًمٞمغم قمٌدحمٛمد سمـ وومٞمف 

                                 
 (. E5719( K )1836ُٕمقEل )<ا( 1)

(2( Oؾمٜمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمق )5/255 .) 

 (. 6/523( K )10546( Eعمّمٜمػ )3)

 (. 3/1175( K )2199( EُٕمقEل ٓسمـ Pٟمجقيف )4)

 (. 16886( K )14/322( شمٗمًػم Eًمٓمؼمي )5)

 (. 2/74( K )1261( Eًمًٜمـ Eًمّمٖمػم ًمٚمٌٞمٝم٘مل )6)

 (. 6/524( K )10548( Eعمّمٜمػ )7)

 (. E1/151جلرK وEًمتٕمديؾ ٓسمـ Aيب طم٤مشمؿ ) ( ُم٘مدُم٦م8)

 (. 6/524( K )10548( Eعمّمٜمػ )9)
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وىمٞمؾ ؾمٜم٦م مخًلم، Eًمت٤مسمٕملم وًمد ؾمٜم٦م ؾمٌع وOAسمٕملم
(1)

سمٕمد ، ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمالصملموشمقذم طمذيٗم٦م سمـ Eًمٞمامن ، 

٤مُم٘متؾ قمثامن سمـ قمٗم٤من سم٠مOسمٕملم يقُمً 
(2)

. 

، قمـ Eعمٜمٝم٤مل، وOوEه Aيْم٤م Eحلًـ سمـ قمامGO: وىم٤مل Aيْم٤م، هذE ُمـ Aُمثؾ Eًمٓمرق قمـ قمٛمر: ىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل

Aُمثؾ ُمٜمف سمٙمثػم ج٤مJ سمـ OAـم٤مGوEحل
(3)

. 

ـ شم٘مقي٦م سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤مومٞم، ًمٞم٧ًم ؿمديدE Gًمْمٕمػوهذه Eًمٓمرق  صمر طمًٜم٤م ًمٖمػمه، ٛمٙم Eٕ ومٞمٙمقن. 

 .زمـ فمبوس  اهلل فمبًأشمر  -444

EًمرEPق ذم Eعمّمٜمػ قمٌدAظمرضمف 
(4)

Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEلو، 
(5)

AُظْمؼِمH : ىم٤مل، Eسمـ ضمري٩مُمـ ـمريؼ ، 

Qسمـ قم٤ٌمE ٟم  ، قمـAٜم٤مف》: ف ىم٤مل>ٕE طمد ُمـ هذهEووٕمتٝم٤م ذم <ٜمػ و ENC ٟمام ىم٤مل، ومحًٌؽC هللE  كOشم٤ٌم

ژ ۀ ڻ ڻ ڻ ژ: وشمٕم٤ممم
(6)

 .《ويمذE ويمذE ًمئال جيٕمٚمٝم٤م ذم همػمه هذه Eٕ<ٜم٤مف 

 .وEسمـ قم٤ٌمE ،Qسمـ ضمري٩مجلٝم٤مًم٦م EًمقEؾمٓم٦م سملم ، وهذE ُمٜم٘مٓمع

EًمرEPق قمٌدوAظمرضمف 
(7)

ENC ووٕمتٝم٤م ذم <ٜمػ وEطمد 》: سمـ قم٤ٌمQ ىم٤ملEقمـ ، قمـ Aسمٞمف، قمـ Eسمـ جم٤مهد 

 .《ُمـ هذه Eٕ<ٜم٤مف ومحًٌؽ

((سمف EًمثقOيُمؽموك يمذّ )): ومٝمق، Eًمقه٤مF سمـ جم٤مهد سمـ ضمؼم Eعمٙمل قمٌد: Cن يم٤من هق، Eسمـ جم٤مهد
(8)

. 

وAظمرضمف Eسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه
(9)

 :قمـ قمٛمرEن سمـ قمٞمٞمٜم٦م 

وEسمـ Aيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه 
(10)

 ، ق EًمٗمزOEيAيب Cؾمح٤م ُمـ ـمريؼ

 ڻ ڻ ڻ ژقمـ Eسمـ قم٤ٌمQ ، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، قمٓم٤م? سمـ Eًم٤ًمئ٥ميمالمه٤م قمـ  

                                 
(1 :S( Oُٕمّم٤مE ?ُمِم٤مهػم قمٚمام )177( H )842 .) 

 (. 3/95( H )332( Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم )2)

 (. 2/74( Eًمًٜمـ Eًمّمٖمػم ًمٚمٌٞمٝم٘مل )3)

 (. E4/106( K )7137ًمرEPق ) ( ُمّمٜمػ قمٌد4)

 (. 571( K )1839( EُٕمقEل )<ا5)

 . 60ؾمقE GOًمتقسم٦م، Eٔي٦م: ( 6)

 (.  4/105( K )7136( Eعمّمٜمػ )7)

(8 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )633( H )4263 .) 

 (. 14/323( شمٗمًػم Eًمٓمؼمي )9)

(10) (6 /1817) 
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ژۀ
(1)

 .《ام Aقمٓمٞم٧م <ٜمٗم٤م ُمٜمٝم٤م AضمزAكوم٠ميّ ، ام هذE ر? Aقمٚمٛمف Cي٤مه هلؿCٟمّ 》: ىم٤مل 

طمديثف وٕمٞمػ Cٓ ُم٤م : وىم٤مل حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد Eًم٘مٓم٤من)): نىم٤مل حيٞمك Eًم٘مٓم٤م: قمٓم٤م? سمـ Eًم٤ًمئ٥موومٞمف 

((يم٤من قمـ ؿمٕم٦ٌم وؾمٗمٞم٤من يٕمٜمل EًمثقOي
(2)

. 

ENC ووٕمتٝم٤م ذم <ٜمػ وEطمد 》: وEسمـ قم٤ٌمA Qهنام ىم٤مٓ، وOوي قمـ طمذيٗم٦م: Eًمؼم قمٌدوىم٤مل Eسمـ 

《يٕمرف هلام خم٤مًمػ ُمـ Eًمّمح٤مسم٦م وٓ، AضمزAك
(3)

. 

وAظمرضمف Eًمٌٞمٝم٘مّل 
(4)

 .جم٤مهد قمـ Eسمـ قم٤ٌمQ ٟمحقهقمـ ، قمـ Eحلٙمؿ، Eحلًـُمـ ـمريؼ  

ومح٤مM سمـ ، هق ـ ضمرير سمـ طم٤مPم هذE Eعمجٜمقن Aشم٤مينAٓ شمٕمجٌقن ُم》: ىمقًمف ٟم٘مؾ Eًمٌٞمٝم٘مل قمـ ؿمٕم٦ٌم صمؿّ 

Aٟم٤م وEهلل ، ٓ Aيمػ قمـ Nيمره، ٓ وEهلل، Aٟم٤م Aيمػ قمـ Nيمره، Aن Aيمػ قمـ Nيمر Eحلًـ سمـ قمامGO ومٙمٚمامين، Pيد

= ممـ ؾمٛمٕم٧م: ٓ سم٠مQ سمف ىمٚم٧م: وم٘م٤مل= هلل<ٜمػ وEطمد مم٤م ؾمٛمك Eذم  ؾم٠مًم٧م Eحلٙمؿ قمـ Eًمّمدىم٦م دمٕمؾ

، قمـ قمغم ، قمـ حيٞمك سمـ EجلزOE، وهذE Eحلًـ سمـ قمامGO حيدI قمـ Eحلٙمؿ، يم٤من CسمرEهٞمؿ ي٘مقًمف: ىم٤مل

ٓ سم٠مA Qن جيٕمؾ Eًمرضمؾ : ىم٤مل قمـ طمذيٗم٦م ، وقمـ Eحلٙمؿ قمـ Eسمـ قم٤ٌمQ ، قمـ جم٤مهد، وقمـ Eحلٙمؿ

《<ٜمػ وEطمدذم  Eًمّمدىم٦م
(5)

. 

 .ؾمٌؼOوEشمف يمام ٗمف Eًمٌٞمٝم٘مل ُمـ ضمٝم٦م وىمد وٕمّ 

هميؼمد دم ، سممطميذ ميـ أنمـقيوئفؿ، أفمؾؿفيؿ أن فمؾيقفؿ قيًومي: ظمعوذ  ويمـو ومقل ايمـبل): ومقيمف: -[م]

(6)(همؼرائفؿ
 

ٞمخ٤منAظمرضمف Eًمِّم 
(7)

خترجيف ؾمٌؼوىمد ، 
(8)

. 

                                 
 . (60ؾمقE GOًمتقسم٦م، Eٔي٦م: )( 1)

(2 :S( عمختٚمٓملم ًمٚمٕمالئلE )83 .) 

(3( Oٓؾمتذيم٤مE )9/204 .) 

 (. 7/7( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )4)

(5E )( ًمٙمؼمىE 7/8ًمًٜمـ .) 

 (. 4/128( Eعمٖمٜمل )6)

(7( Gًمّزيم٤مE Fوضمق Fسم٤م ،Gًمّزيم٤مE Fي، يمت٤مOخ٤م همٜمٞم٤م? وشمرM ذم Eًمٗم٘مرE? طمٞم٨م يم٤مٟمقE )2/104( K )1395 Eًٌم Eٕ ًمّمدىم٦م ُـمE ظمذA Fوسم٤م ،)

(2/128( K )1496( WEMًمقE ؾ طمج٦م ٚمؿ ( و4347( K )5/162(، يمت٤مE Fعمٖم٤مPي، سم٤مF سمٕم٨م Aيب ُمقؾمك، وُمٕم٤مC Nمم Eًمٞمٛمـ ىٌم ُم

 (. 19/29 ،30 ،31( K )1/50يمت٤مE Fإليامن، سم٤مE Fًمدقم٤م? Cمم Eًمِمٝم٤مMشملم وذEئع Eإلؾمالم )

 . -E :- 442ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ (8)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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وهيؿ اظمميمػيي إوميرع زميـ ، همجعؾف دم قـػ شمون ؽمقى ايمػؼيراء، أسموه زمعً ذيمؽ موٌل  )شمؿّ : ومقيمف -444

ضموزمس
 

الشميفمؾؼؿي زمـ فمُ و، وفمققـي زمـ ضمصـ
(1)

وزيً اخلغم، 
(2)

ي ايمتل زمعٌ هبو إيمقيف فميقم بقهَ ومسؿ همقفؿ ايمذُّ  

ايمقؿـ مـ
(3)

. 

Aظمرضمف Eًمِمٞمخ٤من
(4)

Cمم ، سمٕم٨م قمكم : ىم٤مل، قمـ Aيب ؾمٕمٞمد ، Eًمرمحـ سمـ Aيب ٟمٕمؿ قمٌدُمـ ـمريؼ  

، وقمٞمٞمٜم٦م سمـ سمدE OًمٗمزOEي، صمؿ Eعمج٤مؿمٕمل، EٕىمرW سمـ طم٤مسمس Eحلٜمٔمكم: سمذهٞم٦ٌم وم٘مًٛمٝم٤م سملم OٕEسمٕم٦م E ًمٜمٌل

، ومٖمْم٧ٌم ىمريش، صمؿ Aطمد سمٜمل يمالE ،Fًمٕم٤مُمري قمٚم٘مٛم٦م سمـ قمالصم٦مو، صمؿ Aطمد سمٜمل ٟمٌٝم٤من، وPيد Eًمٓم٤مئل

Oٕٟمّم٤مEو ،Eهؾ ٟمجد ويدقمٜم٤م: ىم٤مًمقA يدMشم٠مًمٗمٝمؿ: ىم٤مل، يٕمٓمل <ٜم٤مA ٟمامC .ًمٕمE ضمؾ هم٤مئرO ٞمٜملموم٠مىمٌؾ ،

E  ENCهلل ُمـ يٓمع: وم٘م٤مل، ي٤م حمٛمد Eهلل Eشمؼ: وم٘م٤مل، يم٨م Eًمٚمحٞم٦م حمٚمقق، ٟم٤مشمئ Eجلٌلم، ُمنمف Eًمقضمٜمتلم

 -Aطمًٌف ظم٤مًمد سمـ Eًمقًمٞمد  -، وم٠ًمًمف Oضمؾ ىمتٚمف قمغم Aهؾ TOٕE ومال شم٠مُمٜمقين Eهلل Aي٠مُمٜمٜمل= قمّمٞم٧م

، ٓ جي٤موP طمٜم٤مضمرهؿ ذم قم٘م٥م هذE ىمقُم٤م ي٘مر?ون Eًم٘مر@ن: Aو، Cن ُمـ وئْمئ هذE: ومٚمام ومم ىم٤مل، ومٛمٜمٕمف

ًمئـ Aٟم٤م ، ي٘متٚمقن Aهؾ Eإلؾمالم ويدقمقن Aهؾ Eٕوصم٤من، يٛمرىمقن ُمـ Eًمديـ ُمروق Eًمًٝمؿ ُمـ Eًمرُمٞم٦م

                                 
يم٤من ُمـ AذEف سمٜمل Oسمٞمٕم٦م سمـ قم٤مُمر، ويم٤من ُمـ ، الصم٦م سمـ قمقف سمـ EٕطمقS سمـ ضمٕمٗمر Eًمٕم٤مُمري Eًمٙماليبقمٚم٘مٛم٦م سمـ قمُ  (1)

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ Eًمٓم٤مئػ OEشمد قمٚم٘مٛم٦م وحلؼ  Eهلل Eعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ، ويم٤من ؾمٞمدE ذم ىمقُمف، طمٚمٞمام قم٤مىمال عم٤م قم٤مE Mًمٜمٌل <غم

Aؾمد . يٜمٔمر: ٚمف قمٛمر قمغم طمقEOن ومامH هب٤موم٘مٌؾ Nًمؽ ُمٜمف، وطمًـ Cؾمالُمف، وEؾمتٕمٛمذم قمٝمد Aيب سمٙمر صمؿ Aؾمٚمؿ  ، سم٤مًمِم٤مم 

 . (E4 /455إل<٤مسم٦م ذم متٞمٞمز Eًمّمح٤مسم٦م )، (E3 /583ًمٖم٤مسم٦م )

ذم وومد ـمٞمئ ؾمٜم٦م شمًع، وAؾمٚمؿ، وؾمامه  E هلل ، ىمدم قمغم OؾمقلPيد سمـ ُمٝمٚمٝمؾ سمـ Pيد ُمٜمٝم٥م Eًمٓم٤مئلPيد Eخلػم هق:  (2)

Oهلل ؾمقلE  خلػمE يدP ،ًمٜمٌلE ٟمٍمف ُمـ قمٜمدE وعم٤م  وىمٞمؾ: سمؾ شمقذم @ظمر ،Hهٚمف ُم٤مA ممC حلٛمك، ومٚمام و<ؾE ظمذشمفA

 . (A2 /149ؾمد Eًمٖم٤مسم٦م )، (E2 /559ٓؾمتٞمٕم٤مF ). يٜمٔمر: ظمالوم٦م قمٛمر،

 (. 4/128( Eعمٖمٜمل )3)

ژ  ى ى ې ې ې ې ژقمز وضمؾ:  Eهلل ( Eًمٌخ٤مOي ذم <حٞمحف، يمت٤مA Fطم٤مMي٨م Eٕٟمٌٞم٤م?، سم٤مF ىمقل4)

ژ  ې ې ې ې ژشمٕم٤ممم:  Eهلل (، ويمت٤مE Fًمتقطمٞمد، سم٤مF ىمقل4/137( K )3344) [E6حل٤مىم٦م: ]

[ :JOعمٕم٤مE4 ](9/127( K )7432( و<ٗم٤مهتؿ JOEخلقE يمرN Fسم٤م ،Gًمّزيم٤مE Fوُمًٚمؿ ذم <حٞمحف، يمت٤م ،)2/741 )

( K1064/143-144-145 .) 
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Mيمتٝمؿ ٕىمتٚمٜمٝمؿ ىمتؾ قم٤مOMA. 

 [م]- هملسمك ايمـبل، )ومقيمف يمؼبقصي زمـ اظمخورق ضمكم حتؿؾ محويمي: ومقيمف  أومؿ يو : همؼول، يسليمف

(همـلمر يمؽ هبو، ومبقصي ضمتك سملسمقـو ايمصًومي
(1)

. 

 .(2)سبقوقد ، أخرجو مسلم يف صحيحو
ايمبقويض ؽمؾؿي زمـ قخر)ودم ضمًيٌ : ومقيمف -444

(3)
أكف أمر يمف زمصًومي ومقمف(، 

(4)
. 

MوEM سمقA ظمرضمفA
(5)

Eًمًٜمـ ُمٕمروم٦م ذم يمام–وEسمـ EOهقيف ذم ُمًٜمده، 
(6)

زئفضم ذم Cي٤مA Qيب سمـ و@Mم – 
(7)

 ،

وEًمدOEُمل
(8)

وEًمٌٖمقي ذم ُمٕمجؿ Eًمّمح٤مسم٦م، 
(9)

وAسمق ٟمٕمٞمؿ ذم Eعمٕمروم٦م، 
(10)

 :سمـ OMCيس Eهلل قمٌدُمـ ـمريؼ  

                                 
 (. 4/129( Eعمٖمٜمل )1)

 . -E :- 556ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 2)

هذه Eًمٜم٦ًٌم Cمم Eؿمٞم٤م? ُمٜمٝم٤م Cمم  -سمٗمتح Eًم٤ٌم? EعمقطمدG وEًمٞم٤م? Eعمثٜم٤مG ُمـ حت٧م وذم @ظمره٤م Eًمْم٤مE Mعمٕمجٛم٦م -( Eًمٌٞم٤ميض: 3)

JOخلزE يؼOP وهق سمٞم٤مو٦م سمـ قم٤مُمر سمـ Oٕٟمّم٤مE قمـ . سمٞم٤مو٦م سمٓمـ ُمـ MوEM سمقA ًمٌٞم٤ميض. ، وٟم٘مؾE ُمٜمٝمؿ ؾمٚمٛم٦م سمـ <خر

(. Eًمٚم٤ٌمF ذم هتذي٥م Eٕٟم٤ًمF 3/536سمـ OMCيس ىمقًمف: )وسمٞم٤مو٦م: سمٓمـ ُمـ سمٜمل OPيؼ(. ؾمٜمـ Aيب EMوM ) Eهلل قمٌد

(1/195 .) 

، فم٤مهر ُمـ EُمرAشمف، صمؿ وىمع قمٚمٞمٝم٤م، وًمٞمس وؾمٚمٛم٦م سمـ <خر سمـ ؾمٚمامن سمـ Eًمّمٛم٦م EخلزOضمل Eًمٌٞم٤ميض Eعمدين

 ًمًٚمٛم٦م سمـ <خر قم٘م٥م. وىم٤مل Eًمٌٖمقي: وٓ Aقمٚمؿ ًمًٚمٛم٦م سمـ <خر طمديث٤م ُمًٜمدE همػم هذE Eحلدي٨م. 

(، Eإل<٤مسم٦م ذم متٞمٞمز 3/1346(، ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ )3/119يٜمٔمر: ُمٕمجؿ Eًمّمح٤مسم٦م ًمٚمٌٖمقي )

 (. E3/126( H )3398ًمّمح٤مسم٦م )

 (. 4/129( Eعمٖمٜمل )4)

(5( Oًمٔمٝم٤مE ذم Fًمٓمالق، سم٤مE Fًمًٜمـ، يمت٤مE ذم )3/535( K )2213 .) 

(6( Oٔصم٤مEًمًٜمـ وE ُمٕمروم٦م)11/121( K )14996 .) 

(7 :S( Qي٤مC يبA م سمـM@ ?ضمز)20( K )19 .) 

(8 :S( ًمًٜمـE )543( K )2453 .) 

(9( )3/117( K )1021 .) 

(10( )3/1346( K )3400 .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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وEًمؽمُمذي
(1)

وAمحد، 
(2)

 ،MوOجل٤مE سمـEو
(3)

وEسمـ ظمزيٛم٦م، 
(4)

وEًمٌٖمقي ذم ُمٕمجؿ Eًمّمح٤مسم٦م، 
(5)

 وُمـ– 

Eعمزي ـمري٘مف
(6)

وEسمـ ُمٜمده ذم ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤مسم٦م -
(7)

وEحل٤ميمؿ، 
(8)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(9)

 :ُمـ ـمريؼ يزيد سمـ ه٤مOون 

وEسمـ ُم٤مضمف
(10)

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمًٜمده، 
(11)

وقمٜمف Eًمٗمًقي-
(12)

وEسمـ ؿم٦ٌم ذم شم٤مOيخ Eعمديٜم٦م - 
(13)

 ،

وEسمـ Aيب قم٤م<ؿ ذم Eٔطم٤مM وEعمث٤مين
(14)

وEًمٓمؼمEين، 
(15)

وAسمق ٟمٕمٞمؿ ذم Eعمٕمروم٦م، 
(16)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(17)

ُمـ ـمريؼ  

 :سمـ ٟمٛمػم Eهلل قمٌد

قماـ حمٛماد سماـ ، حمٛماد سماـ Cؾماح٤مقوEسمـ ٟمٛمػم( قمـ ، سمـ ه٤مOون ويزيد، سمـ OMCيس Eهلل قمٌديمٚمٝمؿ )

يمٜم٧م Oضمال ىمد Aوشمٞما٧م ُماـ : ىم٤مل، Eٕٟمّم٤مOي ؾمٚمٛم٦م سمـ <خرقمـ ، ؾمٚمٞمامن سمـ ي٤ًمOقمـ ، قمٛمرو سمـ قمٓم٤م?

٤م ُماـ Aن ىًمارَ ومَ ، ُمـ EُمرAيت طمتك يٜمًٚمخ Oُمْم٤منُ  ومٚمام Mظمؾ Oُمْم٤من شمٔم٤مهرHُ ، ي١مH همػمي مل مج٤مE Wًمٜم٤ًم? ُم٤م

                                 
 (.  3299( K )5/258ت٤مE Fًمتٗمًػم، سم٤مF: وُمـ ؾمقE GOعمج٤مMًم٦م )( ذم Eًمًٜمـ، يم1)

 (. 16421( K )26/347( ذم Eعمًٜمد )2)

(3 :S( عمٜمت٘مكE )185( K )744  .) 

 (. 2378( K )4/73(<حٞمح Eسمـ ظمزيٛم٦م )4)

(5)  (3/119( K )1022 .) 

 (. . 2456( H )11/290هتذي٥م Eًمٙمامل ) (6)

(7 :S( )703 .) 

 (. E2/204عمًتدOك ) (8)

 (. 7/390( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )9)

(10( Oًمٔمٝم٤مE Fًمٓمالق، سم٤مE FEسمقA ،ًمًٜمـE ذم )3/212( K )2062 .) 

 (. 627( K )2/136( ُمًٜمد Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم )11)

 (. E1/335عمٕمروم٦م وEًمت٤مOيخ ) (12)

(13( )2/396 .) 

 (4/201( K )2185( Eٔطم٤مM وEعمث٤مين )14)

 (. 7/43( K )6333( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم )15)

 (. E3/1346( K )3400ًمّمح٤مسم٦م ) ( ُمٕمروم٦م16)

 (. 7/385( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )17)
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ومٌٞمٜمام هل ختدُمٜمل HEN ، وAٟم٤م ٓ AىمدA Oن AٟمزW، وم٠مشمت٤مسمع ذم Nًمؽ Cمم Aن يدOيمٜمل Eًمٜمٝم٤مA ،O<ٞم٥م ُمٜمٝم٤م ذم ًمٞمٚمتل

: ٘مٚما٧موم٠مظمؼمهتؿ ظماؼمي وم: ومٚمام A<ٌح٧م همدوH قمغم ىمقُمل، ومقصم٧ٌم قمٚمٞمٝم٤م، ًمٞمٚم٦م NC شمٙمِمػ زم ُمٜمٝم٤م ر?

Aو ، ٟمتخقف Aن يٜمزل ومٞمٜما٤م ىمار@ن، ٓ وEهلل ٓ ٟمٗمٕمؾ: وم٘م٤مًمقE، وم٠مظمؼمه سم٠مُمري E هلل Eٟمٓمٚم٘مقE ُمٕمل Cمم Oؾمقل

ومخرضما٧م وم٠مشمٞما٧م : ىم٤مل. وًمٙمـ NEه٥م Aٟم٧م وم٤م<ٜمع ُم٤م سمدE ًمؽ، يٌ٘مك قمٚمٞمٜم٤م قم٤مOه٤م E هلل ي٘مقل ومٞمٜم٤م Oؾمقل

: ىم٤مل. Aٟم٤م سمذEك: ىمٚم٧م= ذEكAٟم٧م سم: ىم٤مل. Aٟم٤م سمذEك: ىمٚم٧م= Aٟم٧م سمذEك: وم٘م٤مل، وم٠مظمؼمشمف ظمؼمي  هللا Oؾمقل

: ىما٤مل. Aقمتاؼ Oىمٌا٦م: ىما٤مل. وم٢مين <٤مسمر ًماذًمؽ: وه٤م Aٟم٤م EN وم٠مُمض ذم  طمٙمؿ Eهلل، Aٟم٤م سمذEك: ىمٚم٧م= Aٟم٧م سمذEك

ومّماؿ : ىما٤مل. وEًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ ُما٤م A<اٌح٧م Aُمٚماؽ همػمها٤م، ٓ: وم٘مٚم٧م، وميسم٧م <ٗمح٦م قمٜم٘مل سمٞمدي

: ىمٚما٧م: وم٠مـمٕمؿ ؾمتلم ُمًاٙمٞمٜم٤م: ىم٤مل. وهؾ A<٤مسمٜمل ُم٤م A<٤مسمٜمل Cٓ ذم Eًمّمٞم٤مم Eهلل ي٤م Oؾمقل: ىمٚم٧م. ؿمٝمريـ

، اذهى إلم قوضمى قًومي زمـل زريؼ: ىم٤مل. ُم٤م ًمٜم٤م قمِم٤م?، وEًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ ًم٘مد سمتٜم٤م ًمٞمٚمتٜم٤م هذه وطمِمك

 شمؿ اؽمتعـ زمسوئره فمؾقيؽ وفميعم فمقويميؽ، هملؿمعؿ فمـؽ مـفو وؽمؼو ؽمتكم مسؽقـو، همؼؾ يمف همؾقًهمعفو إيمقؽ

 E هلل ووضمادH قمٜماد Oؾماقل، وضمدH قمٜمديمؿ Eًمْمٞمؼ وؾماق? EًمارAي: وم٘مٚم٧م، ومرضمٕم٧م Cمم ىمقُمل: ىم٤مل

 .Aُمر زم سمّمدىمتٙمؿ وم٤مMومٕمقه٤م Cزم ومدومٕمقه٤م Cزم، Eًمًٕم٦م وEًمؼميم٦م

يًٛمع  مل ؾمٚمٞمامن سمـ ي٤ًمO: ىم٤مل حمٛمد ]Eًمٌخ٤مOي[)): ؿ ىم٤ملصم، ((هذE طمدي٨م طمًـ)): وىم٤مل Eًمؽمُمذي

هذE طمدي٨م : وم٠ًمًم٧م حمٛمدE قمـ هذE Eحلدي٨م وم٘م٤مل)): وىم٤مل ذم Eًمٕمٚمؾ Eًمٙمٌػم، ((ؾمٚمٛم٦م سمـ <خرقمٜمدي ُمـ 

((سمـ <خر ؾمٚمٛم٦مَ  سمـ ي٤ًمO ؾمٚمٞمامنُ يدOك  ، ملُمرؾمؾ
(1)

. 

، ًمف <ح٦ٌم، وي٘م٤مل ؾمٚمامن سمـ <خر Eًمٌٞم٤ميض Eٕٟمّم٤مOي، ؾمٚمٛم٦م سمـ <خر)): وىم٤مل Eًمٌخ٤مOي

((طمديثف يّمح ومل
(2)

. 

ذم : Aي)): شمٕم٘مٌف Eسمـ Eعمٚم٘مـو، ((هذE طمدي٨م <حٞمح قمغم ذU ُمًٚمؿ ومل خيرضم٤مه)): وىم٤مل Eحل٤ميمؿ

(()وCٟمام( Nيمره ُمت٤مسمٕم٦م، حيت٩م سم٤مسمـ Cؾمح٤مق مل ٕن ُمًٚمام: EًمِمقEهد ٓ ذم Eٕ<قل
(3)

. 

Eحلؼ Eإلؿمٌٞمكم ذم Eٕطمٙم٤مم Eًمقؾمٓمك قمٌدوAقمٚمف 
(4)

وNيمر ُمٔم٤مهرG )): وىم٤مل Eسمـ Eًم٘مٓم٤من Eًمٗم٤مد، 

                                 
(1 :S( ًمٙمٌػم ًمٚمؽمُمذيE ًمٕمٚمؾE )175( Q )306  .) 

 (. 4/72( H )1993( Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم )2)

 (. . 18/653( EًمٌدE Oعمٜمػم )3)

(4( )3/205 .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 7737 ايمّزىموةىمتوب  

((OوEي٦م Eسمـ Cؾمح٤مقومل يٌلم Aيْم٤م Aٟمف ُمـ . سمـ <خر ؾمٚمٛم٦م
(1)

. 

، وهق ُمدًمس، قمٜمٕمٜم٦م Eسمـ Cؾمح٤مق: وEًمث٤مٟمٞم٦م، Eٟٓم٘مٓم٤مW يمام ىم٤مل Eًمؽمُمذي: Eٕومم: وم٤مإلؾمٜم٤مM ومٞمف قمٚمت٤من

 .ومل يٍمK سم٤مًمتحدي٨م

 .)إمر زملطمذ قًومي ومقمف(: ف ذىمريمقس همقويمؽـ ، ويمؾحًيٌ ؿمريؼ خطمر

Aظمرضمف Eًمؽمُمذي
(2)

وEًمٓمؼمEين، 
(3)

وEًمٌٞمٝم٘مل ذم Eًمًٜمـ Eًمّمٖمػم، 
(4)

 ، ريؼ قمكم سمـ Eعم٤ٌمOكُمـ ـم 

وEحل٤ميمؿ
(5)

 MEسمـ ؿمد Fُمـ ـمريؼ طمر: 

وEًمٌٞمٝم٘مل ذم Eًمًٜمـ Eًمّمٖمػم
 :ُمـ ـمريؼ ؿمٞم٤ٌمن Eًمٜمحقي (6)

طمدصمٜم٤م : ىم٤مل، وؿمٞم٤ٌمن Eًمٜمحقي( قمـ حيٞمك سمـ Aيب يمثػم، وطمرF سمـ ؿمدME، )قمكم سمـ Eعم٤ٌمOك: صمالصمتٝمؿ

Aطمد سمٜمل سمٞم٤مو٦م ضمٕمؾ EُمرAشمف  ،ؾمٚمامن سمـ <خر Eٕٟمّم٤مOي Aنّ ، Eًمرمحـ سمـ صمقسم٤من قمٌدوحمٛمد سمـ ، Aسمق ؾمٚمٛم٦م

، E هلل وم٠مشمك Oؾمقل، ومٚمام ُم٣م ٟمّمػ ُمـ Oُمْم٤من وىمع قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمال، قمٚمٞمف يمٔمٝمر Aُمف طمتك يٛميض Oُمْم٤من

: ىم٤مل، ومّمؿ ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم: ىم٤مل، ٓ Aضمده٤م: ىم٤مل، Aقمتؼ Oىم٦ٌم: E هلل وم٘م٤مل ًمف Oؾمقل، ومذيمر Nًمؽ ًمف

ًمٗمروG سمـ قمٛمرو E هلل قلوم٘م٤مل Oؾم، ٓ Aضمد: ىم٤مل، Aـمٕمؿ ؾمتلم ُمًٙمٞمٜم٤م: ىم٤مل، Aؾمتٓمٞمع ٓ
Aقمٓمف Nًمؽ   (7)

 .Aو ؾمت٦م قمنم <٤مقم٤م Cـمٕم٤مم ؾمتلم ُمًٙمٞمٜم٤م، وهق ُمٙمتؾ ي٠مظمذ مخ٦ًم قمنم <٤مقم٤م، Eًمٕمرق

 .ومجٕمٚمف ُمـ OوEي٦م Aيب ؾمٚمٛم٦م وطمده، (Eًمرمحـ سمـ صمقسم٤من قمٌد)حمٛمَد سمـ : ومل يذيمر ؿمٞم٤ٌمن Eًمٜمحقي

                                 
 (. 5/766( سمٞم٤من Eًمقهؿ وEإلهي٤مم ذم يمت٤مE Fٕطمٙم٤مم )1)

 (. 1200( K )2/495ٓمالق وEًمٚمٕم٤من، سم٤مF ُم٤م ضم٤م? ذم Eعمٔم٤مهر يقEىمع ىمٌؾ Aن يٙمٗمر )(ؾمٜمـ Eًمؽمُمذي، AسمقE FEًم2)

 (. 7/43( K )6331( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم )3)

 (. 3/139( K )2734( Eًمًٜمـ Eًمّمٖمػم )4)

 (. 2/205(EعمًتدOك )5)

 (. 3/139( K )2736( Eًمًٜمـ Eًمّمٖمػم )6)

ؿمٝمد Eًمٕم٘م٦ٌم، وؿمٝمد سمدEO، وُم٤م سمٕمده٤م ُمـ ، ٞم٤ميض Eٕٟمّم٤مOيومروG سمـ قمٛمرو سمـ وMىم٦م سمـ قمٌٞمد سمـ قم٤مُمر سمـ سمٞم٤مو٦م Eًمٌ (7)

يم٤من يتّمدق ذم يمؾ قم٤مم ُمـ ٟمخٚمف سم٠مًمػ وؾمؼ، وهق Eًمذي Aشمك سمٕمرق Eًمتٛمر، وم٠مقمٓم٤مه Eًمٜمٌل  ،E هلل Eعمِم٤مهد ُمع Oؾمقل

ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤مسم٦م . يٜمٔمر: تٔم٤مهر ُمـ EُمرAشمف ؾمٚمٛم٦م سمـ <خر ويم٤من ُمـ A<ح٤مF قمكم يقم Eجلٛمؾقمٚمٞمف وؾمٚمؿ Eعم Eهلل <غم

 . (E5 /278إل<٤مسم٦م )، (3 /1259( Eٓؾمتٞمٕم٤مF )2289/ 4ٕيب ٟمٕمٞمؿ )
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 ((طمدي٨م طمًـ)): ىم٤مل Eًمؽمُمذي 

 .((<حٞمح قمغم ذE Uًمِمٞمخلم)): وىم٤مل Eحل٤ميمؿ

((OوEه EًمٓمؼمEين وهق ُمرؾمؾ Oضم٤مًمف صم٘م٤مH)): وىم٤مل Eهلٞمثٛمل
(1)

. 

((طمدي٨م ضمٞمد)): وىم٤مل Eسمـ Eعمٚم٘مـ
(2)

. 

ؾمٚمٞمامن سمـ يرC Mٓ ذم طمدي٨م  مل ًمًٚمٛم٦م سم٠مظمذ <دىم٦م ىمقُمف E حلدي٨م سمذيمر Aُمره Aنّ : واخلالقي

Oظمرى . وهق ُمٜم٘مٓمع، ؾمٚمٛم٦م سمـ <خرقمـ ، ي٤ًمA ي٨مMطم٤مA ذم MOوم٘مد و Oًمٔمٝم٤مE GOُم٤م يمٗم٤مAِمٝمد ًمفشمو
(3)

. 

ومول دم ىمتيوب معيوذ ، فمـ أزمقف، فمـ ازمـ ؿمووس، فمـ معؿر، ضمًشمـو ؽمػقون: )وومول ؽمعقً: ومقيمف -444

الفمـ أطمرج مـ ِميْخ )): زمـ صمبؾ
(4)

(((قًومتف وفُممْمه سُمَرد إلم خمالهمفهمنن ، إلم خمالف 
(5)

. 

Oسمـ ُمٜمّمقE ؾمٕمٞمد هق. 

وAظمرضمف هبذE Eإلؾمٜم٤مE Mسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل
(6)

، قمـ ُمٕمٛمر، Aٟم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م، قمـ حيٞمك سمـ حيٞمك 

Qسمـ ـم٤موE ٟمف وضم، قمـA ّنA سمٞمفA قمٜمد Fىم٣م د ذم يمت٤م ENن ُمـ حيقل ُمـ خمالف》: ُمٕم٤مA مم خمالفC ، وم٢من

 .《قمنمه و<دىمتف Cمم خمالومف

EًمرEPق قمٌدوAظمرضمف 
(7)

٤َم همػم خمالف وُمـ Nه٥م Cمم خمالف》: قمـ ُمٕمٛمر سمف سمٚمٗمظ  وم٢من قمِمقOه ، قَمثِِرهيِّ

                                 
 (.  5/6( جمٛمع EًمزوEئد )1)

 (. 18/649( K )1858( EًمٌدE Oعمٜمػم )2)

(3)  Qسمـ قم٤ٌمE ًمٜمٌكيمحدي٨مE شمكA ضمالO نA  AُمرE ؾمقلىمد فم٤مهر ُمـO هلل شمف ومقىمع قمٚمٞمٝم٤م، وم٘م٤مل: ي٤مE  Hٟمك ىمد فم٤مهرC

ُمـ Pوضمتك، ومقىمٕم٧م قمٚمٞمٝم٤م ىمٌؾ Aن Aيمٗمر، وم٘م٤مل: وُم٤م محٚمؽ قمغم Nًمؽ يرمحؽ Eهلل= ىم٤مل: AOي٧م ظمٚمخ٤مهل٤م ذم وق? 

( A2/494( K )1199ظمرضمف A<ح٤مE Fًمًٜمـ، وىم٤مل Eًمؽمُمذي ) سمف Eهلل Eًم٘مٛمر! ىم٤مل: ومال شم٘مرهب٤م طمتك شمٗمٕمؾ ُم٤م Aُمرك

 (E9/357ًمٗمتح ) وطمًٜمف Eسمـ طمجر ذم

( ُم٤مGM: 1/237وEجلٛمع Eعمخ٤مًمٞمػ، هق ذم Eًمٞمٛمـ يم٤مًمٙمقGO وEإلىمٚمٞمؿ. ُمِم٤مOق EٕٟمقOE ) -سمٙمن Eعمٞمؿ- ( خمالف4)

 (. 1/180)ظمٚمػ( Eعمّم٤ٌمE Kعمٜمػم ذم همري٥م EًمنمE Kًمٙمٌػم )

 (. 4/131( Eعمٖمٜمل )5)

(6( )3/1193( K )2244 .) 

 E(10/373( K )19413 .)ًمرEPق  (ُمّمٜمػ قمٌد7)
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 .《<دىم٦م Cمم Aُمػم قمِمػمشمف

وAظمرE Jًمِم٤مومٕمل ذم Eٕم
(1)

Eًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ– 
(2)

 سمـ Eهلل قمٌد، قمـ ُمٕمٛمر قمـ، ُمٓمرف قمـ – 

Qسمٞمف قمـ، ـم٤موA ،قمـ Nٟمت٘مؾ ُمـ خمالف》: ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مE ضمؾO يامA ٟمف ىم٣مA مم همػم خمالف، قمِمػمشمفC 

 .《قمِمػمشمف ومٕمنمه و<دىمتف Cمم خمالف، قمِمػميتف

، . . . . ويمال Eحلديثلم قمـ ُمٕم٤مN ُمٜم٘مٓمع)): وىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل ذم Eعمٕمروم٦م سمٕمد Aن Nيمر طمديث٤م @ظمر سمٛمٕمٜم٤مه

 .((ػم Cًمٞمفِّم Nًمؽ ظمؼم ٟمَ  ًمٞمس ذمو

((يدOك ُمٕم٤مEN مل Qوـم٤مو، ُمٓمرف وٕمٞمػ، وُمٜم٘مٓمع، هذA Eصمر وٕمٞمػ)): ىم٤مل Eسمـ Eعمٚم٘مـ
(3)

. 

((يمذسمف حيٞمك سمـ ُمٕملم، وEهٍ )): ُمٓمرف سمـ ُم٤مPن Eًمّمٜمٕم٤مينو
(4)

. 

Qمل وـم٤مو Nعمديٜمل، يًٛمع ُمـ ُمٕم٤مE ىم٤مل قمكم سمـ :((سمـ ضمٌؾ ؿمٞمئ٤م Nُمـ ُمٕم٤م Qمل يًٛمع ـم٤مو))
(5)

 ،

ويمذE ىم٤مل Aسمق OPقم٦م EًمرPEي
(6)

. 

ذم يمت٤مF ُمٕم٤مN : ىم٤مل، Aظمرضمف ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقO سم٢مؾمٜم٤مM ُمتّمؾ <حٞمح Cمم ـم٤موE :((Qسمـ طمجروىم٤مل 

((ومذيمره
(7)

. 

 .وًمٞمس ؾمامW. وًمٙمٜمف وضم٤مE ،GMسمـ Pٟمجقيف Cمم ـم٤موQ ُمتّمؾ <حٞمحو، Cؾمٜم٤مM ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقOو

 ومقل ايمـبل، )ويمـو: ومقيمف  همؼمد دم ، فمؾقفؿ قًومي سممطمذ مـ أنمـقوئفؿ أطمػمهؿ أنّ : ظمعوذ

(همؼرائفؿ
(8)

. 

                                 
 (. E2/71ٕم ) (1)

 (. 13283( K )9/320(، ُمٕمروم٦م Eًمًٜمـ وEٔصم٤مO )7/9-10( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )2)

 (. 18/444-445( EًمٌدE Oعمٜمػم )3)

(4 :S( ?ًمْمٕمٗم٤مE نEيقM )389( H )4144 .) 

(5 :S( يب طم٤مشمؿA ؾمٞمؾ ٓسمـEعمرE )99( ىمؿO )354 .) 

(6)  :S( يب طم٤مشمؿA ؾمٞمؾ ٓسمـEعمرE100( قO )357  .) 

 (. 5/2143( Eًمتٚمخٞمص Eحلٌػم )7)

 (. 4/131( Eعمٖمٜمل )8)
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Aظمرضمف Eًمِمٞمخ٤من
(1)

ؾمٌؼوىمد ، 
(2). 

َأزْمعثَؽ  : ملوومول، أكؽر فمؾقف ذيمؽ فمؿرُ ، وظمو زمعٌ معوٌذ ايمصًومَي مـ ايمقؿـ إلم فمؿرَ ): ومقيمف -[م]

صموزمقو
(3)

د  دم همؼرائفؿ، ويمؽـ زمعثُتؽ يمتلطمذ مـ أنمـقوء ايمـوس، خطِمَذ صمزييٍ  وٓ،  مو : همؼول معوذ، همؼَمُ

ًُ إيمقؽ زمًمء ا يلطمذه مـل؛ زمعث ًً ًُ أضم رواه أزمق فمبقً دم إمقال(. ((وأكو أصم
(4)

. 

ؾمٞم٠ميت سمًٞم٤مق شم٤مم سمٕمد طمديثلم
(5)

 . 

                                 
(1( Gًمّزيم٤مE Fوضمق Fسم٤م ،Gًمّزيم٤مE Fي، يمت٤مOًمٌخ٤مE )2/104( K )1395 ذم Mٕهمٜمٞم٤م? وشمرE ًمّمدىم٦م ُمـE ظمذA Fوسم٤م ،)

( Eطمٞم٨م يم٤مٟمق ?Eًمٗم٘مرE2/128( K )1496 ًمٞمٛمـ ىمٌؾ طمج٦مE ممC Nيب ُمقؾمك، وُمٕم٤مA سمٕم٨م Fي، سم٤مPعمٖم٤مE Fيمت٤م ،)

( WEMًمقE5/162( K )4347( إلؾمالمE ئعEشملم وذMًمِمٝم٤مE ممC ?ًمدقم٤مE Fإليامن، سم٤مE Fوُمًٚمؿ يمت٤م )1/50 K )

(19/29 ،30 ،31 .) 

 . -E :- 442ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ (2)

ف صمٛمرHE يمؾ ر? ﴾ وEجلٛمع: ضم٤ٌمG: ( Eؾمؿ Eًمٗم٤مقمؾ ُمـ: ضمٌل EخلرJE ضم٤ٌمي٦م، مجٕمف، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ دمٌك Cًمٞم3)

 ( ُم٤مGM: )F J ي(1/122وEجل٤ميب هق Eًمذي جيٛمع EخلرE . .JEٟمٔمر: Aؾم٤مE Qًمٌالهم٦م )

 (. 4/132( Eعمٖمٜمل )4)

 . -E :- 573ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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وروي أيضو فمـ إزمراهقؿ زمـ فمطوء): ومقيمف -444
(1)

أن زييودا، مقلم فمؿران زمـ ضمصكم 
(2)

ض أو زمعي، 

زمعٌ فمؿران، إمراء
(3)

أطمذكوهو ميـ ضمقيٌ ؟ أيمؾامل زمعثتـل: ومول؟ أيـ اظمول: همؾام رصمع ومول، فمعم ايمصًومي 

( اهلل ووضعـوهو ضمقٌ ىمـو كضعفو فمعم فمفً رؽمقل  اهلل ىمـو كلطمذهو فمعم فمفً رؽمقل
(4)

. 

MوEM سمقA ظمرضمفA
(5)

 :Eجلٝمْمٛمل سمـ قمكمّ  ُمـ ـمريؼ ٟمٍم 

وEسمـ ُم٤مضمف
(6)

 :ُمـ ـمريؼ Aيب قمت٤مF ؾمٝمؾ سمـ مح٤مE Mًمدٓل 

وEحل٤ميمؿ
(7)

 :ـمريؼ Aيب ىمتٞم٦ٌم ؾمٚمؿ سمـ ىمتٞم٦ٌم Eًمِمٕمػمى EخلرEؾم٤مٟمكُمـ  

وEًمٌٞمٝم٘مل
(8)

ٞم٥م ذم ُمقوح Aوه٤مم Eجلٛمع وEًمتٗمريؼوEخلٓم، 
(9)

 :ُمـ ـمريؼ قمٗم٤من سمـ ُمًٚمؿ 

                                 
، ((<٤مًمح))، وىمٞمؾ: هق Eسمـ قمٓم٤م? سمـ Aيب ُمٞمٛمقٟم٦م، Eًمٌٍمي. ىم٤مل Eسمـ ُمٕملم: ( CسمرEهٞمؿ سمـ قمٓم٤م?، ُمقمم قمٛمرEن سمـ طمّملم1)

MوEM سمقA وىم٤مل(( :Qًمٞمس سمف سم٠م))( ًمتٕمديؾEو KجلرE :ٟمٔمرE .Hًمث٘م٤مE سمـ طم٤ٌمن ذمE يمرهNٔضمري 2/118، وE HٓEؾم١م ،)

 (. 6/22( H )6554( Eًمث٘م٤مH ٓسمـ طم٤ٌمن )320- 1/318(، ُمقوح Aوه٤مم Eجلٛمع وEًمتٗمريؼ)O/1277ىمؿ 2)

، وي٘م٤مل: Pي٤مM سمـ Aيب ؾمٗمٞم٤من، وي٘م٤مل: Pي٤مM سمـ ؾمٛمٞم٦م، وي٘م٤مل Pي٤مM سمـ قمٌٞمد Eًمث٘مٗمل، وًمد قم٤مم EهلجرG، ( هق Pي٤مM سمـ Aسمٞمف2)

ويم٤من قم٤مُمٚمف قمغم وم٤مA،  ،QOؾمٚمؿ Pُمـ Eًمّمديؼ، وًمٞمس ًمف <ح٦ٌم، ويم٤من Pي٤مA Mوًٓ ُمـ ؿمٞمٕم٦م قمكم سمـ Aيب ـم٤مًم٥م 

صمؿ Cٟمف سمٕمد ُمقH قمكم <٤مًمح ُمٕم٤موي٦م، وMEقم٤مه و<٤مO ُمـ ؿمٞمٕمتف، وEؿمتد قمغم ؿمٞمٕم٦م قمكم، ووزم EًمٌٍمG عمٕم٤موي٦م طملم 

وىمد Aمجع Aهؾ Eًمٕمٚمؿ قمغم  Eهلل فم٤مهر AطمقEًمف ُمٕمّمٞم٦م))ها وىم٤مل Eسمـ طم٤ٌمن: ME53قم٤مه، ووؿ Cًمٞمف Eًمٙمقوم٦م، وُم٤مH ؾمٜم٦م 

 . ((ـم٤مقم٦م Eهلل شمرك Eٓطمتج٤مJ ُمـ يم٤من فم٤مهر AطمقEًمف همػم

 (. 3/494(، ؾمػم Aقمالم Eًمٜمٌال? )1/305(، Eعمجروطملم ٓسمـ طم٤ٌمن )7/99يٜمٔمر: Eًمٓمٌ٘م٤مE Hًمٙمؼمى )

همزوHE، وقم٘مٌف  E هلل ، Aؾمٚمؿ وهمزE ُمع OؾمقلقمٛمرEن سمـ طمّملم سمـ قمٌٞمد سمـ ظمٚمػ Aسمق ٟمجٞمد EخلزEقمل MPٕEي (3)

سم٤مًمٌٍمG، يمػ ٟمٗمًف قمـ Eًمٗمتٜم٦م، جم٤مE FًمدقمقG، سمٕمثف قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مF يٗم٘مف Aهؾ EًمٌٍمG، يم٤مٟم٧م Eعمالئٙم٦م شمًٚمؿ قمٚمٞمف 

 .Gسمًٜم٦م سم٤مًمٌٍم Mي٤مP ًمٞمف،. شمقذم ىمٌؾC Mيمتقى وم٘مده، صمؿ قم٤مE ٟم٥م سمٞمتف ذم قمٚمتف، ومٚمامEُمـ ضمق 

  :S( Oُٕمّم٤مE ?ي 66ٕيٜمٔمر: ُمِم٤مهػم قمٚمامOًمٌخ٤مE ضم٤مل <حٞمحO ،)( يNًمٙمالسم٤مE ُمٕمروم٦م 2/572يب ٟمٍم ،)

 (. E4/2108ًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ )

 (. 4/132( Eعمٖمٜمل )4)

 (.  2/115( K )1625( Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ذم Eًمّزيم٤مG هؾ حتٛمؾ ُمـ سمٚمد Cمم سمٚمد= )5)

 . (K1811 ) (3/29ًٜمـ )Eًم (6)

 (. E3/471عمًتدOك ) (7)

 (. 7/9(Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )8)

(9( )1/319 .) 
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CسمرEهٞمؿ سمـ قمٓم٤م? ُمقمم قمٛمرEن سمـ وقمٗم٤من( قمـ ، وAسمق ىمتٞم٦ٌم، وAسمق قمت٤مF، ٟمٍم سمـ قمكم): OAسمٕمتٝمؿ

ومٚمام Oضمع ىم٤مل ، سمٕم٨م قمٛمرEن سمـ طمّملم قمغم Eًمّمدىم٦م، Aو سمٕمض EُٕمرP ،?Eي٤مA EMنّ ، قمـ Aسمٞمف، طمّملم

 E هلل Aظمذٟم٤مه٤م ُمـ طمٞم٨م يمٜم٤م ٟم٠مظمذه٤م قمغم قمٝمد Oؾمقل= ل OAؾمٚمتٜملوًمٚمام: ىم٤مل= Aيـ Eعم٤مل: ًمٕمٛمرEن

 .E هلل وووٕمٜم٤مه٤م طمٞم٨م يمٜم٤م ٟمْمٕمٝم٤م قمغم قمٝمد Oؾمقل

((صم٘م٦م Oُمل سم٤مًم٘مدO))وAسمقه ، ؾمٌؼيمام  ((<دوق)) قمٓم٤م? سمـ Aيب ُمٞمٛمقٟم٦م EًمٌٍميوCسمرEهٞمؿ سمـ 
(1)

. 

، همػم CسمرEهٞمؿ سمـ قمٓم٤م?: Oضم٤مًمف صم٘م٤مO Hضم٤مل Eًمِمٞمخلم، هذC Eؾمٜم٤مM <حٞمح)): ىم٤مل Eًمِمٞمخ Eًٕم٤ٌمينو

((وهق صم٘م٦م
(2)

ٙمٚم٦م Eًمٗم٘مروطمًٜمف ذم يمت٤مسمف ختري٩م ُمِم، 
(3)

 ،FىمرA Eهٞمؿ سمـ قمٓم٤م? <دوق: وهذEسمرC ٕن. 

ام ىميون فميـ همضيؾ إّكي، وفمؿر مـ ايمصيًومي، وأيب زمؽر  ايمذي ىمون جيلء إلم ايمـبل )أنّ : ومقيمف -444

وررج ايمػضؾ فمـفؿ(، يعطقن مو يؽػقفؿ، مـفؿ
(4)

. 

ؿ Aقمٚمٛمٝم: طملم سمٕمثف Cمم Eًمٞمٛمـ  ىم٤مل ًمف Eًمٜمٌل ومٞمدل قمٚمٞمف طمدي٨م ُمٕم٤مE   Nًمٜمٌل د٤م قمٝمAُمّ 

Mُّ ذم وم٘مرEئٝمؿ، EومؽمT قمٚمٞمٝمؿ <دىم٦ًم شُم١ْمظمُذ ُمـ Aهمٜمٞم٤مئٝمؿ Eهلل Aنّ  ؾمٌؼُمتٗمؼ قمٚمٞمف وىمد  ومؽُمَ
(5)

. 

 .ومٚمؿ Aىمػ ُم٤م يدل قمٚمٞمف وAُم٤م ذم قمٝمد Aيب سمٙمر 

 :قمدG @صم٤مOوAُم٤م ذم قمٝمد قمٛمر ومٞمدل قمٚمٞمف 

EًمرEPق قمٌدُم٤م OوEه  * مـفو
(6)

 Eهلل قمٌدؿمٝم٤مF سمـ قمـ ، قمـ ؾمامك سمـ Eًمٗمْمؾ: وهمػمه قمـ ُمٕمٛمر 

وم٘م٤مل ًمف قمٛمر ، طمتك ىمدم Eعمديٜم٦م -ويم٤من ُمـ A<ح٤مF يٕمغم سمـ Aُمٞم٦م  -ظمرJ ؾمٕمد EٕقمرJ : ىم٤مل، Eخلقٓينّ 

Fخلٓم٤مE يـ شمريد》: سمـA =جل: ىم٤ملE يدOAMمم <٤مطمٌؽ: ىم٤مل، ٝم٤مC ضمعOًمٞمٛمـ-وم٤مE وم٢من  ، -ويٕمغم يقُمئذ قمغم

قE Eحل، ENC ُمرOشمؿ سمّم٤مطم٥م Eعم٤مل: ىم٤مل ًمف قمٛمر، ـٌ ومٚمام A MEOAن يرضمعضمٝم٤مMٌ طمً ّؼ قمٛماًل سمِحَ  ًَ ، ٦مَ ًٌومال شمٜم

ٌََٝم٤م وٓ قَه٤م َ<٤مطِم ًُ وE <٤مطم، َل صمالI ومَِرٍق AَومِرىُمقE Eًماام: صمّؿ ىم٤مل، شُمٜمْ ُ َد صُمؿ  Eظمَت٤مOُوA Eٟمتؿ Aطم، ٥َم Eعم٤مل صُمُٚمَث٤موَمَخػمِّ

                                 
(1 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )679( H )4601 .) 

(2( MوEM يبA حٞمح> )5/328 .) 

 (. 63( )<ا3)

 (. 4/133( Eعمٖمٜمل )4)

 . -E :- 442ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ (5)

 (. E4/13( K )6813ًمرEPق Eًمّمٜمٕم٤مين ) ( ُمّمٜمػ قمٌد6)
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صمّؿ ، Jُ ومٜم٠مظمُذ Eًمّّمدىم٦مَ يمٜم٤ّم ُٟمخر: وم٘م٤مل ؾمٕمٌد EٕقمرJُ ، ومقوٕمٝم٤م هلؿ، ٤م ذم يمذE ويمذEصمّؿ َوُٕمقه، Eًمثُُّٚمَثلْمِ 

ًِ ، َٝم٤مَٟم٘مًٛم َٓ سمِ C هنؿ ي٘مًٛمقهن٤م: َٞم٤مـمِٜم٤َم ىم٤مل ُمٕمٛمرومام ٟمرضمُعA يٕمٜمل》. 

ؾمٌؼوىمد ، وEٕصمر <حٞمح 
(1)

. 

ُم٤م Aظمرضمف Aسمق قمٌٞمد: * ومـفو
(2)

Aظمؼمين Eسمـ Aيب : ىم٤مل، Eسمـ ضمري٩مقمـ ، قمـ طمج٤مE Jعمّمٞميص 

٤م ٕم٨م ُمٕم٤مEN ؾم٤مقمٞمً قمٛمر سم Aنّ ، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ Eعمًٞم٥م، وPيد سمـ Aؾمٚمؿ، قمـ Aيب طم٤مPم ؾمٚمٛم٦م سمـ Mيٜم٤مE ،Oٕسمٞمض

Fسمٞم٤من، قمغم سمٜمل يمالN و قمغم سمٜمل ؾمٕمد سمـA ،ؿمٞمئ٤م مل وم٘مًؿ ومٞمٝمؿ طمتك Wيد ، Jًمذي ظمرE طمتك ضم٤م? جمٚمًف

يم٤من ُمٕمل : وم٘م٤مل= Aيـ ُم٤م ضمئ٧م سمف مم٤م ي٠ميت سمف Eًمٕمامل ُمـ قمرEو٦م Aهٚمٞمٝمؿ: وم٘م٤مًم٧م EُمرAشمف، سمف قمغم Oىمٌتف

وم٘م٤مُم٧م = ٕم٨م قمٛمر ُمٕمؽ و٤مهمٓم٤مAومٌ، وقمٜمد Aيب سمٙمر E هلل ىمد يمٜم٧م Aُمٞمٜم٤م قمٜمد Oؾمقل: وم٘م٤مًم٧م. و٤مهمط

: وم٘م٤مل= Aٟم٤م سمٕمث٧م ُمٕمؽ و٤مهمٓم٤م: وم٘م٤مل، ومدقم٤م ُمٕم٤مEN، ومٌٚمغ Nًمؽ قمٛمر، وEؿمتٙم٧م قمٛمر، سمذًمؽ ذم ٟم٤ًمئٝم٤م

 .OAوٝم٤م سمف: وىم٤مل، وAقمٓم٤مه ؿمٞمئ٤م، ومْمحؽ قمٛمر: ىم٤مل. Aضمد ؿمٞمئ٤م AقمتذO سمف Cًمٞمٝم٤م N ٓCًمؽ مل

 Jسمـ ضمري٩مىم٤مل : ىم٤مل طمج٤مE :ىمقلA :ن ىمقCسم ف، و٤مهمٓم٤م: ًمفO يٕمٜمل سمف. 

Eسمـ وشمٗمرM سمف . وPيد سمـ Aؾمٚمؿ، قمـ Aيب طم٤مPم، شمٗمرM سمف ؾمٕمٞمد سمـ Aيب Eٕسمٞمض)): ىم٤مل Eسمـ Eًم٘مٞمنEين

((Aقمٚمؿ طمدI سمف همػم هِم٤مم سمـ ؾمٚمٞمامن وٓ. قمٜمف ضمري٩م
(3)

. 

((جمٝمقل)): ىم٤مل Aسمق طم٤مشمؿ وؾمٕمٞمد سمـ Aيب Eٕسمٞمض
(4)

. 

ؾمٌؼوشمٙمٚمؿ ذم ؾمامE Wسمـ Eعمًٞم٥م قمـ قمٛمر يمام 
(5)

. 

 :وهق Eٕصمر Eٔيت، قمـ ُمٕم٤مN، قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م*وُمٜمٝم٤م ُم٤م OوEه 

أن  معيوذ زميـ ))، فمؿرو زميـ ؾميعقىزمنؽمـوده فمـ ، ((إمقال))دم ىمتوب ، )وروى أزمق فمبقً: ومقيمف -444

يزل زموجَلـًَ مل صمبؾ
(6)

هميرد ه فميعم ميو ىميون ، شمؿ ومًم فميعم فمؿيرَ   ضمتك موت ايمـبل  اهلل إذ زمعثف رؽمقل، 

                                 
 E :(521 .)ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 1)

(2ٕE )ا>( لE589ُمق( K )1913 .) 

(3( MEٕومرEئ٥م وEًمٖمرE فEـمرA )1/109( K )101 .) 

 (. 4/6( H )19( EجلرK وEًمتٕمديؾ )4)

 . -E : 487ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 5)

<ٜمٕم٤م? صمامٟمٞم٦م ومخًقن ومرؾمخ٤م، وي٘مع Eٔن ذم وٓي٦م شمٕمز، وهب٤م ُمًجد وٓي٦م سم٤مًمٞمٛمـ، سمٞمٜمٝم٤م وسملم  -سم٤مًمتحريؽ-: ( Eجلَٜمَد6)

يًٛمك ضم٤مُمع ُمٕم٤مN، ي٘مّمده Eعمتّمقوم٦م، ويِمدون Eًمرطم٤مل Cًمٞمف ًمٖمرEMA T? مجٕم٦م Oضم٥م ذم هذE Eجل٤مُمع، طم٥ًم ُم٤م 

 (. 1/350( ُمرE<د EٓـمالW )A2/169ظمؼمين Aطمد Pُمالئل ُمـ Eًمٞمٛمـ. Eٟمٔمر: ُمٕمجؿ EًمٌٚمدEن )
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 قًومِي ايمـ وس، فمؾقف
ٌِ ، خطِميَذ صمزيييٍ  وٓ، صموزمقيوأزمعثيؽ  : ملووميول، هملكؽر ذيمؽ فمؿيرُ ، همبعٌ إيمقف معوٌذ زمثؾ

ا : همؼول معوذ، همؼَمُد  فمعم همؼرائفؿ، ذ مـ أنمـقوء ايمـوسيمؽـ زمعثتؽ يمتلطم ًً مو زمعثً إيمقؽ زمًمء وأكو أصميً أضمي

همؾيام ىميون ايمعيوم ايمثويميٌ ، همؼماصمعو زمؿثؾ ذيميؽ، زمعٌ إيمقف زمشطر ايمصًومي، همؾام ىمون ايمعوم ايمثوع. يلطمذه مـل

(((ل ؾمقئوـّ مو وصمًت أضمًا يلطمذ م: همؼول معوذ، همراصمعف فمؿر زمؿثؾ مو راصمعف، زمعٌ إيمقف هبو ىمؾفو
(1)

. 

Aظمرضمف Aسمق قمٌٞمد
(2)

: ىم٤مل، Eسمـ ضمري٩مقمـ ، طمج٤مJ سمـ حمٛمد Eعمّمٞميص قمـ -Eعمّمٜمػ قمزEه يمام– 

Mظمؼمين ظمالA ، ّنA ظمؼمه قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥مA《 ّنA سمـ ضمٌؾ Nؾمقل، يزل سم٤مجلٜمد مل ُمٕم٤مO سمٕمثف NC هللE   ممC

 .ومذيمره《. . . . وAسمق سمٙمر،  طمتك ُم٤مE HًمٜمٌلEًمٞمٛمـ 

ْٞم٩م وEسمـ Aيب طم٤مشمؿ ذم EجلرK و Eًمتٕمديؾ ، Nيمره Eًمٌخ٤مOي ذم Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم، وظمالM هق Eسمـ قمٓم٤م? Eًمِمِّ

شمٕمديال وٓومل يذيمرE ومٞمف ضمرطم٤م 
(3)

 ،Hًمث٘م٤مE سمـ طم٤ٌمن ذمE يمرهNو
(4)

قمٛمرو و، قمـ ـم٤موQ يروي)): وىم٤مل، 

 .((Oوى قمٜمف سمـ ضمري٩م، سمـ ؿمٕمٞم٥م

 .قمٜمد Eسمـ طمجر ((ُم٘مٌقل)): وهق سمٛمرشم٦ٌم

Mإلؾمٜم٤مEًمت٤مسمٕملم قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م ٕنّ : ُمٜم٘مٓمع وE Oمل ُمـ <ٖم٤م  ٓC ًمّمح٤مسم٦مE ًمرّ يًٛمع ُمـE سمٞمع سمٜم٧م

قمٜمٝمام Eهلل وOيض، E هلل وPيٜم٥م سمٜم٧م Aم ؾمٚمٛم٦م Oسمٞم٦ٌم Oؾمقل، N سمـ قمٗمرE?ُمٕمقّ 
(5)

. 

EًمرEPق قمٌدوAظمرضمف 
(6)

ـ   ـ ضمري٩مقم ـ ؿمٕمٞم٥مىم٤مل ىم٤مل ، Eسم  .ومل يذيمر ظمالEM، ومذيمره خمتٍمE. . . قمٛمرو سم

 .ٟٓم٘مٓم٤مW ؾمٜمده: وم٤مٕصمر وٕمٞمػ

                                 
 (. 4/133( Eعمٖمٜمل )1)

 (. E589( K )1912ُٕمقEل )<ا (2)

 (. 3/366( H )1665(، EجلرK وEًمتٕمديؾ ٓسمـ Aيب طم٤مشمؿ )3/186( H )630( Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم )3)

 (. 6/267( H )7675( Eًمث٘م٤مH ٓسمـ طم٤ٌمن )4)

 (.  572( H )244(، ضم٤مُمع Eًمتحّمٞمؾ )S: 22/73( هتذي٥م Eًمٙمامل ذم Aؾمام? Eًمرضم٤مل )5)

 E(4/22( H )6844  .)ًمرEPق Eًمّمٜمٕم٤مين  ُمّمٜمػ قمٌد (6)
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)روى ومقس زمـ أيب ضموزم: ومقيمف -444
(1)

ىمقميوء ومي كوومييرأى دم إزمؾ ايمصيً  ايمـبل أنّ   
(2)

همسيلل ، 

ْعتَُفو: همؼول اظمصًق؟ فمـفو إع اْرَاَ
(3)

(((إمقال))دم ، رواه أزمق فمبقً همسؽً، زمنزمؾ 
(4)

. 

((همري٥م Eحلدي٨م))سمؾ Aظمرضمف ذم يمت٤مسمف ، ((ُٕمقEلE))مل Aىمػ قمٚمٞمف ذم يمت٤مسمف 
(5)

وُمـ ـمري٘مف -

Eًمٌٞمٝم٘مل
(6)

 ، هِمٞمؿ قمـ -

وAظمرضمف Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(7)

 Iقمـ طمٗمص سمـ همٞم٤م ، 

وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل
(8)

 :ُمـ ـمريؼ Eسمـ Eعم٤ٌمOك 

، ٟم٤مىم٦م طمًٜم٦م ذم Cسمؾ Eًمّمدىم٦م A سمٍم Eًمٜمٌل: ىم٤مل، قمـ ىمٞمس سمـ Aيب طم٤مPم، قمـ Cؾمامقمٞمؾ سمـ Aيب ظم٤مًمد

وم٤مOدمٕمتٝم٤م ، قمروم٧م طم٤مضمتؽ Cمم Eًمٔمٝمر، ي٤م Oؾمقل Eهلل: وم٘م٤مل <٤مطم٥م Eًمّمدىم٦م= ُم٤م Aُمر هذه Eًمٜم٤مىم٦م: ٤ملوم٘م

 .سمٌٕمػميـ ُمـ Eًمّمدىم٦م

 .OEدمٕمتٝم٤م، وىم٤مل همػمه Aظمذهت٤م: وًمٗمظ هِمٞمؿ

Mإلؾمٜم٤مE ُمرؾمؾ <حٞمح Eًمٜمٌل ، ملخميم فٕٟمّ : وهذE يًٛمع ُمـ . 

 .قمـ ىمٞمس سمف ُمرؾمال، وهٙمذO EوEه Cؾمامقمٞمؾ سمـ Aيب ظم٤مًمد

ىما٤مل Aسمٍما ، قماـ Eًمّماٜم٤مسمح Eٕمحزا، وماروEه قماـ ىماٞمس سماـ Aيب طما٤مPم، جم٤مًمد سماـ ؾمإمٞمدوظم٤مًمٗمف 

 .ومذيمر ٟمحقه. . . ٟم٤مىم٦م طمًٜم٦م ذم Cسمؾ Eًمّمدىم٦م  هللا Oؾمقل

                                 
جكم Aسمق قمٌد( 1) ـ : وهق Eًمذي ي٘م٤مل، ًمف BOي٦م: وي٘م٤مل، صم٘م٦م ُمـ Eًمث٤مٟمٞم٦م خميم Eًمٙمقذم Eهلل ىمٞمس سـم Aيب طم٤مPم Eًٌم Cٟمف Eضمتٛمع ًمف Aن يروي قم

GًمٕمنمE ،ٚمٝم٤م ٕملم Aو ىٌم  (. 5566) ( 803Hوشمٖمػم. Eٟمٔمر: شم٘مري٥م Eًمتٝمذي٥م )S:  وىمد ضم٤موE Pعم٤مئ٦م، ُم٤مH سمٕمد Eًمًت

 (. 4/211: ُمنموم٦م Eًمًٜم٤مم قم٤مًمٞمتف. Eًمٜمٝم٤مي٦م )( ٟم٤مىم٦م يمقُم٤م?2)

(3Wدم٤مOٓE ) سمقA و همػمه٤م. ىم٤مًمفA ،عمٍَم سم٢مسمٚمف، ومٞمٌٞمٕمٝم٤م، صمؿ يِمؽمي، سمثٛمٜمٝم٤م ُمثٚمٝم٤مE ًمرضمُؾE ن ي٘مدمA : حلدي٨مE قمٌٞمد ذم همري٥م

(1/279 ) 

 (. 4/134( Eعمٖمٜمل )4)

 (. 1/279(همري٥م Eحلدي٨م )5)

 (. 4/114( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )6)

 (. 6/406( K )10010( Eعمّمٜمػ )7)

(8( )3/879( K )1555 .) 
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Aظمرضمف Eًمؽمُمذي ذم Eًمٕمٚمؾ
(1)

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم، 
(2)

وAمحد، 
(3)

Eًمتح٘مٞمؼذم وُمـ ـمري٘مف Eسمـ EجلقPي -
(4)

 ،

EٟمجقيفوP سمـ
(5)

وEسمـ Aيب قم٤م<ؿ ذم Eٔطم٤مM وEعمث٤مين، 
(6)

وAسمق يٕمغم ذم ُمًٜمده، 
(7)

وEًمٓمؼمEين، 
(8)

 ،

وEًمٌٞمٝم٘مل
(9)

وُمٜمٝمؿ ُمـ -، قمـ Eًمّمٜم٤مسمحل، قمـ ىمٞمس سمـ Aيب طم٤مPم، جم٤مًمد سمـ ؾمٕمٞمدمجٞمٕمٝمؿ ُمـ ـمريؼ ، 

، = ُم٤م هذه: وىم٤مل ومٖمْم٥م، ٦مدىم٦م ٟم٤مىم٦م ُمًٜمّذم Cسمؾ Eًمّم E هلل AOى Oؾمقل: ىم٤مل -Eًمّمٜم٤مسمح: ي٘مقل

 .E هلل ومًٙم٧م Oؾمقل، OEدمٕمتٝم٤م سمٌٕمػميـ ُمـ طم٤مؿمٞم٦م Eًمّمدىم٦م، ي٤م Oؾمقل Eهلل: ىم٤مل

طمًٜم٦مٟم٤مىم٦م : Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌموقمٜمد 
(10)

. 

 .((طمدي٨م همري٥م هذE)): وىم٤مل Eسمـ Aيب قم٤م<ؿ

قمـ ، OوEه جم٤مًمد، وًمٞمس هق قمٜمدي سمّمحٞمح، طمدي٨م Eًمّمدىم٦م)): وٟم٘مؾ Eًمؽمُمذي قمـ Eًمٌخ٤مOي ىمقًمف

ٕن Cؾمامقمٞمؾ سمـ Aيب : ٓ يّمح طمدي٨م جم٤مًمد: وCٟمام ىم٤مل حمٛمد)): صمؿ ىم٤مل Eًمؽمُمذي ((قمـ Eًمّمٜم٤مسمح، ىمٞمس

 .((ومل يذيمر قمـ Eًمّمٜم٤مسمح، AOى ذم Cسمؾ Eًمّمدىم٦م ٟم٤مىم٦م ُمًٜم٦م A ن Eًمٜمٌلظم٤مًمد OوEه قمـ ىمٞمس 

((ومل يّمح طمدي٨م Eًمّمدىم٦م، ُمرؾمؾ)): -Aيْم٤م–ىم٤مل Eًمٌخ٤مOي 
(11)

. 

((صم٘م٦م صم٧ٌم))وهق ، يمام OوEه Cؾمامقمٞمؾ سمـ Aيب ظم٤مًمد. ف ُمرؾمؾ <حٞمح Eإلؾمٜم٤مMوEًمرEضمح Aٟمّ 
(12)

ويم٤من ، 

                                 
(1 :S( ًمٙمٌػم ًمٚمؽمُمذيE ًمٕمٚمؾE )100( K )172 .) 

 (. 6/403-404( K )10007( Eعمّمٜمػ )2)

(، وحترف ومٞمف: )جم٤مًمد( Cمم ؾمٕمٞمد، ًمٕمٚمف ُمـ سمٕمض Eًمٜم٤ًمL، سمدًمٞمؾ Aن Eسمـ K19066 ) (31/414(ُمًٜمد Aمحد )3)

(، ومجٕمٚمف: ظم٤مًمد سمـ ؾمٕمٞمد E5/513جلقPي OوEه ُمـ ـمريؼ Aمحد وم٘م٤مل: )جم٤مًمد(، ومل يٜمتٌف ًمف حم٘مؼ Eعمٓم٤مًم٥م Eًمٕم٤مًمٞم٦م )

 وهذN Eهقل ُمٜمف. سمـ قمٛمرو سمـ ؾمٕمٞمد سمـ Eًمٕم٤مS، وضمٕمؾ OوEيتف ُمت٤مسمٕم٦م عمج٤مًمد سمـ ؾمٕمٞمد، و هب٤م طمًـ Eحلدي٨م، 

(4( )2/32( K )948 .) 

 (. 3/879( K )1554( EُٕمقEل ٓسمـ Pٟمجقيف )5)

(6( )4/479( K )2539 .) 

(7( )3/39( K )1453 .) 

 (.  8/80( K )7417(Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم )8)

 (. 4/113( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )9)

 (. E6/403-404( K )10007عمّمٜمػ ) (10)

 (. 1/168( Eًمت٤مOيخ Eًمّمٖمػم )11)

 . (H438 ) (107٘مري٥م Eًمتٝمذي٥م )S: (شم12)
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((ك EعمٞمزEنيم٤من Cؾمامقمٞمؾ يًٛمّ )): ي٘مقل ُمروEن سمـ ُمٕم٤موي٦م
(1)

ىم٤مل Aمحد ، سمـ قمٛمػم EهلٛمدEين ٤مًمد سمـ ؾمٕمٞمدجمو، 

((طمتٛمٚمف Eًمٜم٤مEQوىمد ، يرومع طمديًث٤م يمثػًمE ٓ يرومٕمف Eًمٜم٤مQ، ًمٞمس سمٌم?)): سمـ طمٜمٌؾ
(2)

: وىم٤مل Eسمـ طمجر، 

(( ذم @ظمر قمٛمرهوىمد شمٖمػّم ، ًمٞمس سم٤مًم٘مقي))
(3)

. 

(ٓ زىموة دم مول ضمتك حيقل فمؾقف احلقل: )ومقيمف: ومقل اظمصـػ -[م]
(4)

. 

خترجيف ؾمٌؼوىمد ، ومل يث٧ٌم ُمٜمٝم٤م ر?،  ٤م ُمـ قمدG ـمرق قمـ Eًمٜمٌلُمرومققمً  Oوَي 
(5)

. 

 ومول أمحً زمـ ؽمعقً): ومقيمف
(6)

همقبقعفيو زمضيعػفو ، فمـ ايمرصمؾ يؽقن فمـًه نمـؿ ؽموئؿي، ؽمليمً أمحً: 

فميعم ضميًيٌ فمؿير دم ايمسيخؾي ، و ىمؾفيوزمؾ يزىمقفي: ومول؟ أم يعطل زىموة إقؾ، أيزىمقفو ىمؾفو، مـ ايمغـؿ

فمعم ضمًيٌ محوس، كامءهو معفو ٕنّ ؛ يروح هبو ايمرافمل
(7)

)
(8)

. 

ؾمٌؼوىمد ، <حٞمح قمٜمف سمٛمجٛمقW ـمرىمف Aصمر قمٛمر  -[م]
(9)

. 

 :وأمو أشمر محوس -444

Aظمرضمف Eًمِم٤مومٕمل ذم ُمًٜمده
(10)

EًمرEPق قمٌدو، 
(11)

وAسمق قمٌٞمد، 
(12)

 ذم يمام–وُمًدM ذم ُمًٜمده ، 

                                 
 (. E2/175جلرK وEًمتٕمديؾ ٓسمـ Aيب طم٤مشمؿ ) (1)

 (. 8/361( EجلرK وEًمتٕمديؾ )2)

(3 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )920( K )6478 .) 

 (. 4/135( Eعمٖمٜمل )4)

 . -E :- 476ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ (5)

يم٤من Aسمق ضمٕمٗمر Aطمد EعمذيمقOيـ سم٤مًمٗم٘مف وُمٕمروم٦م Eحلدي٨م ، سمـ <خر سمـ ؾمٚمٞمامن Aسمق ضمٕمٗمر EًمدOEُملAمحد سمـ ؾمٕمٞمد  ( 6)

، ُم٤م ىمدم قمٚمٞمٜم٤م ظمرEؾم٤مين Aوم٘مف سمدٟم٤م ُمٜمف٨م، وهق صم٘م٦م صم٧ٌم، ىم٤مل Aمحد: وEحلٗمظ ًمف، يم٤من Aيمثر Aوىم٤مشمف ذم Eًمرطمٚم٦م ًمًامE Wحلدي

 (. H20 ) (25/ 6) المشم٤مOيخ Eإلؾم(، H2115 ) (272/ 5شم٤مOيخ سمٖمدME )ها. يٜمٔمر: 253شمقذم ؾمٜم٦م 
Nيمره EًمقEىمدي ))Eًمؼم:  ، ويم٤من ؿمٞمخ٤م ىمٚمٞمؾ Eحلدي٨م، ىم٤مل Eسـم قمٌد( مح٤مQ سـم قمٛمرو وEًمد Aيب قمٛمرو سـم مح٤مE Qًمٚمٞمثل ُمـ سمٜمل يمٜم٤مٟم٦م7)

ـ وًمد قمغم قمٝمد Oؾمقل ؾمتٞمٕم٤مF )٤5/62مE Hًمٙمؼمى )، يٜمٔمر: Eًمٓمٌ٘م((E هلل ومٞمٛم Eٓ ،)1/412( H )586 .) 

 (. 4/135( Eعمٖمٜمل )8)

 . -E :- 472ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ (9)

 (. 633( K )1/229( ُمًٜمد Eًمِم٤مومٕمل )10)

 (. E4/96( K )7099ًمرEPق ) ( ُمّمٜمػ قمٌد11)

 (. 430( K )1179( EُٕمقEل )<ا12)
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Eًمٕم٤مًمٞم٦م Eعمٓم٤مًم٥م
(1)

ـ Aيب ؿمٞم٦ٌموEسم، -
(2)

وEسمـ Pٟمجقيف، 
(3)

ذم ُم٤ًمئؾ Aسمٞمف سمـ Aمحد Eهلل قمٌدو، 
(4)

وEحلًـ ، 

سمـ قمكم Eًمٕم٤مُمري ذم @ُم٤مًمٞمف
(5)

وEًمدOEىمٓمٜمل، 
(6)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(7)

وEسمـ طمزم ذم Eعمحغم، 
(8)

Eًمؼم ذم  قمٌدوEسمـ ، 

Eًمتٛمٝمٞمد
(9)

، ٤مQقمـ Aيب قمٛمرو سمـ مح، سمـ Aيب ؾمٚمٛم٦م Eعم٤مضمِمقن Eهلل قمٌدقمـ ، ُمـ ـمريؼ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد، 

ُم٤م زم ُم٤مل Cٓ ضمٕم٤مF: وم٘مٚم٧م. P ِّMAيم٤مG ُم٤مًمؽ، ي٤م مح٤مQ: وم٘م٤مل، يب قمٛمر ُمرّ 》: ىم٤مل، قمـ Aسمٞمف
(10)

: وم٘م٤مل. وMAم 

 .《Pيم٤مهت٤م صمؿ MAِّ ، ُمٝم٤م ىمٞمٛم٦مىمقّ 

 .Eعمٚمؽ سمـ Aيب ؾمٚمٛم٦م( قمٌد): EًمرEPق قمٌدوقمٜمد 

E ىمٓمٜملوقمٜمدOEًمد :Qيب قمٛمرو سمـ مح٤مA قمـ( ، وAهلل قمٌدE يب ؾمٚمٛم٦مA سمـ ،)Qيب قمٛمرو سمـ مح٤مA قمـ. 

وAظمرضمف Eًمِم٤مومٕمل ذم ُمًٜمده
(11)

لEًمٌٞمٝم٘م ـمري٘مف وُمـ – 
(12)

وAسمق قمٌٞمد، -
(13)

يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ حمٛمد ، 

 .ُمثؾ Nًمؽ Aو ٟمحقه، قمـ قمٛمر، قمـ Aسمٞمف، قمـ Aيب قمٛمرو سمـ مح٤مQ، ٟم٤مMقمـ Aيب Eًمزّ ، سمـ قمجالن

ٌدEًمؼم ذم EًمتٛمٝمٞمدوAظمرضمف Eسمـ قم
(14)

 Oمم ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقC هMظمؼمٟم٤م : ىم٤مل، سم٢مؾمٜم٤مAيب  قمٌدA ًمرمحـ سمـE

                                 
 (. 918( K )٥5/555م Eًمٕم٤مًمٞم٦م )( Eعمٓم٤مًم1)

 (. 6/525( K )10557( Eعمّمٜمػ )2)

 (. 3/941( K )1687( EُٕمقEل )3)

 E (2/556( K )766 .)هلل ( ُم٤ًمئؾ Eإلُم٤مم Aمحد OوEي٦م Eسمٜمف قمٌد4)

(5 :S( G?Eًم٘مرEُٕم٤مزم وE )33 .) 

 (. 3/35( K )2018( Eًمًٜمـ )6)

 (. 1208) ( 2/57K(، Eًمًٜمـ Eًمّمٖمػم )4/147( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )7)

(8( )4/40 .) 

 ( ُمٕمٚم٘م٤م قمـ Eًمِم٤مومٕمل سم٢مؾمٜم٤مMه. 17/131) (9)

(10) Fضمٕم٤م( يPجلقE حلدي٨م ٓسمـE ًمًٝم٤مم. همري٥مE ًمتل دمٕمؾ ومٞمٝم٤مE ًمٙمٜم٤مٟم٦مE :جلٕم٦ٌم: وهلE 1/157: مجع :GMُم٤م )

 )ضمٕم٥م(. 

(11 :S( ًمِم٤مومٕملE ُمًٜمد )97( ٕمE ،)2/46 .) 

 (. 8313( K )6/149وُمٕمروم٦م Eًمًٜمـ وEٔصم٤مO )(، 4/248(Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )12)

(13 :S( ل ًمٚم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالمEُٕمقE )430( K )1180 .) 

(14()17/131 .) 
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Mًمزٟم٤مE ،سمٞمفA ن  : ىم٤مل، قمـA Qسمق قمٛمرو سمـ مح٤مA ظمؼمينA  ظمؼمهA سم٤مه مح٤مؾم٤مA《 ّنA  ُّمر Fخلٓم٤مE وُمٕمف ، سمف قمٛمر سمـ

 ُA ُM ٌم  ُA٥ٌم هُ و
(1)

 .《صمؿ Aظمذ <دىمتٝم٤م ُمـ ىمٌؾ Aن شم٤ٌمW، وم٠مىم٤مُمٝم٤م، يتجر هبام 

: طمدي٨م قمٛمر)): ٗمف Eسمـ طمزم وم٘م٤ملوهبام وٕمّ : ع هذه Eًمٓمرق قمغم Aيب قمٛمرو سمـ مح٤مQ وAسمٞمفوُمدOE مجٞم

((ومه٤م جمٝمقٓن، ٕٟمف قمـ Aيب قمٛمرو سمـ مح٤مQ قمـ Aسمٞمف: ومال يّمح
(2)

. 

ٞمثلُّ و يم٤من ىمٚمٞمؾ : ذم Eًمٓمٌ٘م٦م EًمرEسمٕم٦م ُمـ Aهؾ Eعمديٜم٦مNيمره Eسمـ ؾمٕمد ، Aسمق قَمٛمرو سمـ مِح٤َمQ سمـ قَمٛمرو Eًمٚم 

ُمتٕمٌدEً جمتٝمدEً يّمكم سم٤مًمٚمٞمؾ، Eحلدي٨م
(3)

((مل Aؾمٛمع ًمف سم٤مؾمؿ)): وىم٤مل EًمقEىمدي، 
(4)

وEقمتٛمد Eًمذهٌل ذم ، 

((قم٤مسمد ُمت٠مًمف)): وىم٤مل ذم Eًمٙم٤مؿمػ، EعمٞمزEن ىمقل Eسمـ طمزم
(5)

. 

((ُم٘مٌقل)): وىم٤مل Eسمـ طمجر
(6)

. 

ًم٦م Aيب قمٛمرو سمـ مح٤مQ وAسمٞمفجلٝم٤م: ٗمف Eًمِمٞمخ Eًٕم٤ٌمينوEحلدي٨م وٕمّ 
(7)

. 

Oمم ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقC هEن قمزA سمـ يمثػم سمٕمدE هMؾمٜم٤مC Mًمِم٤مومٕمل، وضمّقEوم٘م٤مل، و :((ضمٞمد Mسم٢مؾمٜم٤م))
(8)

. 

((ومٝمل Cمج٤مW، وEؿمتٝمرE Hًم٘مّم٦م سمال ُمٜمٙمر)): وىم٤مل ؿمٞمخ Eإلؾمالم Eسمـ شمٞمٛمٞم٦م
(9)

. 

َو َقاَلضُمف :  ايمـبل أن   )ويمـو: ومقيمف -444 ًُ متػؼ فمؾقف( واك فمـ زمقع ايمثامر ضمتك َيْب
(10)

. 

Aظمرضمف Eًمٌخ٤مOي
(11)

  قمـ Eًمٜمٌل قمـ Eسمـ قمٛمر ، وؾم٤ممل، وٟم٤مومع، سمـ Mيٜم٤مE Oهلل قمٌدُمـ ـمريؼ  

                                 
Mُُم (1) Eٕ م،  وMََٕEيٜمٔمر:  -سمٗمتحتلم وسمْمٛمتلم  -و .XعمدسمقE جلٚمدE يؿ: وهقM Eٕ مجع( عمٜمػمE Kعمّم٤ٌمE1 /9)  :GMم(ُم٤م M ?( . 

 . (E2 /181ًمٗم٤مئؼ ذم همري٥م Eحلدي٨م )يٜمٔمر: Eجْلٚمد همػم EعمدسمقX. وهق: Eإله٤مF: : مجع Eُُٕها٥م

(2( Oعمحغم سم٤مٔصم٤مE )4/40 .) 

(3 :S( ًمٙمؼمىE Hًمٓمٌ٘م٤مE )149( H )58  .) 

 (. 34/120( هتذي٥م Eًمٙمامل )4)

 (. 2/446( H )6754(. Eًمٙم٤مؿمػ )10465( H )4/557( ُمٞمزEن EٓقمتدEل )5)

(6 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )1182( H )8270 .) 

 (. 3/311( OCوE ?Eًمٖمٚمٞمؾ ذم ختري٩م Aطم٤مMي٨م ُمٜم٤مE Oًمًٌٞمؾ )7)

 ( سم٤مP Fيم٤مE Gًمٕمرو1/259 .T( OCؿم٤مE Mًمٗم٘مٞمف )8)

 (. 25/15( جمٛمقE Wًمٗمت٤موى )9)

 (. 4/139( Eعمٖمٜمل )10)

(، 1486( K )2/127ىمد وضم٥م ومٞمف Eًمٕمنم )( ذم <حٞمحف، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ُمـ سم٤مW صمامOه Aو ٟمخٚمف Aو OAوف، و11)

(، يمت٤مE FًمٌٞمقW، سم٤مENC F سم٤مE WًمثامO ىمٌؾ Aن 2194( K )3/77يمت٤مE FًمٌٞمقW، سم٤مF سمٞمع EًمثامO ىمٌؾ Aن يٌدو <الطمٝم٤م )

 (. 2199( K )3/77يٌدو <الطمٝم٤م، صمؿ A<٤مسمتف قم٤مه٦م ومٝمق ُمـ Eًم٤ٌمئع )
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وُمًٚمؿ، ٟمحقه
(1)

 .ُمـ ـمريؼ ٟم٤مومع سمف 

-Aيًْم٤م–Eًمٌخ٤مOي  وAظمرضمف
(2)

ـ Eًمٜمٌل E هلل قمٌدقمـ ضم٤مسمر سـم ، ٓم٤م? سـم Aيب Oسم٤مKقمُمـ ـمريؼ    .ٟمحقه  قم

-Aيًْم٤م–Eًمٌخ٤مOي  وAظمرضمف
 (3)

 .ٟمحقه  قمـ Eًمٜمٌل، طمدصمٜم٤م Aٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ، محٞمدُمـ ـمريؼ  

وAظمرضمف ُمًٚمؿ
(4)

ـ ـمريؼ   ـ Aيب ٟمٕمؿ قمٌدُم ـ سم ـ Aيب هريرE ،Gًمرمح  قهٟمح E هلل ىم٤مل Oؾمقل: ىم٤مل، قم

ً  ي)واك فمـ زمقع ايم: ومقيمف -444 وزمقع ايمعـى ضمتك َيْسَقد (، َحى  ضمتك يشت
(5)

. 

MوEM سمقA ظمرضمفA
(6)

وEًمؽمُمذي، 
(7)

وُمـ ـمري٘مف Eسمـ EجلقPي ذم Eًمتح٘مٞمؼ-
(8)

- ، Kًمٓمح٤موي ذم ذEو

Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين
(9)

وEسمـ طم٤ٌمن ذم <حٞمحف، 
(10)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(11)

 :ُمـ ـمريؼ Aيب Eًمقًمٞمد Eًمٓمٞم٤مًمز، 

وEسمـ ُم٤مضمف 
(12)

 :ـمريؼ طمج٤مJ سمـ Eعمٜمٝم٤ملُمـ  

وAمحد 
(13)

وEحل٤ميمؿ
(14)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(15)

وEًمٌٖمقي، 
(16)

وىمرن Eحل٤ميمؿ -: ُمـ ـمريؼ قمٗم٤من سمـ ُمًٚمؿ، 

 .-طم٤ٌمن سمـ هالل ُمع قمٗم٤من

                                 
ؾ سمدو( 1) ـ سمٞمع EًمثامO ىٌم ٞمقW، سم٤مE Fًمٜمٝمل قم  (. 1534( K )3/1165<الطمٝم٤م سمٖمػم ذE Uًم٘مٓمع ) ذم <حٞمحف، يمت٤مE Fًم

(، 1487( K )2/127( ذم <حٞمحف، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ُمـ سم٤مW صمامOه Aو ٟمخٚمف Aو OAوف، وىمد وضم٥م ومٞمف Eًمٕمنم )2)

 (. 2381( K )3/115<حٞمح Eًمٌخ٤مOي، يمت٤مE Fعم٤ًمىم٤مG، سم٤مE Fًمرضمؾ يٙمقن ًمف ممر Aو ذF ذم طم٤مئط Aو ذم ٟمخؾ )

(3E Fذم <حٞمحف، يمت٤م )( ن يٌدو <الطمٝم٤مA ًمٜمخؾ ىمٌؾE سمٞمع Fسم٤م ،W3/77ًمٌٞمق( K )2197  .) 

ؾ سمدو <الطمٝم٤م سمٖمػم ذE Uًم٘مٓمع )4) ـ سمٞمع EًمثامO ىٌم ٞمقW، سم٤مE Fًمٜمٝمل قم  (. 1538( K )3/1167( ذم <حٞمحف، يمت٤مE Fًم

 (. 4/139( Eعمٖمٜمل )5)

 (. 3371( K )5/254( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE FًمٌٞمقW، سم٤مF ذم سمٞمع EًمثامO ىمٌؾ Aن يٌدو <الطمٝم٤م )6)

 (. 1228( K )2/521( ذم Eًمًٜمـ، AسمقE FEًمٌٞمقW، سم٤مF ُم٤م ضم٤م? ذم يمرEهٞم٦م سمٞمع EًمثٛمرG طمتك يٌدو <الطمٝم٤م )7)

(8( )2/178( K )1429 .) 

(9( )4/361( K )7324 .) 

(10( )11/369( K )4993 .) 

 (. 5/301( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )11)

 (. A3/332( K )2217ن يٌدو <الطمٝم٤م ) ( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمتج٤مHEO، سم٤مE Fًمٜمٝمل قمـ سمٞمع EًمثامO ىمٌؾ12)

 (. 13613( K )21/222(ُمًٜمد Aمحد )13)

 (. 2/19( EعمًتدOك )14)

 (. 5/301( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )15)

 (.  2082( K )8/95( ذE Kًمًٜم٦م )16)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل
(1)

 :ُمـ ـمريؼ ُمٕم٤مN سمـ ظم٤مًمد، 

وAسمق يٕمغم 
(2)

وEًمْمٞم٤م?، 
(3)

 :Eٕقمغم Eًمٜمرد قمٌدقمـ  

قمغم Eًمٜمرد( قمـ  قمٌدو، وُمٕم٤مN سـم ظم٤مًمد، وطم٤ٌمن سـم هالل، وقمٗم٤من، ؾمتتٝمؿ )Aسمق Eًمقًمٞمد Eًمٓمٞم٤مًمز Eٕ ـ مح٤مM سم

ـ محٞمد، ؾمٚمٛم٦م ـ Aٟمس، قم ـ سمٞمع Eًمٕمٜم٥م طمتك يًقE   ّMًمٜمٌل Aن  : قم ـ سمٞمع Eحل٥م طمتك يِمتدّ ، هنك قم  .وقم

 MEPطمتك شمزهق : سمٕمْمٝمؿ: و GًمثٛمرE سمـ طم٤ٌمن. هنك قمـ سمٞمعE ًمٜمخؾ طمتك  : وًمٗمظE هنك قمـ سمٞمع

 .ويّمٗمرّ  وقمـ سمٞمع Eًمتٛمر طمتك حيٛمرّ  : وًمٗمظ Eحل٤ميمؿ، شمزهق

 .((مح٤مM سمـ ؾمٚمٛم٦مCٓ ُمـ طمدي٨م ، ٓ ٟمٕمرومف ُمرومققم٤م، هذE طمدي٨م طمًـ همري٥م)): وىم٤مل Eًمؽمُمذي

قمـ ، ام Eشمٗم٘م٤م قمغم طمدي٨م ٟم٤مومعCٟمّ : ومل خيرضم٤مه، هذE طمدي٨م <حٞمح قمغم ذU ُمًٚمؿ)): وىم٤مل Eحل٤ميمؿ

E ًمتٛمر طمتكE ًمٜمٝمل قمـ سمٞمعE ُيْزِهَل سمـ قمٛمر ذم
(4)

)). 

Fح٤م>A ًمًت٦م ُمـE ?ٓه ه١مEوO Eهٙمذ Mًم٤ًمحلٞمٜمل: وظم٤مًمٗمٝمؿ، مح٤مE ؾمح٤مقC طمًـ سمـ و، حيٞمك سمـ

هنك Aن شم٤ٌمE   Wهلل Oؾمقل Aنّ : قمـ Aٟمس، قمـ محٞمد، مح٤مM سمـ ؾمٚمٛم٦مومروي٤مه قمـ ، ُمقؾمك Eٕؿمٞم٥م ذم ًمٗمٔمف

يٗمرك طمتك Eحل٥م سمٞمع وقمـ، يًقMّ  طمتك Eًمٕمٜم٥م سمٞمع وقمـ، حتٛمرّ  Aو EًمثٛمرG طمتك يٌلم <الطمٝم٤م شمّمٗمرّ 
(5)

. 

Aظمرضمف Eًمٌٞمٝم٘مل
(6)

، حمٛمد سمـ يٕم٘مقE Fٕ<ؿ: طمدصمٜم٤م Aسمق Eًمٕم٤ٌمE ،Qحل٤ميمؿ Eحل٤مومظ Eهلل قمٌدقمـ Aيب  

وطمًـ سمـ ُمقؾمك Eٕؿمٞم٥م ، طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ Cؾمح٤مق Eًم٤ًمحلٞمٜمك، Eًمّمٖم٤مٟمك حمٛمد سمـ Cؾمح٤مقطمدصمٜم٤م 

 .يمالمه٤م قمـ مح٤مM سمف

 .ويمالمه٤م ُمـ Oضم٤مل ُمًٚمؿ

وطم٤ٌمن سمـ ، وAسمق Eًمقًمٞمد، Eه قمٜمف قمٗم٤من سمـ ُمًٚمؿًمٗمٔمف ومروذم  وEظمتٚمػ قمغم مح٤مM)): وىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل

قمـ ، وطمًـ سمـ ُمقؾمك Eٕؿمٞم٥م، وOوEه حيٞمك سمـ Cؾمح٤مق Eًم٤ًمحلٞمٜمك، وهمػمهؿ قمغم ُم٤م ُم٣م Nيمره، هالل

                                 
(1( )1/223( K )291 .) 

 (.  3744( K )6/396( ذم Eعمًٜمد )2)

(3( GOعمخت٤مE ي٨مMٕطم٤م )5/306( K )1952 .) 

. زهق: ُمـ Eًم (4)  )Pهق(ُم٤مGM:  (E2 /323ًمٜمٝم٤مي٦م )يٜمٔمر: ي٘م٤مل Pََه٤م Eًمٜم خؾ َيْزُهق ENC فمٝمرH صمٛمرشمف. وPْAَهك ُيْزِهل E ENC<ٗمر  وEمحر 

 (. 5/303( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى)5)

 (. 5/303(Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )6)
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ومذيمر ًمٗمٔمٝمام:. . . قمـ Aٟمس، قمـ محٞمد، مح٤مM سمـ ؾمٚمٛم٦م
(1)

. 

: ? قمغم Cو٤موم٦م EإلومرEك Cمم Eحل٥م وEومؼ OوEي٦م ُمـ ىم٤ملوىمقًمف طمتك يٗمرك Cن يم٤من سمخٗمض EًمرE)): صمؿ ىم٤مل

ظم٤مًمػ OوEي٦م ُمـ ، يًؿ وم٤مقمٚمف مل وCن يم٤من سمٗمتح EًمرE? وOومع Eًمٞم٤م? قمغم Cو٤موم٦م Eًمٗمرك Cمم ُمـ، طمتك يِمتد

ومل A OAطمدE ُمـ حمدصمك Pُم٤مٟمٜم٤م وٌط ، وEىمت٣م شمٜم٘مٞمتف قمـ Eًمًٜمٌؾ طمتك جيقP سمٞمٕمف، طمتك يِمتدىم٤مل ومٞمف 

 .Eها((طمتك يِمتد: ِرك سمخٗمض EًمرE? عمقEوم٘متف ُمٕمٜمك ُمـ ىم٤مل ومٞمفوEٕؿمٌف Aن يٙمقن َيٗمْ ، Nًمؽ

 .ومل يٌؼ هٜم٤مك ظمالف ذم Eعمٕمٜمك، وEشمٗمؼ Eعمٕمٜمك طم٥ًم Eًمْمٌط Eًمذي Oضمحف Eًمٌٞمٝم٘مل

، Eحل٥م طمتك يِمتدوNِيْمُر )): ًمتٗمرMه قمـ محٞمد وم٘م٤مل مح٤مM سمـ ؾمٚمٛم٦موAؿم٤مE Oًمٌٞمٝم٘مل Cمم Cقمالل OوEي٦م 

EوMسمف ذم  ًمٕمٜم٥م طمتك يًق Mحلدي٨م مم٤م شمٗمرE Eسمـ ؾمٚمٛم٦مهذ Mمحٞمد مح٤م Fح٤م>A ه ، قمـ محٞمد ُمـ سملمEوO وم٘مد

ومج٤مقم٦ٌم يٙمثر ، سمـ Eعم٤ٌمOك Eهلل قمٌدو، وهِمٞمؿ سمـ سمِمػم، وCؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر، ُم٤مًمٌؽ سمـ Aٟمس رم Eًمثٛمر

قمـ Aٟمس Mون Nًمؽ، شمٕمدMEهؿ قمـ محٞمد
(2)

))(3)
. 

ومح٤مM سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ Mيٜم٤مA Oسمق ؾمٚمٛم٦م Eًمٌٍمي Eسمـ Aظم٧م محٞمد Eًمٓمقيؾ
(4)

يروي قمـ ظم٤مًمف محٞمد ، 

، Aصم٧ٌم Eًمٜم٤مQ ذم محٞمد Eًمٓمقيؾ مح٤مM سمـ ؾمٚمٛم٦م)): ىم٤مل Aمحد سمـ طمٜمٌؾ، وهق ُمـ Aصم٧ٌم Eًمٜم٤مQ ومٞمف، Eًمٓمقيؾ

((خي٤مًمػ Eًمٜم٤مQ ذم طمديثف، ؾمٛمع ُمٜمف ىمدياًم 
(5)

Aقمٚمؿ Eًمٜم٤مQ  مح٤مM سمـ ؾمٚمٛم٦م)): وىم٤مل ذم OوEي٦م Aيب ـم٤مًم٥م، 

((سمحدي٨م محٞمد وA<ح طمديث٤مً 
(6)

. 

وهق ، قيؾ وُمالPُمتف ًمفوهل ُمٕمروم٦م مح٤مM طمدي٨م محٞمد Eًمٓم، روEي٦م مح٤مM ُمزي٦مًموُمـ يمالم Aمحد يتٌلم Aن 

                                 
 (. 5/303( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى)1)

، ىمٞمؾ: ك يٌدو <الطمٝم٤م، وقمـ Eًمٜمخؾ طمتك يزهقAٟمف هنك قمـ سمٞمع EًمثٛمرG طمت( وOوEيتٝمؿ قمـ محٞمد قمـ Aٟمس سمٚمٗمظ: 2)

(، 3/77( K )2197(، Eًمٌخ٤مOي )E4/893( K )545ٟمٔمر: ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ ) حيامA Oو يّمٗم٤مO= ىم٤مل: وُم٤م يزهق

( S177: (، Aطم٤مMي٨م Cؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر )4526(، K )7/264(، ؾمٜمـ Eًمٜم٤ًمئل )1555( K )3/1190ُمًٚمؿ )

( K68( محدA ُمًٜمد ،)19/186( K )12138( ًمٙمؼمىE ًمًٜمـE )5/300 .) 

 (. 5/303( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى)3)

 (.  3/140( K )623(EجلرK وEًمتٕمديؾ ٓسمـ Aيب طم٤مشمؿ )4)

 (. 2/258( Eًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي )5)

 (. 2/782( ذK قمٚمؾ Eًمؽمُمذي )6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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وEسمـ Eعمٚم٘مـ، وEحل٤ميمؿ، و<ححف Eسمـ طم٤ٌمن، وم٤محلدي٨م <حٞمح، ومتٗمرMه ٓ يي، ظم٤مًمف
(1)

. 

وىمد Nيمر Eًمِمٞمخ Eًٕم٤ٌمين
(2)

 Mمحد، ُمت٤مسمٕم٤م حلامA إلُم٤ممE وىO وم٘مد
(3)

Aظمؼمٟم٤م ؾمٗمٞم٤من ، EًمرEPق قمٌدقمـ  

وEحل٥م طمتك ، تك يزهقطم، قمـ سمٞمع Eًمٜمخؾ  هنك Eًمٜمٌل: قمـ Aٟمس ىم٤مل، طمدصمٜم٤م ؿمٞمخ ًمٜم٤م: ىم٤مل، EًمثقOي

 .وقمـ EًمثامO طمتك شمٓمٕمؿ، يٗمرك

((مح٤مM سمـ ؾمٚمٛم٦مAو ، وحيتٛمؾ Aن يٙمقن هق محٞمد ٟمٗمًف)): صمؿ ىم٤مل
(4)

 .مح٤مM سمـ ؾمٚمٛم٦موEؾمتٌٕمد Aن يٙمقن ، 

 Eًمٙمؼمى وم٠مظمرضمفوضم٤م?H شمًٛمٞمتف قمٜمد Eًمٌٞمٝم٘مل ذم
(5)

، سمـ قمٌٞمد Eًمرمحـ Eٕؿمجٕمل Eهلل ُمـ ـمريؼ قمٌٞمد 

 .قمـ Aٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمف ٟمحقه، قمـ ؾمٗمٞم٤من EًمثقOي قمـ Aسم٤من

((ُمؽموك)) Eسمـ Aيب قمٞم٤مR ومػموE Pًمٌٍمي Aسمق Cؾمامقمٞمؾ Eًمٕمٌدي: وAسم٤من هق
(6)

. 

 .ًمِمدG وٕمٗمٝم٤م: شمٖمٜمل ُمـ ضمقW وEٓعمت٤مسمٕم٦م ٓ شمًٛمـ  هذه

هذE Eًم٤ٌمO FوEي٦م AيقE Fًمًختٞم٤مٟمكذم  وEًمّمحٞمح، وهذC Eؾمٜم٤مMه وٕمٞمػ)): وىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل
(7)

صمؿ ، 

((ًمٗمٔمفذم  قمغم ُم٤م Nيمرٟم٤م مح٤مM سمـ ؾمٚمٛم٦مOوEي٦م 
(8)

. 

(َضار وٓٓ َضر :  )ومقل ايمـبل: ومقيمف -444
(9)

. 

، وAسمك ؾمٕمٞمد EخلدOى، سمـ قم٤ٌمE Qهلل قمٌدو، قم٤ٌمGM سمـ Eًمّم٤مُم٧م: ُمٜمٝمؿ وMO قمـ مجع ُمـ Eًمّمح٤مسم٦م 

                                 
 (. 16/675( K )1370( EًمٌدE Oعمٜمػم )1)

 (. 5/210ٞمؾ )( OCوE ?Eًمٖمٚم2)

 (. 12638( K )20/84( ُمًٜمد Aمحد )3)

 (. 5/210( OCوE ?Eًمٖمٚمٞمؾ )4)

 (. E5/495ًمًٜمـ Eًمٙمؼمى ) (5)

(6)  :S( ًمتٝمذي٥مE 103شم٘مري٥م( H )142 .) 

(7FيقA وهل: طمدي٨م ) ،ؾمقل، قمـ ٟم٤مومعO نA :سمـ قمٛمرE هلل قمـE  ًمٜمخؾ طمتك يزهقE ًم، هنك قمـ سمٞمعE ًٜمٌؾ وقمـ سمٞمع

وىمد Aظمرضمف ُمًٚمؿ ذم <حٞمحف، يمت٤مE FًمٌٞمقW، سم٤مE Fًمٜمٝمل قمـ سمٞمع  هنك Eًم٤ٌمئع وEعمِمؽمى، طمتك يٌٞمض وي٠مُمـ Eًمٕم٤مه٦م

 (. E3/1165( K )1535ًمثامO ىمٌؾ سمدو <الطمٝم٤م سمٖمػم ذE Uًم٘مٓمع )

 (. 5/303( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل )8)

 (. 4/140( Eعمٖمٜمل )9)
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Gسمك هريرAهلل قمٌدوضم٤مسمر سمـ ، وE ،يب  وصمٕمٚم٦ٌم سمـ، وقم٤مئِم٦مAًم٘مرفمكE سمك ًم٤ٌمسم٦م ، ُم٤مًمؽAو. 

 .حد ث شب دة بن الص مت  -1
Aظمرضمف Eسمـ ُم٤مضمف

(1)
وEًمٌٞمٝم٘مل 

(2)
Aسمق ٟمٕمٞمؿ ذم شم٤مOيخ A<ٌٝم٤منو، 

(3)
 ذم قم٤ًميمر Eسمـ ـمري٘مف وُمـ– 

ف٤مOخيشم
(4)

قمـ قم٤ٌمGM سمـ ، طمدصمٜم٤م Cؾمح٤مق سمـ حيٞمك سمـ Eًمقًمٞمد، مجٞمٕمٝمؿ ُمـ ـمريؼ ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم -

 رضOE وٓٓ رضO ىم٣م Aن  E هلل Aن  Oؾمقل: Eًمّم٤مُم٧م

((A ٓC Hٟمف ُمٜم٘مٓمعهذC Eؾمٜم٤مO Mضم٤مًمف صم٘م٤م)): ىم٤مل Eًمٌق<ػمي
(5)

. 

((يدOك ضمده مل وAفمـ Cؾمح٤مق)): ف ىم٤ملوٟم٘مؾ Eًمزيٚمٕمل قمـ Eسمـ قم٤ًميمر Aٟمّ 
(6)

. 

 .وCؾمح٤مق سمـ حيٞمك سمـ Eًمقًمٞمد سمـ قم٤ٌمGM سمـ Eًمّم٤مُم٧م Eٕٟمّم٤مOي Eعمدين

 .قم٤ٌمGM سمـ Eًمّم٤مُم٧م لظمAًمٞمد Eسمـ ؾمح٤مق سمـ حيٞمك سمـ EًمقC: وىمٞمؾ

هل )): وم٘م٤مل، قمـ قم٤ٌمGM، قمـ Cؾمح٤مق سمـ حيٞمك، ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم: ىم٤مل Eًمٌخ٤مOي عم٤م ؾمئؾ قمـ ٟمًخ٦م

((Gيٚمؼ قم٤ٌمM مل A ٓCن Cؾمح٤مق، Aطم٤مMي٨م ُمٕمرووم٦م
(7)

هل )): وم٘م٤مل، وعم٤م ؾمئؾ Aسمق OPقم٦م قمـ هذه Eًمٜمًخ٦م.، 

((ُمرEؾمٞمؾ
(8)

. 

  حيٞمك هذE قمـ قم٤ٌمGM سمـ Eًمّم٤مُم٧م قمـ Eًمٜمٌل وإلؾمح٤مق سمـ)): ىم٤مل Eسمـ قمدي، وهق ُمتٙمٚمؿ ومٞمف

وقم٤مُمتٝم٤م ذم ىمْم٤مي٤م ، ومْمٞمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن وهمػمه، ويروي قمـ ُمقؾمك، Aطم٤مMي٨م يروي قمٜمف ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم

((وقم٤مُمتٝم٤م همػم حمٗمقفم٦م. . . E هلل Oؾمقل
(9)

. 

                                 
 (. 2340( K )3/430ذم طم٘مف ُم٤م يي سمج٤مOه )( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fٕطمٙم٤مم، سم٤مF ُمـ سمٜمك 1)

 (. 6/156( .)10/133( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )2)

(3( )1/404 .) 

 (. 23/114(شم٤مOيخ Mُمِمؼ )4)

 (.  728( K )3/48( ُمّم٤ٌمE Kًمزضم٤مضم٦م )5)

 (. . 4/384( ٟمّم٥م EًمرEي٦م )6)

 (. 2/120( H )432( Cيمامل هتذي٥م Eًمٙمامل )7)

(8 :S( ًمتحّمٞمؾE ضم٤مُمع )144( H )26حتٗم ،) :S( ًمتحّمٞمؾE ٦25م .) 

 (. 1/339( H )168( Eًمٙم٤مُمؾ )9)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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((وٕمٞمػ)): وىم٤مل Eًمٕمالئل
(1)

((جمٝمقل Eحل٤مل)): وىم٤مل Eسمـ طمجر، 
(2)

. 

وCٟم ام Oوى هذه ، يًٛمع ُمٜمف مل Cن  ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم: وىمٞمؾ)): Aظمرى وم٘م٤مل وNيمر Eسمـ Oضم٥م قمٚم٦مً 

((وAسمق قمٞم٤مR ٓ ُيٕمرف، Eٕطم٤مMي٨م قمـ Aيب قمٞم٤مE Rٕؾمدي قمٜمف
(3)

. 

Wوٕمٞمػ ًمالٟم٘مٓم٤م Mؾمح٤مق سمـ حيٞمك، وم٤مإلؾمٜم٤مC وجلٝم٤مًم٦م طم٤مل ، ًّ ـ Cؾمٜم٤مMه ذم وًمٙمـ Eًمٜمقوي طم

WعمجٛمقE
(4)

 .وEهلل Aقمٚمؿ، وًمٕمٚمف سمِمقEهده، 

 .بن شب س  اهلل شبدحد ث  -2
Aظمرضمف Eسمـ ُم٤مضمف

(5)
وAمحد، 

(6)
وEًمٓمؼمEين، 

(7)
ٓؾمتذيم٤مEOًمؼم ذم E قمٌدوEسمـ ، 

(8)
قمـ ، ُمٕمٛمرُمـ ـمريؼ  

 .ومذيمره:. . . E هلل ىم٤مل Oؾمقل: ىم٤مل، قمـ Eسمـ قم٤ٌمQ، قمـ قمٙمرُم٦م، ضم٤مسمر Eجلٕمٗمل

((وٕمٞمػ EOوميض)) وضم٤مسمر سمـ يزيد Eجلٕمٗمل
(9)

ق<ػميٗمف Eًمٌف وٕمّ سمو، 
(10)

. 

 :وًمف ـمري٘م٤من @ظمرEن قمـ قمٙمرُم٦م

Aظمرضمف حيٞمك سمـ @Mم ذم EخلرJE: إول
(11)

Eًمٗمًقي ذم Eعمٕمروم٦م وEًمت٤مOيخو، 
(12)

وAسمق يٕمغم، 
(13)

 ،

                                 
(1 :S( ًمتحّمٞمؾE ضم٤مُمع )144( H )26 .) 

(2 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )133 H )_(392 ) 

 (. 3/906( ضم٤مُمع Eًمٕمٚمقم وEحلٙمؿ )3)

(4( FعمٝمذE Kذ WعمجٛمقE )13/238 .) 

 (. 2341) ( 3/432K( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fٕطمٙم٤مم، سم٤مF ُمـ سمٜمك ذم طم٘مف ُم٤م يي سمج٤مOه )5)

 (. 2865( K )5/55( ُمًٜمد Aمحد )6)

 (.  4/125( K )3777(، Eعمٕمجؿ Eٕوؾمط )11/302( K )11806( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم )7)

(8( Oٓؾمتذيم٤مE )7/191 .) 

(9 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )192( H )878 .) 

 (. 828( K )3/48( ُمّم٤ٌمE Kًمزضم٤مضم٦م )10)

(11 :S( )93( K )303 .) 

(12( )3/406 .) 

 (. 2520( K )4/397ده )( ذم ُمًٜم13)
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وEًمدOEىمٓمٜمل
(1)

قمـ Eسمـ قم٤ٌمQ قمـ ، قمـ قمٙمرُم٦م، قمـ EMوM سمـ طمّملم، ُمـ ـمريؼ CسمرEهٞمؿ سمـ Cؾمامقمٞمؾ 

٤م?تَ ٞمْ ٛمِ اوEًمٓمريؼ Eًم، يمرهًمٚمج٤مA Oن يْمع ظمِم٦ٌم قمغم ضمدOE ضم٤مOه وCن : ىم٤مل E ًمٜمٌل
(2)

 WONA ؾمٌع ،

 .رضOE وٓرضO  وٓ

وًمٙمـ شمٙمٚمؿ ذم OوEيتف ، ُمـ Oضم٤مل Eًمِمٞمخلم، وEMوM سمـ Eحلّملم Eُٕمقي ُمقٓهؿ Aسمق ؾمٚمٞمامن Eعمدين

((ُم٤م Oوى قمـ قمٙمرُم٦م ومٛمٜمٙمر Eحلدي٨م: Eسمـ Eعمديٜمل قمـ EMوM سمـ طمّملم وم٘م٤مل ؾمئؾ قمغم، قمـ قمٙمرُم٦م
(3)

 .

((وOُمل سمرAي EخلقJOE، صم٘م٦م Cٓ ذم قمٙمرُم٦م))وىم٤مل Eسمـ طمجر 
(4)

. 

((وOوEي٤مEM HوM قمـ قمٙمرُم٦م ُمٜم٤ميمػم، وCسمرEهٞمؿ وٕمٗمف مج٤مقم٦م)): ىم٤مل Eسمـ Oضم٥م، وومٞمف قمٚم٦م Aظمرى
(5)

. 

، Aسمق Cؾمامقمٞمؾ Eعمدين، ُمقٓهؿ، Eٕؿمٝمكم، وCسمرEهٞمؿ سمـ Cؾمامقمٞمؾ سمـ Aيب طمٌٞم٦ٌم Eٕٟمّم٤مOي

((وٕمٞمػ))
(6)

. 

ومروEه EًمٓمؼمEين، وشمقسمع CسمرEهٞمؿ سمـ Cؾمامقمٞمؾ
(7)

 ، Aمحد سمـ Oؿمديـ Eعمٍمي قمـ 

وEخلٓمٞم٥م
(8)

 :ًقيُمـ ـمريؼ يٕم٘مقF سمـ ؾمٗمٞم٤من Eًمٗم 

قمـ EMوM سمـ ، صمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ Aيب AيقO ،FوK سمـ <الK قمـ وEًمٗمًقي(، يمالمه٤م )Aمحد سمـ Oؿمديـ

 .سمف ٟمحقه، Eحلّملم

سمـ يمذسمف Aمحد ، ؾمٕمد Aسمق ضمٕمٗمر Eعمٍمي سمـ Aمحد سمـ حمٛمد سمـ Eحلج٤مJ سمـ Oؿمديـوؿمٞمخ EًمٓمؼمEين 

                                 
 (. 4540( K )5/407( ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )1)

 ،وEعمٞمؿ EPئدG -ٓ ُمـ EعمقH-، ُمـ Eإلشمٞم٤من -سمٙمن Eعمٞمؿ وؾمٙمقن Eًمتحت٤مٟمٞم٦م سمٕمده٤م ُمثٜم٤مG وُمد سمقPن ُمٗمٕم٤مل- Eًماٛمٞمت٤م? (2)

ومتح Eًم٤ٌمOي . Eًمٕم٤مُمرG: هل Eًمٓمريؼ EًمقEؾمٕم٦م وىمٞمؾ: ، وىمٞمؾوهل Eًمتل يٙمثر ُمروE Oًمٜم٤مQ هب٤م  ،Eعمٞمت٤م? Aقمٔمؿ Eًمٓمرقوىم٤مل 

(5/118) . 

 (. 3/409( EجلرK وEًمتٕمديؾ )3)

(4 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )198( H )1779 .) 

 (. 3/907( ضم٤مُمع Eًمٕمٚمقم وEحلٙمؿ )5)

(6 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )104( H )146 .) 

 (. 11/228( K )11576(Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼمEين )7)

(8E وه٤ممA ُمقوح )( ًمتٗمريؼE2/86جلٛمع و( H )186  .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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<٤مطم٥م طمدي٨م يمثػم حيدI قمـ Eحلٗم٤مV سمحدي٨م ُمٍم AٟمٙمرH قمٚمٞمف Aؿمٞم٤م? مم٤م )): وىم٤مل Eسمـ قمدي، <٤مًمح

((OوEه وهق ممـ يٙمت٥م طمديثف ُمع وٕمٗمف
(1)

. 

Kسمـ <ال KوOىمٓمٜمل سمـ ؾمٞم٤مسم٦م وEOًمدE وٕمٗمف
(2)

. 

EًمرEي٦م ٟمّم٥م ذم يمام–سمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم Aظمرضمف E: ايمثوع
(3)

ُمٕم٤موي٦م سمـ قمٛمرو صمٜم٤م EPئدG قمـ ؾمامك قمـ  قمـ -

 .قمـ Eسمـ قم٤ٌمQ سمف ٟمحقه، قمٙمرُم٦م

وىمد شمٖمػم ، <دوق وOوEيتف قمـ قمٙمرُم٦م ظم٤م<٦م ُمْمٓمرسم٦م)) وؾمامك هق Eسمـ طمرE Fًمذهكم Eًمٌٙمري

((سم٠مظمرG ومٙم٤من Oسمام شمٚم٘مـ
(4)

. 

((وAظمرضمف Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم ُمـ وضمف @ظمر Aىمقى ُمٜمف))ىم٤مل Eًمًخ٤موي سمٕمد Aن Nيمر OوEي٦م ضم٤مسمر Eجلٕمٗمل 
(5)

. 

 .حد ث أبي سعيد الخدري  -3
Aظمرضمف Aسمق سمٙمر EًمديٜمقOي ذم Eعمج٤مًم٦ًم وضمقهر Eًمٕمٚمؿ

(6)
وEًمدOEىمٓمٜمل، 

(7)
وُمـ ـمري٘مف Eسمـ EجلقPي  -

ذم Eًمتح٘مٞمؼ
(8)

وEحل٤ميمؿ، -
(9)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(10)

ؾمتذيم٤مOؼم ذم EٓEًم قمٌدوEسمـ ، 
(11)

ُمـ ـمريؼ قمثامن سمـ حمٛمد  

قمـ ، قمـ قمٛمرو سمـ حيٞمك Eعم٤مPين، Eًمٕمزيز سمـ حمٛمد EًمدEOوMOي قمٌدAظمؼمين ، Eًمرمحـ قمٌدسمـ Oسمٞمٕم٦م سمـ Aيب 

ُمـ و، سمف Eهلل ُمـ و٤مO رض، رضOE وٓٓ رضE  : Oهلل ىم٤مل Oؾمقل: ىم٤مل: قمـ Aيب ؾمٕمٞمد EخلدOي، Aسمٞمف

                                 
 (.  1/198( H )42(Eًمٙم٤مُمؾ )1)

 (. 3/1377( Eعم١مشمٚمػ وEعمختٚمػ )2)

 (. 4/384( ٟمّم٥م EًمرEي٦م )3)

(4 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )255( H )2624 .) 

(5 :S( حلًٜم٦مE عم٘م٤م<دE )727( K )1310 .) 

(6( )7/259( K )3160 .) 

 (. 3079( K )4/51( ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )7)

(8) (2/385( K )2037 .) 

 (. 3079( K )4/51(ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )9)

 (. . 6/114( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )10)

(11()22/222 .) 



 7758 ايمّزىموةىمتوب  

 .قمٚمٞمف Eهلل ؿم٤مق ؿمؼ

 .وىم٤مل Eًمذهٌل قمغم ذU ُمًٚمؿ ((هذE طمدي٨م <حٞمح Eإلؾمٜم٤مM قمغم ذU ُمًٚمؿ ومل خيرضم٤مه)): وىم٤مل Eحل٤ميمؿ 

ًم٤ٌمين E ًمِمٞمخE ومتٕم٘مٌٝمام :((وهؿ ُمٜمٝمام ُمٕم٤م Eُمع وٕمٗمف وم٢منّ ، وهذ Eال مل قمثامن هذ>A ًمف ُمًٚمؿ Jخير))
(1)

. 

قمـ قمٛمرو سمـ ، وOوEه ُم٤مًمؽ سمـ Aٟمس، وMOيقمـ EًمدEO، شمٗمرM سمف قمثامن سمـ حمٛمد)): وىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل

((ُمرؾمال. . . . قمـ Aسمٞمف، حيٞمك
(2)

. 

((Eًمٖم٤مًم٥م قمغم طمديثف Eًمقهؿ)): Eحلؼ قمٌدىم٤مل ، Eًمرمحـ قمٌدوقمثامن سمـ حمٛمد سمـ Oسمٞمٕم٦م سمـ Aيب 
(3)

. 

Eًمؼم ذم Eٓؾمتذيم٤مO ٌدقمAظمرضمف Eسمـ ، وشمقسمع قمثامن قمـ EًمدEOوMOي
(4)

Eعمٚمؽ سمـ ُمٕم٤مN  قمٌدُمـ ـمريؼ  

 .سمف ٟمحقه Eًمٕمزيز سمـ حمٛمد EًمدEOوMOي قمٌدطمدصمٜمل : ىم٤مل، Eًمٜمّمٞمٌل

((Aقمرف ُمـ Nيمره وٓ، Eعمٚمؽ هذE ٓ شمٕمرف ًمف طم٤مل قمٌدو)): وىم٤مل Eسمـ Eًم٘مٓم٤من
(5)

. 

Eي قمـ قمٛمرو سمـ حيٞمك سمف ُمًٜمدMOوEOًمدE هEوO Eه قمـ قمٛمرو سمـ حيٞمك . هٙمذEوظم٤مًمٗمف ُم٤مًمؽ ومرو

Aظمرضمف ذم Eعمقـم٠م. ُمرؾمال  قمـ Aسمٞمف قمـ Eًمٜمٌل، Eعم٤مPين
(6)

 .قمـ قمٛمرو سمف 

وىمد OوEه ، قمـ ُم٤مًمؽ ذم Cؾمٜم٤مM هذE Eحلدي٨م وOCؾم٤مًمف هٙمذE، مل خيتٚمػ)): Eًمؼم قمٌدوىم٤مل Eسمـ 

Cن هذ. . . .  : . E قمـ Eًمٜمٌل، قمـ Aيب ؾمٕمٞمد EخلدOي، قمـ Aسمٞمف، قمـ قمٛمرو سمـ حيٞمك، EًمدEOوMOي

((Eحلدي٨م ٓ يًتٜمد ُمـ وضمف <حٞمح
(7)

. 

وENC طمدI ُمـ يمت٤مسمف ومٝمق ، يم٤من ُمٕمرووم٤م سم٤مًمٓمٚم٥م)): ىم٤مل Aمحد Eًمٕمزيز سمـ حمٛمد EًمدEOوMOي قمٌدو

((يم٤من ي٘مرA ُمـ يمتٌٝمؿ ومٞمخٓمئ، وENC طمدI ُمـ يمت٥م Eًمٜم٤مQ وهؿ، <حٞمح
(8)

. 

                                 
 (. 3/410( OCوE ?Eًمٖمٚمٞمؾ ذم ختري٩م Aطم٤مMي٨م ُمٜم٤مE Oًمًٌٞمؾ )1)

 (. 6/115( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل )2)

 (. 2/50( Eٕطمٙم٤مم Eًمقؾمٓمك )3)

(4( Oٓؾمتذيم٤مE )7/190 .) 

 (. E5/103إلهي٤مم )سمٞم٤من Eًمقهؿ و (5)

 (. 2758( H )4/1078( ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ )6)

 (. 20/157-158( Eًمتٛمٝمٞمد )7)

 (. 5/396( EجلرK وEًمتٕمديؾ )8)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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((ٓ ؿمؽ  ذم شم٘مديؿ ىمقل ُم٤مًمٍؽ قمغم ىمقًمف)): ىم٤مل Eسمـ Oضم٥م، Eي٦م ُم٤مًمؽوEًمرEضمح هق Oو 
(1)

. 

 . هريرة أيب ضمًيٌ -4

Aظمرضمف EًمدOEىمٓمٜمل
(2)

وAسمق سمٙمر EًمٌزPE ذم ضمز? طمدي٨م ؿمٕم٦ٌم، 
(3)

 Rيب سمٙمر سمـ قمٞم٤مA ىم٤مل، ُمـ ـمريؼ :

يٛمٜمٕمـ  وٓ، Gَ رضOَ  وٓٓ رضO : ىم٤مل، E ًمٜمٌل Aن  ، قمـ Aسمٞمف قمـ Aيب هريرG، قمـ Eسمـ قمٓم٤م?، EOAه ىم٤مل

 .Aطمديمؿ ضم٤مOه Aن يْمع ظمِمٌف قمغم طم٤مئٓمف

((وAسمق سمٙمر سمـ قمٞم٤مR خمتٚمػ ومٞمف)): وىم٤مل Eًمزيٚمٕمل
(4)

وىمد ، هق طمًـ Eحلدي٨م)): ٌف Eًٕم٤ٌمينومتٕم٘مّ ، 

((Eًمٌخ٤مOيEطمت٩م سمف 
(5)

. 

((وهق وٕمٞمٌػ ، ق يٕم٘مقFه: وEسمـ قمٓم٤م?، وهذE Eإلؾمٜم٤مM ومٞمف ؿمؽٌّ )): وىم٤مل Eسمـ Oضم٥م
(6)

. 

Kسم٤مO يبA سمـ قمٓم٤م? سمـ Fمحد، ُمقمم ىمريش ويٕم٘مقA ىم٤مل :((حلدي٨مE وٕمٞمػ)) ،Gيثف )): وىم٤مل ُمرMطم٤مA

((Aطم٤مMي٨م ُمٜم٤ميمػم
(7)

. 

 . اهلل فمبً زمـ صموزمر ضمًيٌ -4

ضمف EًمٓمؼمEين ذم EٕوؾمطAظمر
(8)

قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، حمٛمد سمـ Cؾمح٤مققمـ ، حمٛمد سمـ ؾمٚمٛم٦مُمـ ـمريؼ  

، رضE  :ٓ Oهلل ىم٤مل Oؾمقل: ىم٤مل Eهلل قمٌدقمـ ضم٤مسمر سمـ ، وEؾمع سمـ طم٤ٌمن، قمـ قمٛمف، سمـ طم٤ٌمن

 .Eإلؾمالم ذم رضOE وٓ

ـ Cؾمح٤مقمل يرو هذE Eحلدي٨م قم)): وىم٤مل EًمٓمؼمEين ٓ Eسم C ٤من ـ طم ـ حيٞمك سم ـ ؾمٚمٛم٦م: شمٗمرM سمف، ـ حمٛمد سم  .((حمٛمد سم

                                 
 (. 3/906( ضم٤مُمع Eًمٕمٚمقم وEحلٙمؿ )1)

 (. 5/408( K )4542( Eًمًٜمـ )2)

(3 :S( PEًمٌزE سمق سمٙمرA Qًمٕم٤ٌمE طمدي٨م ؿمٕم٦ٌم عمحٛمد سمـ )6( K )23 .) 

 (. 4/385( ٟمّم٥م EًمرEي٦م )4)

 (. OC3/411وE ?Eًمٖمٚمٞمؾ ) (5)

 (. 3/909ضم٤مُمع Eًمٕمٚمقم وEحلٙمؿ H ُم٤مهر Eًمٗمحؾ ) (6)

( 4/445 H( Eًمْمٕمٗم٤م? Eًمٙمٌػم ًمٚمٕم٘مٞمكم )1/397( H )803) Eهلل ( Eًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م Eًمرضم٤مل ٕمحد OوEي٦م Eسمٜمف قمٌد7)

(2074 .) 

 (. 5/238( K )5193( Eعمٕمجؿ Eٕوؾمط )8)
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((هذC Eؾمٜم٤مM ُم٘م٤مFO وهق همري٥م)): ىم٤مل Eسمـ Oضم٥م
(1)

. 

وم٘مد OوEه ، وومٞمف قمٚم٦م Aظمرى وهل Eعمخ٤مًمٗم٦م، وهق ُمدًمس وىمد قمٜمٕمـ، حمٛمد سمـ Cؾمح٤مقوومٞمف 

Aظمرضمف Aسمق ، قمـ قمٛمف وEؾمع ُمرؾمال، حمٛمد سمـ حيٞمك سمـ طم٤ٌمن قمـ، Eًمرمحـ سمـ ُمٖمرE? قمـ Eسمـ Cؾمح٤مق قمٌد

EMوM ذم EعمرEؾمٞمؾ
(2)

سمـ  قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك، حمٛمد سمـ Cؾمح٤مقطمدصمٜم٤م ، Eًمرمحـ سمـ ُمٖمرE? قمٌدُمـ ـمريؼ  

ّٟمؽ شمٓم٠م C: ومٙمٚمٛمف وم٘م٤مل: يم٤مٟم٧م ٕيب ًم٤ٌمسم٦م قمذق ذم طم٤مئط Oضمؾ: ىم٤مل، وEؾمع سمـ طم٤ٌمن: فقمـ قمٛمّ ، طم٤ٌمن

ي٤م Aسم٤م ًم٤ٌمسم٦م : وم٘م٤مل، ومٞمف  ؿ Eًمٜمٌلومٙمٚمّ ، وم٠مسمك قمٚمٞمف، وم٠مظمرضمف قمٜمل، وم٠مٟم٤م Aقمٓمٞمؽ ُمثٚمف ذم طم٤مئٓمؽ، طم٤مئٓمل Cمم قمذىمؽ

وم٤مNه٥م وم٠مظمرJ ًمف : ىم٤مل، ُم٤م Aٟم٤م سمٗم٤مقمؾ: وم٘م٤مل، وEيمٗمػ قمـ <٤مطمٌؽ ُم٤م يٙمره، ٝم٤م Cمم ُم٤مًمؽظمذ ُمثؾ قمذىمؽ ومْمٛمّ 

 .رضOE وٓرضO ذم Eإلؾمالم  وم٢مٟمفٓ ، صمؿ EرضF ومقق Nًمؽ سمجدOE، ٤م ُمثؾ قمذىمف Cمم طم٤مئٓمفقمذىمً 

((وهذA E<ح)): ىم٤مل Eسمـ Oضم٥م
(3)

. 

وضمف  وٓ، ٖم٤مين ومٞمٛمـ ذم <حٌتف ٟمٔمرNيمره Eًمّّم )): ىم٤مل Eًمٕمالئل، شم٤مسمٕمل، ووEؾمع سمـ طم٤ٌمن Eعم٤مPين Eعمدين

((وطمديثف ُمرؾمؾ، ىم٤مًمف Aسمق OPقم٦م وEجلامقم٦م، وم٢مٟم ف شم٤مسمٕمل ىمٓمًٕم٤م: ًمذًمؽ
(4)

. 

((صم٘م٦م)) Eًم٤ٌمهكم ُمقٓهؿ EحلرEينّ  Eهلل قمٌدوحمٛمد سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ 
(5)

. 

 .Aسمق Pهػم Eًمٙمقذمّ  Eًمرمحـ سمـ ُمٖمرE ?Eًمدوّد  قمٌدو

Aصمٜمك قمٚمٞمف Aسمق ظم٤مًمد Eٕمحر، ومٞمف خمتٚمٌػ 
(6)

ووصم٘مف قمثامن سمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم، 
(7)

: وىم٤مل Aسمق OPقم٦م، 

((<دوق))
(8)

 .Hًمث٘م٤مE سمـ طم٤ٌمن ذمE يمرهNو
(9)

وOوى ًمف Eحل٤ميمؿ ذم EعمًتدOك، 
(10)

. 

                                 
 (. 3/908( ضم٤مُمع Eًمٕمٚمقم وEحلٙمؿ )1)

(2) E :S( MوEM ؾمٞمؾ ٕيبE294عمر( K )407  .) 

 (. 3/908( ضم٤مُمع Eًمٕمٚمقم وEحلٙمؿ )3)

(4S( ًمتحّمٞمؾE ضم٤مُمع )295 ) 

(5 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )849( H )5922 .) 

 (. E5/291( H )1383جلرK وEًمتٕمديؾ ) (6)

 (. 3964( H )17/421( هتذي٥م Eًمٙمامل )7)

 (. E5/291( H )1383جلرK وEًمتٕمديؾ ) (8)

 (. H7/92( H )9153 ٓسمـ طم٤ٌمن )( Eًمث٘م٤م9)

 (. 3/105( EعمًتدOك )10)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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((ًمٞمس سمٌم?)): وىم٤مل Eسمـ ُمٕملم
(1)

 ًمٞمس سمٌم? يم٤من يروي قمـ Eٕقمٛمش ؾم٧م)): وىم٤مل Eسمـ Eعمديٜمل، 

((يٙمـ سمذEك مل شمريمٜم٤مه٦م طمدي٨م ٤مئُم
(2)

((ومٞمف وٕمػ، ُمـ Aهؾ Eًمّمدق)): وىم٤مل Eًم٤ًمضمل، 
(3)

وىم٤مل Eسمـ ، 

و ًمف قمـ همػم ، Pهػم هذA Eطم٤مMي٨م يروهي٤م قمـ Eٕقمٛمش ٓ يت٤مسمٕمف Eًمث٘م٤مH قمٚمٞمٝم٤م AٟمٙمرH قمغم Aيب)): قمدي

((وهق ُمـ مجٚم٦م Eًمْمٕمٗم٤م? Eًمذيـ يٙمت٥م طمديثٝمؿ، Eٕقمٛمش همرEئ٥م
(4)

طمدI )): وىم٤مل Aسمق Aمحد Eحل٤ميمؿ. 

((يت٤مسمع قمٚمٞمٝم٤م مل ٤مMي٨مسم٠مطم
(5)

. 

((<دوق شمٙمٚمؿ ذم طمديثف قمـ Eٕقمٛمش)): ص Eسمـ طمجر هذه EٕىمقEل سم٘مقًمفخّ اوًم
(6)

. 

?Eسمـ ُمٖمرE هػمP يبA ًمٕمٚمام? ذمE ًمذي ئمٝمر ُمـ يمالمEين، وEحلرE ن حمٛمد سمـ ؾمٚمٛم٦مA ،وصمؼ ُمٜمAوسم٤مًمت٤مزم ، ف

 .وEهلل Aقمٚمؿ. Oؾم٤ملومل يتٌلم زم وضمف شمرضمٞمح Eسمـ Oضم٥م OوEي٦م Eإل، Oؾم٤ملAن Eًمق<ؾ OAضمح ُمـ Eإل

 .ضمًيٌ فموئشي  -4

Aظمرضمف EًمٓمؼمEين 
(7)

قمـ Aمحد سمـ EMوE Mعمٙمل 
(8)

ٟم٤م حمٛمد سمـ : ٟم٤م قمٛمرو سمـ ُم٤مًمؽ EًمرEؾمٌل ىم٤مل: ىم٤مل 

قمـ Eًم٘م٤مؾمؿ سمـ ، ٟم٤م Aسمق ؾمٝمٞمؾ: قمـ ٟم٤مومع سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل، قمـ Aيب سمٙمر سمـ Aيب ؾمؼمG، ؾمٚمٞمامن سمـ ُمًٛمقل

 .رضOE وٓ ٓ رضO: ىم٤مل E هلل Aن Oؾمقل، قمـ قم٤مئِم٦م، حمٛمد

 .وومٞمف صمالصم٦م ُمـ Eًمْمٕمٗم٤م?

شمرك Aيب ، مل يٙمـ سمّمدوق)): ىم٤مل Eسمـ Aيب طم٤مشمؿ، قمٛمرو سمـ ُم٤مًمؽ EًمرEؾمٌل Aسمق قمثامن Eًمٌٍميو

((ويمذًمؽ Aسمق OPقم٦م، Eًمتحدي٨م قمٜمف
(9)

((وٕمٞمػ)): جروىم٤مل Eسمـ طم، 
(10)

. 

                                 
 (. 8/231( H )3249( Cيمامل هتذي٥م Eًمٙمامل )1)

 (. 4/289( H )1115( Eًمٙم٤مُمؾ )2)

 (. 8/231( H )3249( Cيمامل هتذي٥م Eًمٙمامل )3)

 (. 4/289( H )1115( Eًمٙم٤مُمؾ )4)

 (. 545( H )6/275( هتذي٥م Eًمتٝمذي٥م )5)

(6 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )600( H )4013 .) 

 (. 1/307( K )1033( Eعمٕمجؿ Eٕوؾمط )7)

 (. 6/673(، وصم٘مف Eسمـ يقٟمس شم٤مOيخ Eإلؾمالم )4/386( هٙمذE ٟمًٌف Eًمزيٚمٕمل ذم ٟمّم٥م EًمرEي٦م )8)

 (. 6/259( H )1428( EجلرK وEًمتٕمديؾ ٓسمـ Aيب طم٤مشمؿ )9)

(10 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )744( H )5103 .) 
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((ُمٜمٙمر Eحلدي٨م)): ىم٤مل Eًمٌخ٤مOي حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن Eعمًٛمقزم Eعمخزوُمل: وؿمٞمخف
(1)

: ىم٤مل Eسمـ قمدي. 

((ُمتٜمف وٓوقم٤مُم٦م مم٤م يرويف ٓ يت٤مسمع قمٚمٞمف ذم Cؾمٜم٤مMه ))
(2)

. 

Oُمقه )): ىم٤مل Eسمـ طمجر Eعمدينّ  ؾمؼمE Gًم٘مرر Eًمٕم٤مُمرّي سمـ حمٛمد سمـ Aيب  Eهلل قمٌدوAسمق سمٙمر سمـ 

((سم٤مًمقوع
(3). 

 .وىذا اإلسناد ال يصلح للمتابعة
وًمف Cؾمٜم٤مM @ظمر Aظمرضمف EًمٓمؼمEين ذم Eعمٕمجؿ Eٕوؾمط

 ٟم٤م OوK سمـ: قمـ Aمحد سمـ Oؿمديـ ىم٤مل (4)

 E هلل Aن Oؾمقل، قمـ قم٤مئِم٦م، سمـ حمٛمدقمـ Eًم٘م٤مؾمؿ ، قمـ Aيب ؾمٝمؾ، ٟم٤م ؾمٕمٞمد سمـ Aيب AيقF: <الK ىم٤مل
 .إضرار والال ضرر : قال

ـ Oؿمديـ ـ قم٤ٌمQذم طم ؾمٌؼوٕمٗمف EًمدEOىمٓمٜمل يمام  وOوK سمـ <الK، سمف Aمحد سمـ <٤مًمحيمذّ  وAمحد سم  .دي٨م Eسم

وًمف Cؾمٜم٤مM صم٤مًم٨م Aظمرضمف EًمدOEىمٓمٜمل
(5)

سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ Pيد  Eهلل قمٌدٟم٤م ظم٤مOضم٦م سمـ ، ُمـ ـمريؼ EًمقEىمدي 

 .رضOE وٓٓ رضO : ىم٤مل،  قمـ Eًمٜمٌل، قمـ قم٤مئِم٦م، قمـ قمٛمرG، قمـ Aيب Eًمرضم٤مل، سمـ صم٤مسم٧م

 .وومٞمف EًمقEىمدي ُمؽموك

 يب مويمؽ ايمؼرـملضمًيٌ شمعؾبي زمـ أ -4

Aظمرضمف Eسمـ Aيب قم٤م<ؿ
(6)

Eًمّمح٤مسم٦م ُمٕمروم٦م ذم ٟمٕمٞمؿ Aيب ـمري٘مف وُمـ– 
(7)

وEًمٓمؼمEين -
(8)

ُمـ ـمريؼ  

: ىم٤مل A ن Eًمٜمٌل، قمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ Aيب ُم٤مًمؽ، ُمقمم ُمزيٜم٦م قمـ <ٗمقEن سمـ ؾمٚمٞمؿ، Cؾمح٤مق سمـ CسمرEهٞمؿ

ٓ Oوٓ، رض OEرض. 

                                 
 (.  2/255( H )2508( Eًمت٤مOيخ Eٕوؾمط )1)

 (. E6/207ًمٙم٤مُمؾ ) (2)

(3 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )1116( H )7973 .) 

(4( )1/90( K )268) 

 (. 4539( K )5/407ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )( 5)

 (. 4/215( K )2200( Eٔطم٤مM وEعمث٤مين )6)

(7( )1/490( K )1394 .) 

 (. 2/86( K )1387( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼمEين )8)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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((ًملم Eحلدي٨م)) ٤مق سمـ CسمرEهٞمؿ سمـ ؾمٕمٞمد EًمٍمEف Eعمدين ُمقمم ُمزيٜم٦مCؾمحو
(1)

. 

 .وEإلؾمٜم٤مM ومٞمف وٕمػ

 .ؾموهًيـ يمف اهلل وذىمر ازمـ رصمى رمحف 

َُم٦م قمـطم: إول  .قمٚمٞمف Eهلل وُمـ ؿم٤مق  ؿمؼ  ، فسم Eهلل ُمـ و٤مO  و٤مO  : ىم٤مل E ًمٜم ٌلِّ  دي٨م Aيب ِسْ

MوEM سمقA JظمرA
(2)

وEًمؽمُمذي، 
(3)

وEسمـ ُم٤مضمف، 
(4)

وAمحد، 
(5)

وEًمدوٓيب ذم Eًمٙمٜمك، 
(6)

وEًمٌٖمقي ذم ، 

ُمٕمجؿ Eًمّمح٤مسم٦م
(7)

وEًمٓمؼمEين، 
(8)

وAسمق Aمحد Eحل٤ميمؿ ذم Eٕؾم٤مُمل وEًمٙمٜمك 
(9)

وEًمٌٞمٝم٘مل 
(10)

يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ  

 E هلل Oؾمقل Aنّ ، قمـ Aيب سُم٦م، قمـ ًم١مًم١مG، قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك سمـ طم٤ٌمن، حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد Eٕٟمّم٤مOي

 .ومذيمره:. . . ىم٤مل

 .((هذE طمدي٨م طمًـ همري٥م)): وىم٤مل Eًمؽمُمذي

((ُم٘مٌقًم٦م)) ًم١مًم١مG ُمقE Gٕٟٓمّم٤مO: وومٞمف
(11)

. 

 .هـ Eًمؽمُمذي ًمِمقEهدوًمٕمؾ حتً

 .Aو ُمٙمر سمف ٤مُمٚمٕمقٌن ُمـ و٤مO  ُم١مُمٜمً  طمدي٨م Aيب سمٙمر Eًمّمديؼ قمـ Eًمٜمٌل: ايمثوع

Aظمرضمف Eًمؽمُمذي
(12)

قمـ ُمرG سمـ ذEطمٞمؾ ، طمدصمٜم٤م ومرىمد Eًمًٌخل: ىم٤مل، ُمـ ـمريؼ Aيب ؾمٚمٛم٦م Eًمٙمٜمدي 

                                 
(1 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )125( H )326 .) 

 (.  3635( K )5/477( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fٕىمْمٞم٦م، AسمقFE ذم Eًم٘مْم٤م? )2)

 (.  1940( K )3/396( ذم Eًمًٜمـ، AسمقE FEًمؼم وEًمّمٚم٦م، سم٤مF ُم٤م ضم٤م? ذم Eخلٞم٤مٟم٦م وEًمٖمش )3)

 (. 2342( K )3/432( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fٕطمٙم٤مم، سم٤مF ُمـ سمٜمك ذم طم٘مف ُم٤م يي ضم٤مOه )4)

 (.  K15755 )( 25/34( ذم Eعمًٜمد )5)

(6( )1/117( H )240 .) 

(7) (5/13( K )1965  .) 

 (. 22/330( K )830( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم )8)

(9( )4/437( H )2929 .) 

 (. 6/70( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )10)

(11 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )753( H )8677 .) 

 (. 1941( K )3/396( ذم Eًمًٜمـ، AسمقE FEًمؼم Eًمّمٚم٦م، سم٤مF ُم٤م ضم٤م? ذم Eخلٞم٤مٟم٦م وEًمٖمش )12)
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 .ہومذيمر: E هلل ىم٤مل Oؾمقل: قمـ Aيب سمٙمر Eًمّمديؼ ىم٤مل، EهلٛمدEين وهق Eًمٓمٞم٥م

 .((همري٥م)): يوىم٤مل Eًمؽمُمذ

((جمٝمقل)) وAسمق ؾمٚمٛم٦م Eًمٙمٜمدي
(1)

. 

(( Eحلدي٨م يمثػم Eخلٓم٠م<دوق قم٤مسمد ًمٙمٜمف ًملّم )) وومرىمد سمـ يٕم٘مقE Fًمًٌخل Aسمق يٕم٘مقE Fًمٌٍمي
(2)

. 

ّمديؼ ىم٤مًمف EًمٌزOEيدOك Aسم٤م سمٙمر Eًم مل ُمرE GهلٛمدEينو
(3)

. 

ٗمف Eسمـ Oضم٥مووٕمّ 
(4)

. 

 .يّمح ُمٜمٝم٤م ر? مل وًمف ـمرق Aظمرى

ٜمف Eًمؽمُمذّي وEًمٜمقوّي وهمػممه٤م، ّن Eحلدي٨م طمًـ ًمِمقEهدهA: وEخلال<٦م ًّ  .وىمد طم

(ؾموةٌ  دم أرزمعكم ؾموةً  :  )ومقل ايمـبل: ومقيمف -[م]
(5)

. 

ؾمٌؼوىمد ، هذE ضمز? ُمـ طمدي٨م قمكم 
(6)

ف ُمقىمقف ٕيمثر قمغم Aٟمّ وE، وىمد Eظمتٚمػ ذم Oومٕمف ووىمٗمف، 

 .سمـ Aيب ـم٤مًم٥م  قمغم قمكمّ 

وضم٤م? ُمٕمٜم٤مه قمٜمد Eًمٌخ٤مOي
(7)

ذم : وًمٗمٔمف، ذم طمدي٨م Aٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ُمـ يمت٤مA Fيب سمٙمر Eًمّمديؼ 

 ٌGمم قمنميـ وُم٤مئ٦م ؿم٤مC سمٕملمOA يم٤مٟم٧م ENC ًمٖمٜمؿ ذم ؾم٤مئٛمتٝم٤مE دىم٦م>. 

وذم يمؾ OAسمٕملم ؿم٤مGً : ظقمـ ضمده سمٚمٗم، قمـ Aسمٞمف، ويمذًمؽ ضم٤م? ذم طمدي٨م Aيب سمٙمر سـم حمٛمد سـم قمٛمرو سـم طمزم

 ٌGن شمٌٚمغ قمنميـ وُم٤مئ٦م: ؾم٤مئٛم٦ًم ؿم٤مA ممC ،GطمدEقمغم قمنميـ و HMEP ن شمٌ، وم٢منA ممC ٚمغ ُمئت٤منومٗمٞمٝم٤م ؿم٤مشم٤من ، HMEP وم٢من

GطمدEو ،Iُم٤مئ٦م ومثال Iن شمٌٚمغ صمالA ممC ؿمٞم٤مه ،Gؿم٤م Gومٗمل يمؾ ُم٤مئ٦م ؿم٤م MEP ؾمٌؼوىمد  ومام
(8)

. 

                                 
(1 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م)1156( H )8146  .) 

(2 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )780( H )5384 .) 

(3( OEًمٌزE ُمًٜمد )1/106( K )44 .) 

 (. 2/211( ضم٤مُمع Eًمٕمٚمقم وEحلٙمؿ )4)

 (. 4/140( Eعمٖمٜمل )5)

 . -E :- 451ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ(6)

 (. . 1454( K )2/118يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مP Fيم٤مE Gًمٖمٜمؿ ) ( ذم <حٞمحف،7)

 . -E :- 461ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ(8)
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وهميقام ؽميؼل زمًايمقيي، العشر همقام ؽمؼً ايمسامء : )ومقيمف: ومقل اظمصـػ -444
(1)

 ْضيأو كَ  
(2)

كصيػ  

(ايمعمم
(3)

. 

Aظمرضمف Eًمٌخ٤مOي
(4)

ومٞمام ؾم٘م٧م Eًمًام? : ىم٤مل  قمـ Eًمٜمٌل، قمـ Aسمٞمف ، Eهلل قمٌدُمـ ـمريؼ ؾم٤ممل سمـ  

 .ٟمّمػ Eًمٕمنم وُم٤م ؾم٘مل سم٤مًمٜمْمح، وEًمٕمٞمقن Aو يم٤من قمثري٤م Eًمٕمنم

وAظمرضمف ُمًٚمؿ
(5)

: ىم٤مل،  ف ؾمٛمع Eًمٜمٌليذيمر Aٟمّ ، Eهلل قمٌدف ؾمٛمع ضم٤مسمر سمـ ُمـ ـمريؼ Aيب Eًمزسمػم Aٟمّ  

Oٕهن٤مE ومٞمام ؾم٘م٧م ،OًمٕمِمقE ًمٖمٞمؿEًمٕمنم، وE وومٞمام ؾم٘مل سم٤مًم٤ًمٟمٞم٦م ٟمّمػ. 

وم٠مظمرضمف Eًمٜم٤ًمئّل  ُم٤م ؾم٘مل سمدEًمٞم٦موAُم٤م ًمٗمظ 
(6)

Aيب  قمـ قم٤م<ؿ سمـ، Aيب سمٙمر سمـ قمٞم٤مR ُمـ ـمريؼ 

MًمٜمجقE ،ئؾEيب وA قمـ ،Nؾمقُل : ىم٤مل، قمـ ُمٕم٤مO هلل سمٕمثٜملE  ًمٞمٛمـE ممC ،نA ًمًام?  وم٠مُمرينE ظمذ مم٤م ؾم٘م٧م@

وىمد ؾمٌؼ، وهق ضمز? ُمـ طمدي٨م ُمٕم٤مN، وومٞمام ؾم٘مل سم٤مًمدوEزم ٟمّمػ Eًمٕمنم، Eًمٕمنم
(7)

. 

ف يتّمؾ وم٢مٟمّ ، ٤م٤م وسمالهمً ُمٜم٘مٓمٕمً  ((Eعمقـم٠م))هذE Eحلدي٨م وCن يم٤من ذم : ىم٤مل Aسمق قمٛمر)): Eًمؼم قمٌدوىم٤مل Eسمـ 

((وAٟمس، وُمٕم٤مN، وضم٤مسمر، ُمـ طمدي٨م Eسمـ قمٛمر  ٌّل ُمـ وضمقه <ح٤مK صم٤مسمت٦م قمـ Eًمٜمّ
(8)

. 

(حيقل فمؾقف احلقلٓ زىموة دم مول ضمتك :  ومقل ايمـبل، )ويمـو: ومقيمف -[م]
(9)

. 

                                 
وـمرومف ، صمؿ ي١مظمذ طمٌؾ يرسمط ـمرومف سمذًمؽ، ويِمد سمرE QAًمدًمق، : Mًمق وٟمحقه٤م وظمِم٥م يّمٜمع يمٝمٞمئ٦م Eًمّمٚمٞم٥م( EًمدEًمٞم٦م1)

 Wًمٌئر ويً٘مك هب٤مسمجذE QAO ومٝمل وم٤مقمٚم٦م سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقًم٦م، ىم٤مئؿ قمغم ،( عمٜمػمE Kعمّم٤ٌمE .زمEًمدوE جلٛمعE1/199و :GMُم٤م )

 )M ل و(. 

Aي سم٤مًم٤ًمٟمٞم٦م، وEعمرME هب٤م Eإلسمؾ Eًمتل يًت٘مك قمٚمٞمٝم٤م وNيمر Eإلسمؾ  -سمٗمتح Eًمٜمقن وؾمٙمقن Eعمٕمجٛم٦م سمٕمده٤م ُمٝمٛمٚم٦م- حْْم ( Eًمٜما 2)

Cيم٤معمث٤مل و( حلدي٨م ًمٚم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالمE حلٙمؿ، همري٥مE ي ٓسمـ طمجر 1/70ٓ وم٤مًمٌ٘مر وهمػمه٤م يمذًمؽ ذمOًم٤ٌمE ومتح ،)

(3/349 .) 

 (. 4/140-141( Eعمٖمٜمل )3)

 (. 1483( K )2/126( ذم <حٞمحف، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مE Fًمٕمنم ومٞمام يً٘مك ُمـ ُم٤م? Eًمًام? )4)

(5E و ٟمّمػA ًمٕمنمE ُم٤م ومٞمف Fسم٤م ،Gًمّزيم٤مE Fذم <حٞمحف، يمت٤م )( 2/675ًمٕمنم( K )981 .) 

 (. 2490( K )5/42( ذم Eعمجتٌك، سم٤مF: ُم٤م يقضم٥م Eًمٕمنم وُم٤م يقضم٥م ٟمّمػ Eًمٕمنم )6)

 . -E- 463ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ:  (7)

(8( Oٓؾمتذيم٤مE )9/235( K )13109 .) 

 (. 4/143( Eعمٖمٜمل )9)
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خترجيف ؾمٌؼوىمد ، ومل يث٧ٌم ُمٜمٝم٤م ر?، O وي ُمرومققم٤م ُمـ قمدG ـمرق قمـ Eًمٜمٌل
(1)

. 

(َضار وٓٓ َضر :  )ومقل ايمـبل: )ومقل اظمصـػ -[م]
(2)

 

خترجيف ىمري٤ٌم ؾمٌؼوىمد ، رىمفطمدي٨م طمًـ سمٛمجٛمقW ـم
(3)

. 

يـ: ومقيمف -444  ً وروي ذيمؽ فمـ ازمـ فمبوس. . . . فمعم ىمؾ  ضمول ايمّزىموةيؿـع  )أن  ايم
(4))(5)

 

وىمد Nيمر Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل AىمقEل ، Eًمّزيم٤مEGًمديـ يٛمٜمع  مل Aىمػ قمغم ىمقل Eسمـ قم٤ٌمQ يدل قمغم Aنّ 

: سمـ قم٤ٌمQ ذم AىمقEل Eًمٓم٤مئٗم٦م Eًمذيـ ي٘مقًمقنوNيمر ىمقل E، ومذيمر مخ٦ًم AىمقEل، Eًمٕمٚمام? ذم طمٙمؿ ُمـ قمٚمٞمف Mيـ

《صمؿ يزيمل سمٕمد Eًم٘مٌض عم٤م ُم٣م ُمـ Eًمًٜملم، شم١مظمر ENC يم٤من همػم ُمرضمق طمتك ي٘مٌض Eًمّزيم٤مA Gنّ 》
(6)

. 

JظمرA صمؿ
(7)

 FيقA هلل قمٌدقمـ ، ُمـ ـمريؼ حيٞمك سمـE يب ؾمٚمٞمامنA سمـE وA يب ، سمـ ؾمٚمٞمامنA قمـ ؾمٕمٞمد سمـ

وم٢مEN ، ومال شمزيمف طمتك شم٠مظمذه، شمرA Jظمذه مل ENC)): ًمديـذم E: ىم٤مل، قمـ Eسمـ قم٤ٌمQ، قمـ Aيب Eًمٜمي، هالل

 .((Aظمذشمف ومزك قمٜمف ُم٤م قمٚمٞمف

((<دوق Oسمام Aظمٓم٠م))حيٞمك سمـ AيقF وهق Eًمٖم٤موم٘ملومٞمف 
(8)

. 

ـ ٕٟمف يروي قم: لوEًمّمقFE هق Eٕوّ ، ـ Aيب ؾمٚمٞمامن(Aو Eسم، سمـ ؾمٚمٞمامن Eهلل قمٌد): وؿمؽ EًمرEوي 

وAُم٤م Eسمـ Aيب ؾمٚمٞمامن Eُٕمقي ًمٞمس ًمف ، حيٞمك سمـ AيقE Fًمٖم٤موم٘مل Eعمٍمي: ويروي قمٜمف، ؾمٕمٞمد سمـ Aيب هالل

 .OوEي٦م قمـ Eًمٖم٤موم٘مل

                                 
 . -E :- 476ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ (1)

 (. 4/147( Eعمٖمٜمل )2)

 . -E :- 578ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 3)

ف ىم٤مل: )ٓ Pيم٤مG قمغم ُمـ يم٤من قمٚمٞمف Eًمديـ(، سمؾ وMO قمٜمف ظمالومف، يمام ذم ( ًمٕمٚمف Eسمـ قمٛمر، ومل حيؽ قمـ Eسمـ قم٤ٌمA Qٟمّ 4)

( )ىمد طمٙمك Eسمـ EعمٜمذO قمـ Eسمـ قمٛمر، وقم٤مئِم٦م 4/105ىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل: ذم سم٤مF ُمـ ىم٤مل: ٓ Pيم٤مG ذم Eًمديـ )Eًمتخري٩م، و

 . .Gيم٤مP يـ ومٚمٞمس قمٚمٞمفM ن ُمـ يم٤من قمٚمٞمفA .صمؿ قمٙمرُم٦م وقمٓم٤م 

 (. 4/150( Eعمٖمٜمل )5)

 (. 434( K )1206( EُٕمقEل )<ا6)

(7 :S( لEُٕمقE )436( K )1222 .) 

(8 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )1049 )( H7511 .) 
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((وق خيٓمئ<د)) Aسمق محزE Gعمٍمي Eًمٓمقيؾ، سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ OPقم٦م Eحلٛمػمي Eهلل قمٌدو
(1)

 ، 

ويم٤من ، صم٘م٦م صم٧ٌم)): وهق، Eًمتٞمٛمل Eعمدين Eهلل ُمقمم قمٛمر سمـ قمٌٞمد، ؾم٤ممل سمـ Aيب Aُمٞم٦م: ًمٕمٚمف: وAسمق Eًمٜمي

((يرؾمؾ
(2)

 ،EوO يومل يذيمر ًمفQسمـ قم٤ٌمE ٦م قمـ . 

 .وEإلؾمٜم٤مM ومٞمف وٕمػ

وAظمرE Jسمـ Pٟمجقيف
(3)

، ٩مٜمEًَمرمحـ سمـ همَ  قمٌدطمدصمٜمل حمٛمد سمـ ، قمـ Eسمـ هلٞمٕم٦م، Eسمـ Eعم٤ٌمOك ُمـ ـمريؼ 

وCن ، وم٢من Pيمٞمتف مم٤م قمٜمدك ومحًـ، ENC يم٤من ًمؽ Mيـ قمغم Oضمؾ: يم٤من Eسمـ قم٤ٌمQ ي٘مقل: ٟم٤مM ىم٤ملقمـ Aيب Eًمزّ 

 .فشمزيمّ  مل ٞمتف قمـ Eًمًٜملم Eًمتلف طمتك ENC ىمٌْمتف Pيمّ شمزيمّ  مل ؿمئ٧م

((ُم٘مٌقل)): ٩م Eعمدينٜمَ Eًمرمحـ سمـ همَ  قمٌدـ حمٛمد سم: وومٞمف
(4)

وAسمق Eًمزٟم٤مM ُمـ <ٖم٤مE Oًمت٤مسمٕملم ًم٘مل ُمـ ، 

ومل يذيمر ُمٜمٝمؿ Eسمـ ، وAسم٤م Aُم٤مُم٦م سمـ ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ، وAٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، سمـ قمٛمر Eهلل قمٌد: Eًمّمح٤مسم٦م

Qقم٤ٌم
(5)

 .وOوEي٦م Eًمٕم٤ٌمMًم٦م قمٜمف Aطمًـ ُمـ OوEي٦م همػمه، قمٜمف Eسمـ Eعم٤ٌمOكوًمٙمـ EًمرEوي ، وومٞمف Eسمـ هلٞمٝم٦م، 

صمؿ ، ومٞم٘ميض ُم٤م Aٟمٗمؼ قمغم EًمثٛمرG وم٘مط، وقمغم Aهٚمف، وOوي قمٜمف Aٟمف E ENCؾمتدEن Eًمرضمؾ وم٠مٟمٗمؼ قمغم صمٛمرشمف

 .يزيمل ُم٤م سم٘مل

JEخلرE م ذمM@ ظمرضمف حيٞمك سمـA
(6)

وُمـ ـمري٘مف Eًمٌٞمٝم٘مل-
(7)

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم، -
(8)

فئوًمقيـ ذم ضمز، 
(9)

 ،

Pٟمجقيف ذم EُٕمقEلوEسمـ 
(10)

وEسمـ طمزم 
(11)

قمـ قمٛمرو سمـ ، Aيب سمنم ضمٕمٗمر سمـ Cي٤مQ: مجٞمٕمٝمؿ ُمـ ـمريؼ 

                                 
(1 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )513( H )3370 .) 

(2 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )359( H )2169 .) 

 (. E3/951( K )1721ُٕمقEل ) (3)

(4)  :S( ًمتٝمذي٥مE 870شم٘مري٥م( H )6079  .) 

 (. 14/479( هتذي٥م Eًمٙمامل )5)

(6 :S( مM@ ًمٞمحٞمك سمـ JEخلرE )158( K )589 .) 

 (. 4/148( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )7)

 (. 6/456( K )10192( Eعمّمٜمػ )8)

(9 :S( ضمز? ًمقيـ )72( K )59 .) 

 (E3/1040( K )1928ُٕمقEل ) (10)

 (. 5/258( Eعمحغم )11)
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، وقمغم Aهٚمف، ومٞمٜمٗمؼ قمغم صمٛمرشمف، وEسمـ قمٛمر ذم Eًمرضمؾ يًت٘مرT، قمـ Eسمـ قم٤ٌمQ، قمـ ضم٤مسمر سمـ Pيد، هرم

Aٟمٗمؼ ي٘ميض ُم٤م : ىم٤مل Eسمـ قم٤ٌمQ: ىم٤مل، ويزيمل ُم٤م سم٘مل، يٌدA سمام Eؾمت٘مرT ومٞم٘مْمٞمف: ىم٤مل Eسمـ قمٛمر: ىم٤مل

GًمثٛمرE صمؿ يزيمل ُم٤م سم٘مل، قمغم. 

 .وEإلؾمٜم٤مM <حٞمح

ـْ أنمـقوئفؿ : )ومقيمف فمؾقف ايمسالم: ومقيمف -[م]   (هملرد هو دم همؼرائفؿ، أمرُت أْن خطمَذ ايمصًومَي م
(1)

. 

، وًمٕمٚمٝمؿ AوMOوه سم٤معمٕمٜمك، وNُيِمر ذم يمت٥م Eًمٗم٘مف هبذE Eًمٚمٗمظ، يثٞم٦ممل Aضمده هبذE Eًمٚمٗمظ ذم Eعمّم٤مE OMحلد

ؽ Cٟمّ : عمٕم٤مN سمـ ضمٌؾ طملم سمٕمثف Cمم Eًمٞمٛمـ E هلل ىم٤مل Oؾمقل: ىم٤مل Eسمـ قم٤ٌمQ وضم٤م? ُمٕمٜم٤مه ذم طمدي٨م

Fهؾ يمت٤مA ن  . . . . ؾمت٠ميت ىمقُم٤مA هلل وم٠مظمؼمهؿE  ًقمٚمٞمٝمؿ <دىم٦م Tقمغم  ىمد ومر Mّهمٜمٞم٤مئٝمؿ ومؽمA شم١مظمذ ُمـ

خترجيف ؾمٌؼوىمد ، Aظمرضمف Eًمِمٞمخ٤من، وم٘مرEئٝمؿ
(2)

. 

(ٓ قًومي إٓ فمـ ـمفر نمـك: )وومقيمف فمؾقف ايمسالم: ومقيمف -444
(3)

. 

ذم ُمًٜمده Aمحد مAظمرضمف هبذE Eًمٚمٗمظ Eإلُم٤م
(4)

وEًمٜم٤ًمئل ذم Eًمٙمؼمى، 
(5)

 OEًمٌزEو
(6)

Eعمٚمؽ  ٌدُمـ ـمريؼ قم 

ٓ <دىم٦م Cٓ قمـ فمٝمر : E هلل ىم٤مل Oؾمقل: ىم٤مل، قمـ Aيب هريرG، قمـ قمٓم٤م?، سمـ Aيب ؾمٚمٞمامن EًمٕمرPُمل

 .وEسمدA سمٛمـ شمٕمقل، ظمػم ُمـ Eًمٞمد Eًمًٗمغم Eًمٕمٚمٞم٤م وEًمٞمد، همٜمك

 .وEحلدي٨م <حٞمح، ومٛمـ Oضم٤مل ُمًٚمؿ، ُمٞمنE GًمٕمرPُمل: Eعمٚمؽ سمـ Aيب ؾمٚمٞمامن وقمٌد

Aظمرضمف Eًمٌخ٤مOي
(7)

 .ٓ <دىم٦م Cٓ قمـ فمٝمر همٜمك:  وىم٤مل Eًمٜمٌل: ٘م٤ملومُمٕمٚم٘م٤م سمّمٞمٖم٦م Eجلزم  

وو<ٚمف
(8)

، ف ؾمٛمع Aسم٤م هريرA Gٟم، سمـ Eعمًٞم٥م ُمـ ـمريؼ ؾمٕمٞمد، ذم ُمقوع @ظمر وًمٙمـ سمٖمػم ًمٗمٔمف 

                                 
 (. 4/150( Eعمٖمٜمل )1)

 . -E :- 442ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 2)

 (. 4/150( Eعمٖمٜمل )3)

 (. 7155( ،)15/376( K )9613( K )12/69( ُمًٜمد Aمحد )4)

 (. E3/51( K )2326ًمًٜمـ Eًمٙمؼمى ) (5)

(6( OEًمٌزE ُمًٜمد )16/173( K )9282 .) 

 (. 4/5) ژ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ژشمٕم٤ممم:  Eهلل ( ذم <حٞمحف، يمت٤مE Fًمق<٤مي٤م، سم٤مF شم٠مويؾ ىمقل7)

(، يمت٤مE Fًمٜمٗم٘م٤مH، سم٤مF وضمق1426 F( K )2/112) ( ذم <حٞمحف، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ٓ <دىم٦م Cٓ قمـ فمٝمر همٜمك8)

 (. E7/63( K )5356ًمٜمٗم٘م٦م قمغم Eٕهؾ. . . )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وEسمدA سمٛمـ شمٕمقل، ظمػم Eًمّمدىم٦م ُم٤م يم٤من قمـ فمٝمر همٜمك: ىم٤مل  قمـ Eًمٜمٌل

وAظمرJ هق وُمًٚمؿ
(1)

Eًمٞمد Eًمٕمٚمٞم٤م : ىم٤مل  قمـ Eًمٜمٌل، طمٙمٞمؿ سمـ طمزEم سم٤مًمٚمٗمظ Eًمث٤مين ُمـ طمدي٨م  

وُمـ ، وُمـ يًتٕمٗمػ يٕمٗمف Eهلل، وظمػم Eًمّمدىم٦م قمـ فمٝمر همٜمك، وEسمدA سمٛمـ شمٕمقل، ظمػم ُمـ Eًمٞمد Eًمًٗمغم

 .ٖمـ يٖمٜمف Eهلليًت

فمـ ايمسوئى زمـ يزيً ((إمقال))دم ىمتوب ، )وروى أزمق فمبقً: ومقيمف -444
(2)

ؽمؿعً فمثامن زميـ : ومول، 

يؽيـ  مل وميـ، ضمتك ُُتِْرصُمقا زىميوة أميقايمؽؿ، هذا ؾمفر زىموسمؽؿ همؿـ ىمون فمؾقف ديـ همؾقمّده)): فمػون يؼقل

ؾمفر رمضون(: ُأَراه يعـل: ومول إزمراهقؿ ايمـخعل ((ضمتك يليت هبو سمطقفمو، َؾْى ِمـْفُ يسُمطْ  ، ملفمـًه زىموةٌ 
(3)

. 

Aظمرضمف 
(4)

: وMEP ذم @ظمره، ًم٤ًمئ٥م سمـ يزيد سمف ُمثٚمفقمـ E، قمـ Eسمـ ؿمٝم٤مF، قمـ CسمرEهٞمؿ سمـ ؾمٕمد 

 OMAي وٓ–وىمد ضم٤م?ٟم٤م ذم سمٕمض Eٕصمر )): ىم٤مل Aسمق قمٌٞمد، 《وُمـ Aظمذ ُمٜمف طمتك ي٠ميت هذE Eًمِمٝمر ُمـ ىم٤مسمؾ》

 .Eها ((Eعمحرم هق قمثامن MEOAه Eًمذي Eًمِمٝمر هذA Eن -هق ُمـ قمـ

وAظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم Eعمقـم٠م
(5)

Eًمِم٤مومٕمل وقمٜمف– 
(6)

وEسمـ Pٟمجقيف، 
(7)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(8)

،  Kًمٌٖمقي ذم ذEو

                                 
(، وُمًٚمؿ ذم  2/112( K )1427) ( Eًمٌخ٤مOي ذم <حٞمحف، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ٓ <دىم٦م Cٓ قمـ فمٝمر همٜمك1)

Fسم٤م ،Gًمّزيم٤مE Fحٞمحف، يمت٤م> ( ًمًٗمغمE ًمٞمدE ًمٕمٚمٞم٤م ظمػم ُمـE ًمٞمدE نA 2/717سمٞم٤من( K )1034 .) 

، وي٘م٤مل: Eهلذزم Eسمـ Aظم٧م ٟمٛمر، وًمد ذم Eًمًٜم٦م Eًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ EهلجرG، ( Eًم٤ًمئ٥م سمـ يزيد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قم٤مئذ Aسمق يزيد Eًمٙمٜمدي2)

وهق Eسمـ  E هلل سمـ قمت٦ٌم ُمًٕمقM. وطم٩م سمف Aسمقه ُمع Oَؾُمقل Eهلل ًمٕمٛمر قمغم ؾمقق Eعمديٜم٦م ُمع قمٌد)<ح٤ميب( يم٤من قم٤مُمال 

ها وىمٞمؾ ىمٌؾ Nًمؽ وهق @ظمر ُمـ ُم٤مH سم٤معمديٜم٦م ُمـ Eًمّمح٤مسم٦م ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ  91ؾمٌع ؾمٜملم. ُم٤مH ؾمٜم٦م 

(3/1376( Fٓؾمتٞمٕم٤مE ،)2/576( H )902( إل<٤مسم٦مE )3/22( H )3084 .) 

 (. 4/150-151( Eعمٖمٜمل )3)

 (. 1247( K )442( )<ا4)

 (. 873( K )2/355( ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ )5)

 (. 620( K )1/226(، وُمًٜمد Eًمِم٤مومٕمل )E2/50ٕم ) (6)

 ( قمـ Eسمـ Aيب Aويس قمـ ُم٤مًمؽ. 3/966( K )1754( EُٕمقEل )7)

 (. 8323( K )6/151(، ُمٕمروم٦م Eًمًٜمـ وEٔصم٤مO )4/148(Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )8)
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Eًمًٜم٦م
(1)

EًمرEPق قمٌدو - 
(2)

: 

JEخلرE م ذمMA وحيٞمك سمـ
(3)

Eًمٕم٤مًمٞم٦م Eعمٓم٤مًم٥م ذم يمام–وُمًدM ذم ُمًٜمده  
(4)

Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم -
(5)

 ،

وEًمٓمح٤موي ذم Aطمٙم٤مم Eًم٘مر@ن
(6)

وEسمـ EجلقPي ذم Eًمتح٘مٞمؼ 
(7)

 :قمـ Eسمـ قمٞمٞمٜم٦م 

ذم Aطمٙم٤مم Eًم٘مر@ن -Aيًْم٤م–وEًمٓمح٤موي 
(8)

 :يزيدويقٟمس سمـ ، ُمـ ـمريؼ ُم٤مًمؽ 

ذم Aطمٙم٤مم Eًم٘مر@ن  -Aيًْم٤م–وEًمٓمح٤موي
(9)

 Mك، ُمـ ـمريؼ ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مOعم٤ٌمE سمـE قمـ ُمٕمٛمر، قمـ: 

وEًمٌٞمٝم٘مل ذم Eًمٙمؼمى
(10)

 ، قمـ ؿمٕمٞم٥م، ُمـ ـمريؼ Aيب Eًمٞمامن 

 .وُمٕمٛمر( قمـ Eًمزهري سمف ٟمحقه، ويقٟمس سمـ يزيد، وEسمـ قمٞمٞمٜم٦م، EًمرEPق قمٌدو، ؾمتتٝمؿ )ُم٤مًمؽ

ـ ـمريؼ Aيب  .((EًمٞمامنAيب  Eًمّمحٞمح قمـذم  Eًمٌخ٤مOيOوEه )): Eًمٞمامن قمـ ؿمٕمٞم٥م وىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل سمٕمد Aن OوEه ُم

 ((<حٞمحف))يذيمره ذم  مل ٕن Eًمٌخ٤مOي: هذE Eًم٘مقل Eًمٌٞمٝم٘مل ويٜمٙمر قمغم)): سم٘مقًمف وAٟمٙمر قمٚمٞمف Eًمٜمقوي

Eؾمقل، هٙمذO ٟمف ؾمٛمع قمثامن سمـ قمٗم٤من قمغم ُمٜمؼمA ًم٤ًمئ٥م سمـ يزيدE قمـ( يمرN ٟمامCهلل وE Eقمغم هذ Mمل يز) ،

 Fيمره ذم يمت٤مN حلٛمٞمدى ذمE يمرهN Eعمٜمؼم يمذE يمرN ٓقمتّم٤مم ذمE((ًمّمحٞمحلمE جلٛمع سملمE))  ي يمامOًمٌخ٤مE قمـ

((ف<ٚمف ٓ يمٚمّ EAًمٌخ٤مOي Oوى  A MEOAنّ  Eًمٌٞمٝم٘مل ويم٠منّ ، وُم٘مّمقE Mًمٌخ٤مOي سمف Cصم٤ٌمE Hعمٜمؼم. Nيمرشُمف
(11)

. 

                                 
(1( )6/54 ( K )1585.)  

 (. 4/92( K )7086( Eعمّمٜمػ )2)

(3)  :S( مM@ ًمٞمحٞمك سمـ JEخلرE159( K )594  .) 

 (.  E5/504( K )899عمٓم٤مًم٥م Eًمٕم٤مًمٞم٦م سمزوEئد Eعم٤ًمٟمٞمد Eًمثامٟمٞم٦م ) (4)

 (.  6/548( K )10658( Eعمّمٜمػ )5)

(6( )1/282( K )565 .) 

(7( )2/46( K )992 .ؾمٓم٦مEسمـ قمٞمٞمٜم٦م سم٤مًمقE يتف قمـEوO ) 

(8( )1/282K ) (565 .) 

(9( )1/282( K )565 .) 

 (. E4/148ًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )( 10)

(11 )( FعمٝمذE Kذ WعمجٛمقE6/163 .) 
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ظمالومٞم٤مشمفًمٙمـ Eًمٌٞمٝم٘مل ٟمٗمًف ذم )): وشمٕم٘مٌف Eسمـ Eعمٚم٘مـ سم٘مقًمف
(1)

 ؾمٜمٜمف هMه سمٚمٗمٔمف Eًم٤ًمًمػ قمـ 

ومٚمٕمؾ . ومذيمره ؾمقE?. . . ف ؾمٛمع قمثامنAٟمّ : قمـ Eًم٤ًمئ٥م سمـ يزيد، Eًمّمحٞمحوقمٜمد Eًمٌخ٤مOي ذم : وم٘م٤مل

((Eًمٌٞمٝم٘مل فمٗمر سمف يمذًمؽ ذم ٟمًخ٦م ُمـ ٟمًخ Eًمٌخ٤مOي
(2)

. 

وىمد <ححف Eًمٜمقوي ذم EعمجٛمقW، <حٞمح وAصمر قمثامن 
(3)

ٛمٚم٘مـاوEسمـ Eًم، 
(4)

وEًٕم٤ٌمين، 
(5)

. 

وأيتيوم دم ، أجُيِْزئ فمـّل ميـ ايمصيًومِي ايمـ ػؼيُي فميعم زوصميل:  )همنن  زيـَى ؽمليمً ايمـبل: ومقيمف -444

 .وازمـ موصمف، رواه ايمبخوري.  وأصمر ايمؼرازمي، أصمر ايمصًومي: هلو أصمران :  همؼول ايمـبل؟ ضمجري

أصمر : هلو أصمران، كعؿ: ولهمؼ؟ أيسعـل أن أضع قًومتل دم زوصمل وزمـل أخ رم أيتوم: ودم يمػظ

رواه ايمـسوئل(. ايمؼرازمي وأصمر ايمصًومي
(6)

. 

OوEي٦م Eًمٌخ٤مOي Aظمرضمٝم٤م
(7)

  Iٕقمٛمشُمـ ـمريؼ طمٗمص سمـ همٞم٤مE ،قمـ قمٛمرو ، طمدصمٜمل ؿم٘مٞمؼ: ىم٤مل

IOحل٤مE يٜم٥م ، سمـP قمـ-  GAُمرEهلل قمٌدE  - هٞمؿ: ىم٤ملEهٞمؿ، ومذيمرشمف إلسمرEسمرC ومحدصمٜمل K ، يبA قمـ

Gقمٌٞمد ،IOحل٤مE قم، قمـ قمٛمرو سمـ GAُمرE يٜم٥مP هلل قمٌدـE -  ?Eعمًجد: ىم٤مًم٧م -سمٛمثٚمف ؾمقE ي٧م ، يمٜم٧م ذمAومر

: ىم٤مل، وAيت٤مم ذم طمجره٤م، Eهلل قمٌدويم٤مٟم٧م Pيٜم٥م شمٜمٗمؼ قمغم  ٙمـشمّمدىمـ وًمق ُمـ طمٚمٞمّ : وم٘م٤مل E ًمٜمٌل

= ذم طمجري ُمـ Eًمّمدىم٦م Aجيزي قمٜمل Aن Aٟمٗمؼ قمٚمٞمؽ وقمغم Aيت٤مم E هلل ؾمؾ Oؾمقل: Eهلل ٕمٌدوم٘م٤مًم٧م ًم

طم٤مضمتٝم٤م ، ومقضمدE HُمرGA ُمـ Eٕٟمّم٤مO قمغم Eًم٤ٌم ،F ٌّل وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م Cمم Eًمٜمّ، E هلل ؾمكم Aٟم٧م Oؾمقل: وم٘م٤مل

وAيت٤مم زم ذم ، Aجيزي قمٜمل Aن Aٟمٗمؼ قمغم Pوضمل  ؾمؾ Eًمٜمٌل: وم٘مٚمٜم٤م، ومٛمر قمٚمٞمٜم٤م سمالل، ُمثؾ طم٤مضمتل

: ىم٤مل = Aي Eًمزي٤مٟم٥م: ىم٤مل، Pيٜم٥م :ىم٤مل = ُمـ مه٤م: وم٘م٤مل، ومدظمؾ وم٠ًمًمف، ٓ ختؼم سمٜم٤م: وىمٚمٜم٤م= طمجري

                                 
 (. 2/475( Eٟمٔمر ىمقل Eًمٌٞمٝم٘مل ذم خمتٍم ظمالومٞم٤مشمف )1)

 (. 14/114( EًمٌدE Oعمٜمػم )2)

(3 )( FعمٝمذE Kذ WعمجٛمقE6/163 .) 

 (. 1/298( ظمال<٦م EًمٌدE Oعمٜمػم )4)

 (.  OC3/260( K )789وE ?Eًمٖمٚمٞمؾ ) (5)

 (. 4/151-152( Eعمٖمٜمل )6)

(7( FOٕىم٤مE قمغم Gًمّزيم٤مE Fسم٤م ،Gًمّزيم٤مE Fذم <حٞمحف، يمت٤م )2/120( K )1462 . .) 
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 GAُمرEهلل قمٌدE ،ن، ٟمٕمؿ: ىم٤ملEضمرA ًمّمدىم٦م، هل٤مE ضمرAسم٦م وEًم٘مرE ضمرAؾمٌؼوىمد ، ش
(1). 

وEًمٚمٗمظ Eًمذي ؾم٤مىمف Eعمّمٜمػ هق ٓسمـ ُم٤مضمف
(2)

قمـ ، قمـ ؿم٘مٞمؼ، قمـ Eٕقمٛمش، ُمـ ـمريؼ Aيب ُمٕم٤موي٦م 

: ىم٤مًم٧م، Eهلل قمٌدقمـ Pيٜم٥م EُمرE ، GAهلل قمٌدقمـ Eسمـ Aظمل Pيٜم٥م EُمرGA ، سمـ Eحل٤مIO سمـ Eعمّمٓمٚمؼقمٛمرو 

 .ومذيمر ُمثٚمف:. . . E هلل ؾم٠مًم٧م Oؾمقل

Iظمالوم٤م حلٗمص سمـ همٞم٤م Mإلؾمٜم٤مE ضمال ذمO سمق ُمٕم٤موي٦مA MEوهق، وؿمٕم٦ٌم، ومز :(يٜم٥مP ظملA سمـE) ، وىم٤مل

، قمـ Eسمـ Aظمل Pيٜم٥م(، )قمـ قمٛمرو سمـ Eحل٤مIO: وم٘م٤مل، ذم طمديثف ؿَ وAسمق ُمٕم٤موي٦م وهِ )): Eًمؽمُمذي

 .((()قمـ قمٛمرو سمـ Eحل٤مE IOسمـ Aظمل Pيٜم٥م، وEًمّمحٞمح Cٟمام هق

وAن ، ومحٙمؿ قمغم OوEي٦م Aيب ُمٕم٤موي٦م سم٤مًمقهؿ: )Aّٟمف ؾم٠مل Eًمٌخ٤مOي قمٜمف: وٟم٘مؾ Eسمـ طمجر قمـ Eًمؽمُمذّي 

((ـ قمٛمرو سمـ Eحل٤مIO سمـ Aظمل Pيٜم٥مقم، قمـ ؿم٘مٞمؼ، EًمّمقO FEوEي٦م Eجلامقم٦م قمـ Eٕقمٛمش
(3)

. 

Eًمٜم٤ًمئل OوEي٦م ذم يمام– وؿمٕم٦ٌم -Eًمٌخ٤مOي قمٜمد يمام–سمـ همٞم٤مI  وىمد ظم٤مًمٗمف طمٗمُص ، وهق يمذًمؽ
(4)

ُمـ  

قمـ Pيٜم٥م EُمرGA ، قمـ قمٛمرو سمـ Eحل٤مIO، قمـ Aيب وEئؾ، قمـ ؾمٚمٞمامن Eٕقمٛمش، قمـ ؿمٕم٦ٌم، همٜمدOـمريؼ 

ظمٗمٞمػ  Eهلل قمٌدويم٤من : ىم٤مًم٧م طمٚمٞمٙمـ شمّمدىمـ وًمق ُمـ: ًمٚمٜم٤ًم? E هلل ىم٤مل Oؾمقل: ىم٤مًم٧م Eهلل قمٌد

ؾمكم قمـ : Eهلل قمٌدوم٘م٤مل  = Aيًٕمٜمل Aن Aوع <دىمتل ومٞمؽ وذم سمٜمل LA زم Aيت٤مم: E HENًمٞمد وم٘م٤مًم٧م ًمف

Pيٜم٥م شم٠ًمل قمام : وم٢مEN قمغم سم٤مسمف EُمرGA ُمـ Eٕٟمّم٤مO ي٘م٤مل هل٤م  وم٠مشمٞم٧م Eًمٜمٌل: ىم٤مًم٧م E هلل Nًمؽ Oؾمقل

، ختؼمه ُمـ ٟمحـ وٓ، ومًٚمف قمـ Nًمؽ E هلل Eٟمٓمٚمؼ Cمم Oؾمقل: وم٘مٚم٧م ًمف، قمٜمف ومخرC Jًمٞمٜم٤م سمالل Aؾم٠مل

ىم٤مل Pيٜم٥م EُمرA =  GAي Eًمزي٤مٟم٥م: Pيٜم٥م ىم٤مل: ىم٤مل= ُمـ مه٤م: وم٘م٤مل E هلل وم٤مٟمٓمٚمؼ Cمم Oؾمقل

 .وAضمر Eًمّمدىم٦م، Aضمر Eًم٘مرEسم٦م، هل٤م AضمرEن، ٟمٕمؿ: وPيٜم٥م Eٕٟمّم٤مOي٦م ىم٤مل Eهلل قمٌد

                                 
 . -E :- 525ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 1)

 (. 183( K )3/44( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مE Fًمّمدىم٦م قمغم Nي ىمرEسم٦م )2)

 (. 3/329( ومتح Eًم٤ٌمOي )3)

(4( FOٕىم٤مE ًمّمدىم٦م قمغمE Fسم٤م ،Gًمّزيم٤مE Fعمجتٌك، يمت٤مE )5/92( K )2583 ( ًمٙمؼمىE ًمًٜمـE ،)3/73( K )2375 ،)

 (. E8/277( K )9157ًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ق أزميق ؿمؾحيي زمحوئطيف)ويميام  سم: ومقيمف -444 ًّ رواه أزميق . اصمعؾيف دم ومرازمتيؽ:  وميول ايمـبيل، صي

داود(
(1)

. 

ذم Eًمًٜمـ Aظمرضمف
(2)

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: عم٤م ٟمزًم٧م: ىم٤مل، قمـ Aٟمس، قمـ صم٤مسم٧م، مح٤مMُمـ ـمريؼ  

ژ پ
(3)

وم٢مين Aؿمٝمدك Aين ىمد ضمٕمٚم٧م ، AُمقEًمٜم٤م OAى Oسمٜم٤م ي٠ًمًمٜم٤م ُمـ، ي٤م Oؾمقل Eهلل: ىم٤مل Aسمق ـمٚمح٦م 

OAيض سم٤مOحي٤م
(4)

وAيب سمـ ، وم٘مًٛمٝم٤م سملم طم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م Eضمٕمٚمٝم٤م ذم ىمرEسمتؽ: E هلل وم٘م٤مل Oؾمقل، ًمف 

 .يمٕم٥م

ُمًٚمؿوهق قمٜمد 
(5)

 Cينِّ ىَمْد ضَمَٕمْٚم٧ُم OْAَيِض سَمِرحَي٤م هللِ ِ : وىم٤مل: ُمـ ـمريؼ مح٤مM سمف ُمثٚمف 

وضم٤م? ٟمحقه قمٜمد Eًمِمٞمخلم
(6)

ؾماٛمع Aٟماس سماـ  Aٟماف، سماـ Aيب ـمٚمحا٦م Eهلل قمٌادُمـ طمدي٨م Cؾمح٤مق سمـ  

، ويم٤من Aطما٥م AُمقEًماف Cًمٞماف سمػمطما٤م?، يم٤من Aسمق ـمٚمح٦م Aيمثر Eٕٟمّم٤مO سم٤معمديٜم٦م ُم٤مٓ ُمـ ٟمخؾ: ي٘مقل  ُم٤مًمؽ

ومٚمام Aٟمزًم٧م : ىم٤مل Aٟمس، يدظمٚمٝم٤م وينمF ُمـ ُم٤م? ومٞمٝم٤م ـمٞم٥م E هلل ويم٤من Oؾمقل، ويم٤مٟم٧م ُمًت٘مٌٚم٦م Eعمًجد

                                 
 (. 4/152( Eعمٖمٜمل )1)

 (.  1689( K )3/115( يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF <ٚم٦م Eًمرطمؿ )2)

(3 ) GOنؾمقEٔي٦م@ل قمٛمرE ، :(92) . 

هذه Eًمٚمٗمٔم٦م يمثػمE ُم٤م ختتٚمػ Aًمٗم٤مE Vعمحدصملم ومٞمٝم٤م، ومٞم٘مقًمقن ، وقمٜمد Eًمِمٞمخلم )سمػمطم٤م?(، ىم٤مل Eسمـ Eٕصمػم: سم٤مOحيا٤م ( 4)

سمػمطم٤م? سمٗمتح Eًم٤ٌم? ويمنه٤م، وسمٗمتح EًمرE? ووٛمٝم٤م وEعمد ومٞمٝمام، وسمٗمتحٝمام وEًم٘مٍم، وهل Eؾمؿ ُم٤مل وُمقوع سم٤معمديٜم٦م. 

 . سمرM(ُم٤مGM: ) (114/ ٦1م )Eًمٜمٝم٤مييٜمٔمر: 

 (. 998( K )2/694( ذم <حٞمحف، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ومْمؾ Eًمٜمٗم٘م٦م وEًمّمدىم٦م قمغم Eٕىمرسملم )5)

(6( FOٕىم٤مE قمغم Gًمّزيم٤مE Fسم٤م Gًمّزيم٤مE Fذم <حٞمحف، يمت٤م )2/119( K )1461 ًمرضمؾE ىم٤مل ENC Fًمقيم٤مًم٦م، سم٤مE Fيمت٤م( ،)

(، يمت٤مE Fًمق<٤مي٤م، سم٤مF ُمـ 2318( K )3/102ُم٤م ىمٚم٧م ) ًمقيمٞمٚمف: وٕمف طمٞم٨م EOAك Eهلل، وىم٤مل Eًمقيمٞمؾ: ىمد ؾمٛمٕم٧م

(، وسم٤مENC F وىمػ OAو٤م ومل يٌلم EحلدوM ومٝمق ضم٤مئز، 2758( K )4/8شمّمدق Cمم ويمٞمٚمف صمؿ E MOًمقيمٞمؾ Cًمٞمف )

( K 6/37)  ژ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ (، يمت٤مE Fًمتٗمًػم، سم٤م2769F( K )4/11ويمذًمؽ Eًمّمدىم٦م )

(، وُمًٚمؿ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ومْمؾ Eًمٜمٗم٘م٦م 5611( K )7/109)(، يمت٤مE Fٕذسم٦م، سم٤مE FؾمتٕمذE FEعم٤م? 4554)

 (. 998/42-43( K )2/693وEًمّمدىم٦م قمغم Eٕىمرسملم )
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ژ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: هذه Eٔي٦م
(1)

، يا٤م Oؾماقل Eهلل: وم٘ما٤مل E هلل ىم٤مم Aسمق ـمٚمح٦م Cمم Oؾماقل 

٤م <ادىم٦م وCهّن ، سمػمطم٤م? AُمقEزم Cزمّ  وCن Aطم٥ّم ، ژ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: شم٤ٌمOك وشمٕم٤ممم ي٘مقل Eهلل Cنّ 

، سماخ: E هلل وم٘م٤مل Oؾمقل: ىم٤مل، طمٞم٨م EOAك Eهلل Eهلل ومْمٕمٝم٤م ي٤م Oؾمقل، OAضمق سمره٤م وNظمره٤م قمٜمد Eهلل، هلل

ل وم٘ما٤م  OAى Aن دمٕمٚمٝما٤م ذم EٕىمارسملموCيّن ، وىماد ؾماٛمٕم٧م ُما٤م ىمٚما٧م، Nًماؽ ُما٤مل EOسماح، Nًمؽ ُم٤مل EOسمح

Aهلل: ـمٚمحاا٦م سمااقE ؾمااقلO ومٕمااؾ ياا٤مA ،سمااف وسمٜماال قمّٛمااOىم٤مA سمااق ـمٚمحاا٦م ذمA ي. فوم٘مًااٛمٝم٤مOًمٚمٗمااظ ًمٚمٌخاا٤مEو ،

 .ٟمحقه ُمًٚمؿ وًمٗمظ

                                 
(1 ) GOنؾمقEٔي٦م@ل قمٛمرE ، :(92) . 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 باب صدقة الزروع والثنار

ژ ۇ ۇ ڭ ڭ ژ: سمعولم اهلل )ومول: ومقيمف -444
(1)

. اظمػروضيي ايمّزىموة: ضمؼف)): ومول ازمـ فمبوس: 

(((وكصػ ايمعمم، ايمعمم: ومول مرة
(2)

. 

 :Eعمٗمروو٦م ٤مًمّزيم٤مGسم: شمٗمًػمه ًممي٦م: أوٓ

LعمٜمًقEًمٜم٤مؾمخ وE سمق قمٌٞمد ذمA ظمرضمفA
(3)

وEًمٓمؼمي، 
(4)

، قمـ ُمٕم٤موي٦م سـم <٤مًمح، سـم <٤مًمح Eهلل قمٌد ـ ـمريؼُم 

ـ قم٤ٌمQ ، قمـ قمكم سـم Aيب ـمٚمح٦م  .《يمٞمٚمف Pيم٤مشمف Eعمٗمروو٦م يقم يٙم٤مل Aو يٕمٚمؿ ژڭ  ژ: ىم٤مل》قمـ Eسم

 :وEٕصمر وٕمٞمػ ًمٕمٚمتلم

((ويم٤مٟم٧م ومٞمف همٗمٚم٦م، ٧م ذم يمت٤مسمفصمٌْ ، <دوق يمثػم Eًمٖمٚمط)) سمـ <٤مًمح يم٤مشم٥م Eًمٚمٞم٨م Eهلل قمٌد: Eٕومم
(5)

. 

 يًٛمع ، ملEحلًـ سمـ Aيب ـمٚمح٦م ؾم٤ممل سمـ Eعمخ٤مOق Eهل٤مؿمٛمل ُمقٓهؿ Aسمق قمكمّ ٕن : Eٟٓم٘مٓم٤مW: وEًمث٤مٟمٞم٦م

((Eًمتٗمًػم قم٤ٌمE Qسمـ ُمـ يًٛمع مل ـمٚمح٦م Aيب سمـ قمكم Cنّ )): Mطمٞمؿ ىم٤مل قم٤ٌمE Qسمـ ُمـ
(6)

: وىم٤مل Aسمق طم٤مشمؿ. 

ٕمد وEًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد وEOؿمد سمـ ؾم، ام يروي قمـ جم٤مهدقمكم سمـ Aيب ـمٚمح٦م قمـ Eسمـ قم٤ٌمQ ُمرؾمؾ Cٟمّ ))

((وحمٛمد سمـ Pيد
(7)

ويمذE ىم٤مًمف Eسمـ ُمٕملم، 
(8)

. 

 :٤مًمٕمنم وٟمّمػ Eًمٕمنمشمٗمًػمه ًممي٦م سم: شموكقو

JEخلرE سمق يقؾمػ ذمA ظمرضمفA
(9)

 ، 

                                 
 (. 141( ؾمقE GOٕٟمٕم٤مم، Eٔي٦م: )1)

 (. E4/154عمٖمٜمل )( 2)

(3( )1/31( K )39 .) 

 (. 13971( K )12/159( شمٗمًػم Eًمٓمؼمي )4)

 (.  3388( K )515ٝمذي٥م )S: (شم٘مري٥م Eًمت5)

(6 :S( يب طم٤مشمؿA ؾمٞمؾ ٓسمـEعمرE )140( H )507 .) 

(7 :S( يب طم٤مشمؿA ؾمٞمؾ ٓسمـEعمرE )140( H )508 .) 

(8 :S( ًمرضم٤ملE يمري٤م حيٞمك سمـ ُمٕملم ذمP يبA ُمـ يمالم )85( H )260 .) 

(9 :S( )68 .) 
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JEخلرE م ذمM@ وحيٞمك سمـ
(1)

وقمٜمف Eسمـ Pٟمجقيف-، 
(2)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(3)

- Oوؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمق
(4)

وEسمـ Aيب ، 

ؿمٞم٦ٌم
(5)

شمٗمًػمه وEًمٓمؼمي ذم، 
(6)

وEًمٓمح٤موي ذم Aطمٙم٤مم Eًم٘مر@ن، 
(7)

 ،LعمٜمًقEًمٜم٤مؾمخ وE ذم Qًمٜمح٤مEو
(8)

قمـ  

 :Aيب ُمٕم٤موي٦م

قمـ ، قمـ ُم٘مًؿ، قمـ Eحلٙمؿ سمـ قمتٞم٦ٌم ج٤مJ سمـ OAـم٤مGقمـ Eحل وAسمق ُمٕم٤موي٦م(، )Aسمق يقؾمػ: يمالمه٤م 

ژ ۇ ۇ ڭ ڭ ژ: قمز وضمؾ Eهلل سمـ قم٤ٌمQ ذم ىمقل Eهلل قمٌد
(9)

 .Eًمٕمنم وٟمّمػ Eًمٕمنم: ىم٤مل 

: يم٤من ؿمٕم٦ٌم ي٘مقل: ىم٤مل Eسمـ ُمٕملم، ىم٤مل Eسمـ Aيب ظمٞمثٛم٦م، قمـ ُم٘مًؿ، وشمٙمٚمؿ ذم ؾمامE Wحلٙمؿ سمـ قمتٞم٦ٌم

ىمٚم٧م . ٟمٕمؿ: ىم٤مل= قمده٤م ؿمٕم٦ٌم: ىمٚم٧م ًمٞمحٞمك، Aطم٤مMي٨م Eحلٙمؿ قمـ ُم٘مًؿ يمت٤مC Fٓ مخ٦ًم Aطم٤مMي٨م))

ضمزE? ُمثؾ ُم٤م و، قمزُم٦م Eًمٓمالقوطمدي٨م ، Eًم٘مٜمقHوطمدي٨م  ،Eًمقشمرطمدي٨م : ىم٤مل= ُم٤م هل: ًمٞمحٞمك

((Eًمرضمؾ ي٠ميت EُمرAشمف وهل طم٤مئضو، ىمتؾ ُمـ Eًمٜمٕمؿ
(10)

. 

وAظمرضمف Eًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه
(11)

قمـ ، ج٤مJ سمـ OAـم٤مGطمدصمٜم٤م Eحل، EًمقEطمد سمـ Pي٤مM ىم٤مل قمٌدُمـ ـمريؼ 

 .قمـ Eسمـ قم٤ٌمQ ُمثٚمف، قمـ جم٤مهد، Eحلٙمؿ

ذم شمٗمًػمه -Aيْم٤م– وAظمرضمف Eًمٓمؼمي
(12)

قمـ ، طمدصمٜم٤م ه٤مٟمئ سمـ ؾمٕمٞمد، قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ ويمٞمع ىم٤مل 

                                 
(1)  :S(121( K )397سمق ُمٕم٤مويA( :FEًمّمقEو )ُمٕم٤موي٦م( :WعمٓمٌقE ذم ) . .)٦م 

 ( وؾم٘مط ُمـ Cؾمٜم٤مMه: )Eحلٙمؿ( وEًمّمقC FEصم٤ٌمشمف يمام ذم OوEي٦م حيٞمك سمـ @Mم. 2/794( K )1375( EُٕمقEل )2)

 (. 4/132( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )3)

 (. 5/102( ذم Eًمًٜمـ )4)

 (. 6/531( K )10588( Eعمّمٜمػ )5)

(6( )12/161( K )13978 .) 

(7( )1/331( K )669  .) 

(8 :S( )420ؾمٜم٤مC وؾم٘مط ُمـ ) FEًمّمقEو )Jحلج٤مE حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م( :ًمًٜمدE Oومّم٤م ،)سمق ُمٕم٤موي٦مA( :هM

 Cصم٤ٌمشمف يمؿ ذم OوEي٦م Eًمٓمح٤موي. 

 (. E141ٔي٦م: )، ؾمقE GOٕٟمٕم٤مم (9)

 (.  634( H )1/218شم٤مOيخ Eسمـ Aيب ظمٞمثٛم٦م ) (10)

 (. 13964( K )12/158(شمٗمًػم Eًمٓمؼمي )11)

 (. 13964( K )12/158شمٗمًػم Eًمٓمؼمي ) (12)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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Jهلل، طمج٤مE هلل قمٌدقمـ ، قمـ حمٛمد سمـ قمٌٞمدE MEسمـ ؿمد ، Qسمـ قم٤ٌمE قمـ ُمثٚمف. 

ف Eسمتكم سمقEOىمف وم٠مMظمؾ قمٚمٞمف ُم٤م ًمٞمس ُمـ A ٓCٟمّ ، ٤ميم٤من <دوىمً ))، ؾمٗمٞم٤من سمـ ويمٞمع سمـ EجلرKEوومٞمف  

((ومً٘مط طمديثف، ّمح ومٚمؿ ي٘مٌؾومٜم، طمديثف
(1)

. 

 .وم٤مٕصمر وٕمٞمػ

 :و مـسقطميأّا  وروي فمـف 

 JEخلرE م ذمM@ وى حيٞمك سمـO
(2)

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم، 
(3)

وEًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه، 
(4)

 Iقمـ طمٗمص سمـ همٞم٤م :

Jحلٙمؿ، قمـ طمج٤مE ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم》، قمـ Qسمـ قم٤ٌمE ًمٕمنم ٟمًختٝم٤م : ىم٤مل ژ ۇ ۇ ڭ ڭ ژ: قمـE

 .《وٟمّمػ Eًمٕمنم

Mإلؾمٜم٤مE ؾم٘مط ُمـAو :MEPٟمًختٝم٤م(: ًمٗمٔم٦م )ُم٘مًام( و(. 

وم٠مظمرE Jًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه، وشمقسمع طمج٤مJ قمغم هذE Eًمقضمف ُمـ ىمٌؾ ذيؽ Eًم٘م٤ميض
(5)

طمدصمٜمل Eعمثٜمك  

، قمـ Eحلٙمؿ سمـ قمتٞم٦ٌم، قمـ ذيؽ، Aظمؼمٟم٤م Eسمـ Eعم٤ٌمOك، ىم٤مل، طمدصمٜم٤م ؾمقيد ٟمٍم، ىم٤مل، سمـ CسمرEهٞمؿ Eُٔمكم

 .ُمثٚمف، قم٤ٌمQقمـ Eسمـ 

 .همػم ُمرG ؾمٌؼد? Eحلٗمظ ، Eًم٘م٤ميض Eهلل قمٌدذيؽ سمـ وومٞمف 

ُمْمٓمرF ))ىم٤مل Aمحد سمـ طمٜمٌؾ ، ج٤مJ سمـ OAـم٤مGوًمٕمؾ EٓوٓمرFE ذم Cؾمٜم٤مMه ُمـ ىمٌؾ Eحل

((Eحلدي٨م
(6)

ومٚمؿ ًمٞمس هق قمٜمد : ىمٚم٧م. يم٤من Eحلج٤مJ ُمـ Eحلٗم٤مV)): قمـ Aسمٞمف ،سمـ Aمحد Eهلل قمٌدوىم٤مل ، 

((ًمٞمس يٙم٤مM ًمف طمدي٨م Cٓ ومٞمف Pي٤مGM، ذم طمديثف Pي٤مGM قمغم طمدي٨م Eًمٜم٤مQ ٕنّ : ىم٤مل= Eًمٜم٤مQ سمذًمؽ
(7)

. 

٤م ٟمزًم٧م يّمح قمـ Eسمـ قم٤ٌمA Qهّن  وٓ)): وم٘م٤مل Eسمـ طمزم، وEًمٌٞمٝم٘مل، ووٕمٗمف Eسمـ طمزم، وEٕصمر وٕمٞمػ

                                 
(1 ) :S( ًمتٝمذي٥مE 395شم٘مري٥م( H )2456 .) 

(2)   :S(121( K )397 .) 

 (. 6/528( K )10573( Eعمّمٜمػ )3)

(4( )12/168( K )14021 .)ؾمٗمٞم٤من سمـ ويمٞمع ( ؾمٓم٦مEيتف قمـ طمٗمص سمقEوO ) 

 (13979( H )12/161( شمٗمًػم Eًمٓمؼمي )5)

 (. 3/155( H )673( EجلرK وEًمتٕمديؾ )6)

 (. 3/156( H )673( EجلرK وEًمتٕمديؾ )7)
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وُمـ ـمريؼ ُم٘مًؿ: وهق ؾم٤مىمط، ج٤مJ سمـ OAـم٤مEGحلف ُمـ OوEي٦م ٕٟمّ : Eًمّزيم٤مGذم 
(1)

((وهق وٕمٞمػ، 
(2)

وىم٤مل . 

((ُمقىمقوم٤من همػم ىمقيلم)): Eًمٌٞمٝم٘مل سمٕمد Aن AوMO قمـ Aٟمس ُمثٚمف
(3)

. 

متػؼ فمؾقف( يمقس همقام دون مخسي أوؽمؼ قًومي:  )ومقل ايمـبل: ومقل اظمصـػ -[م]
(4)

. 

ًمٞمس ومٞمام Mون مخس AوEق : Eًمذي Aظمرضمف Eًمِمٞمخ٤من سمٚمٗمظ دي٨م Aيب ؾمٕمٞمد EخلدOي ضمز? ُمـ طم

وًمٞمس ومٞمام Mون مخس Aوؾمؼ، وًمٞمس ومٞمام Mون مخس NوM <دىم٦م، <دىم٦م
(5)

ؾمٌؼوىمد . <دىم٦م 
(6)

. 

، العشر همقام ؽمؼً ايمسيامء وايمعقيقن وىميون فمثرييو : ومول  فمـ ايمـبل، )وفمـ ازمـ فمؿر: يمفومق -444

زمويمـض  وهمقام ؽمؼل
 

ايمؼممذي(و، وأزمق داود، أطمرصمف ايمبخوري، ايمعممكصػ 
(7)

. 

Aظمرضمف Eًمٌخ٤مOي
(8)

 MوEM سمقAو
(9)

وEًمؽمُمذي، 
(10)

قمـ ، قمـ Aسمٞمف، سمـ قمٛمر Eهلل قمٌدُمـ ـمريؼ ؾم٤ممل سمـ  

. ٟمّمػ Eًمٕمنم وُم٤م ؾم٘مل سم٤مًمٜمْمح، ومٞمام ؾم٘م٧م Eًمًام? وEًمٕمٞمقن Aو يم٤من قمثري٤م Eًمٕمنم: ىم٤مل E ًمٜمٌل

                                 
<دوق )) وي٘م٤مل ًمف ُمقمم سمـ قم٤ٌمQ ًمٚمزوُمف ًمف سمـ Eحل٤مE IOهلل ( ُِم٘مًؿ سمـ سُمْجرG، وي٘م٤مل َٟمجدA Gسمق Eًم٘م٤مؾمؿ ُمقمم قمٌد1)

 (. 6873( H )969ي٥م )S: وُم٤م ًمف ذم Eًمٌخ٤مOي ؾمقى طمدي٨م وEطمد. شم٘مري٥م Eًمتٝمذ ،(( ويم٤من يرؾمؾ

(2( Oعمحغم سم٤مٔصم٤مE )4/22 .) 

 (. . 4/132(Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )3)

 (. 4/154( Eعمٖمٜمل ٓسمـ ىمدEُم٦م )4)

وEعمٕمروف Aن Eًمقؾمؼ ؾمتقن <٤مقم٤ًم )): ؾمتقن <٤مقم٤م، وىم٤مل Eًمِمٞمخ <٤مًمح Eًمٕمثٞمٛملم Oمحف Eهلل: -سم٤مًمٗمتح-، ( Eًمَقؾماؼ5)

سم٠م<قEقمٜم٤م طم٥ًم ُم٤م Nيمره ًمٜم٤م ُمِم٤مخيٜم٤م ُم٤مئت٤من وصمالصمقن <٤مقم٤ًم وPي٤مGM <٤مW ٟمٌقي، وقمغم طم٥ًم  ، وهل سمّم٤مE Wًمٜمٌل

ُم٤م Eقمتؼمٟم٤مه ذم EًمقPن ا ENC ضمٕمٚمٜم٤م Eًمّم٤مW يمٞمٚمقيـ وOAسمٕملم ضمرEُم٤ًم ا، ومثالصمامئ٦م <٤مW شمٕمدل ؾمتامئ٦م وEصمٜمل قمنم يمٞمٚمق سم٤مًمؼم 

( ُم٤مGM: 5/185. يٜمٔمر: Eًمٜمٝم٤مي٦م )((ي٘م٤مQ قمٚمٞمٝم٤مEًمرPيـ Eجلٞمد، ومٞمتخذ Cٟم٤م? يًع ُمثؾ هذE ذم EًمقPن، Aو قمدA GوEٍن، صمؿ 

 (. 6/70)وؾمؼ( EًمنمE Kعمٛمتع قمغم E MEPعمًت٘مٜمع )

 . -452 -: -( Eٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ6)

 (. 4/154( Eعمٖمٜمل )7)

(8E ?ًمًام?، وسم٤معم٤مE ?ًمٕمنم ومٞمام يً٘مك ُمـ ُم٤مE Fسم٤م ،Gًمّزيم٤مE Fذم <حٞمحف، يمت٤م )( يO2/126جل٤م( K )1483 .) 

(9( WOًمزE دىم٦م> Fسم٤م ،Gًمّزيم٤مE Fًمًٜمـ، يمت٤مE ذم )3/45( K )1596 .) 

 (. 640( K )2/25( ؾمٜمـ Eًمؽمُمذي، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ُم٤م ضم٤م? ذم Eًمّمدىم٦م ومٞمام يً٘مك سم٤مٕهن٤مO وهمػمه٤م )10)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .وEًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مOي

ـ  ومٞمام ؾم٘م٧م Eًمًام?: وقمٜمد Eًمؽمُمذي  . . . Aٟم ف ؾم

MوEMسمقA MEPًمٕمنم. . . : وE و يم٤من سمٕمالA ًمٕمٞمقنEو Oٕهن٤مEين، وEوومٞمام ؾم٘مل سم٤مًمًق . . .. 

 .((هذE طمدي٨م طمًـ <حٞمح)): وىم٤مل Eًمؽمُمذي

إاوُر وايمغقؿُ همقام ؽمؼً : يؼقل  ؽمؿع ايمـبل أك ف، )وفمـ صموزمر: ومقيمف -444
(1)

وهمقام ؽُميِؼَل ، العْش غ  

زمويمسوكقي
(2)

وأزمق داود(، أطمرصمف مسؾؿ كصػ ايمعمم 
(3)

. 

Aظمرضمف ُمًٚمؿ
(4)

 ،MوEM سمقAو
(5)

،  ف ؾمٛمع Eًمٜمٌليذيمر Aٟم، Eهلل قمٌدAٟمف ؾمٛمع ضم٤مسمر سمـ ، قمـ Aيب Eًمزسمػم 

 .ومذيمره:. . . ىم٤مل

ٚمؿ هن٤مO وEًمٕمٞمقن Eًمٕمنم: وًمٗمظ Aيب EMوM، وEًمٚمٗمظ عم Eٕ ين، ومٞمام ؾم٘م٧مEق  .ومٗمٞمف ٟمّمػ Eًمٕمنم، وُم٤م ؾم٘مل سم٤مًًم

 وهذا ومقل ازمـ ، زمقىوايمزّ ، ؿروايمتّ ، وايمشعغم، دم احلـطي زىموة[ إٓ]ٓ : )وضمؽل فمـ أمحً: ومقيمف

يتقن(ايمز: ازمـ فمبوس وزاد: وواهمؼفؿ، . . . فمؿر
(6)

. 

 :أشمر ازمـ فمؿر    -444

EًماارEPق قمٌاادAظمرضمااف 
(7)

EُٕمااقEل وAسمااق قمٌٞمااد: 
(8)

وُمااـ ـمري٘مااف Eسمااـ طماازم ذم Eعمحااغم-
(9)

 - ،

                                 
ح٤مFُ ُمـ Aؾمام? Eًمٖمٞمؿ، Eًْمقَ ( Eًمٖمٞماؿ1) ًّ EطِمَدGُ هَماَمَُم٦ٌم، َوEجْلَِٛمٞمُع هَمْٞمٌؿ. همري٥م Eحلدي٨م إلسمرEهٞمؿ Eحلريب : Eعمزن، وEًم

(1/17 .) 

E، وEجلٛمع: EًمًقEين، وهل Eإلسمؾ Eًمتل يًت٘مك قمٚمٞمٝم٤م ُمـ Eٕ( Eًمًا٤مٟمٞم٦م2)  وهل EًمٜمقEوح سم٤مO: ُمـ ؾَمٜم٧َِم Eًم٤ًمٟمٞم٦ُم شَمًٜمُق ؾُمٜمُق 

 (. ٤1/70مهِن٤م. همري٥م Eحلدي٨م ٕيب قمٌٞمد )سم٠َمقْمٞمَ 

 (. 4/154( Eعمٖمٜمل )3)

 (. 981( K )2/675( ذم <حٞمحف، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ُم٤م ومٞمف Eًمٕمنم Aو ٟمّمػ Eًمٕمنم )4)

 (. 1597( K )3/46) زموب قًومي ايمزرع( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمزيم٤م، 5)

 (. 4/156( Eعمٖمٜمل ٓسمـ ىمدEُم٦م )6)

 (.  E4/135( K )7239ًمرEPق Eًمّمٜمٕم٤مين ) ُمّمٜمػ قمٌد (7)

(8 :S( )472( K )1378 .) 

(9( )5/221 .) 
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ؿمٞم٦ٌم Aيب وEسمـ
(1)

Eًمٌٞمٝم٘مل، 
(2)

 :Eسمـ ضمري٩مُمـ ـمريؼ  

JEخلرE م ذمM@ وحيٞمك سمـ
(3)

 :Pهػم سمـ ُمٕم٤موي٦مقمـ  

وEًمِم٤مومٕمل
(4)

Eًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ– 
(5)

- Tٟمس سمـ قمٞم٤مA قمـ: 

وEسمـ Pٟمجقيف
(6)

وEًمٓمح٤موي ذم Aطمٙم٤مم Eًم٘مر@ن، 
(7)

 :ُمـ ـمريؼ Eسمـ Eعم٤ٌمOك 

قمـ ، وEسمـ Eعم٤ٌمOك( قمـ ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم، وAٟمس سمـ قمٞم٤مP ،Tهػم سمـ ُمٕم٤موي٦مو، Eسمـ ضمري٩مOAسمٕمتٝمؿ )

 .《Aو ؿمٕمػم، Aو طمٜمٓم٦م، Aو قمٜم٥م، ُم٤م يم٤من ُمـ ٟمخؾ: WO ىم٤ملامO وEًمزّ <دىم٦م Eًمثّ ذم 》، قمـ Eسمـ قمٛمر، ٟم٤مومع

: Aو WO ،WOP ُم٤م يم٤من ُمـ ٟمخؾ Aو قمٜم٥موEًمزّ ، امOيمؾ <دىم٦م Eًمثّ 》: وقمٜمد سمٕمْمٝمؿ، وEًمٚمٗمظ ٕيب قمٌٞمد

ُمـ طمٜمٓم٦م Aو ؿمٕمػم Aو ؾمٚم٧م
(8)

ومٗمٞمف ، Aو يً٘مك سم٤مًمٕملم Aو قمثري٤م يً٘مك سم٤معمٓمر، Aو يً٘مك سمٜمٝمر، مم٤م يم٤من سمٕمال 

 .《وEطمد، ح ومٗمٞمف ٟمّمػ Eًمٕمنم ذم يمؾ قمنميـوُم٤م يم٤من يً٘مك ُمٜمف سم٤مًمٜمّْم، ذم يمؾ قمنمG وEطمدEGًمٕمنم 

 Kسمـ ضمري٩موىمد سE يب قمٌٞمدA وهمػمه، قمٜمد. 

 .وEٕصمر <حٞمح

 .أشمر ازمـ فمبوس  -444

Aظمرضمف Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل
(9)

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم 
(10)

قمـ قمٛمرEن سمـ EMوO ، رمحـ سمـ ُمٝمديEًم قمٌدقمـ  

                                 
 (. 7/452( K )10179( Eعمّمٜمػ )1)

 (. 4/130( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )2)

(3 :S()149( K )535 .) 

 (. 2/37( Eٕم )656( K )1/241( ُمًٜمد Eًمِم٤مومٕمل )4)

(5) ( Oٔصم٤مEًمًٜمـ وE 6/128ُمٕمروم٦م( K )8245  .) 

 (. E3/1026( K )1899ُٕمقEل ٓسمـ Pٟمجقيف ) (6)

(7( )1/340( K )704 .) 

: رضF ُمـ Eًمِمٕمػم Aسمٞمض ٓ ىمنم ًمف. وىمٞمؾ هق ٟمقW ُمـ Eحلٜمٓم٦م، وEٕول A<ح: ٕن Eًمٌٞمْم٤م? Eحلٜمٓم٦م. Eًمٜمٝم٤مي٦م ( Eًمًٚما٧م8)

 ( ُم٤مGM: )ؾمٚم٧م(. . 2/388)

 (. 1388( K )473( )<ا9)

 (. 6/442( K )10141( Eعمّمٜمػ )10)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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، وEًمتٛمر، وEًمِمٕمػم، ذم Eحلٜمٓم٦م، دىم٦مEًمّّم 》: قمـ Eسمـ قم٤ٌمQ ىم٤مل، قمـ ـم٤موQ، قمـ ًمٞم٨م، Aيب EًمٕمقEم

 .《وEًمزيتقن، وEًمًٚم٧م، وEًمزسمٞم٥م

 .هٙمذE خمتٍمE ذم Eًمزيتقن Eًمٕمنم: وقمٜمد Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم

صمر ومٞمف وٕمػ Eٕيب ؾمٚمٞمؿ، ًمٞم٨مٕضمؾ ، وA ـ ((ومؽمك، ومل يتٛمٞمز طمديثف، <دوق Eظمتٚمط ضمدE)) وهق Eسم
(1)

. 

ـّ إّكي: ف وميولأّكي، زميـ فمؿيرو اهلل فمبًفمـ ، فمـ أزمقف، فمؿرو زمـ ؾمعقى)وومً روى : ومقيمف -444  ام ؽمي

 .(ؿر وايمززمقىوايمتّ ، دم احلـطي وايمشعغم ايمّزىموة  اهلل رؽمقل

واحلـطي ، دم ايمتؿر وايمززمقى وايمعمم: أكف ومول  فمـ ايمـبل، فمـ صمًه، أزمقف فمـ، ودم روايي 

(وايمشعغم
(2)

. 

 :ُمـ قمدG ـمرق، قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥موMO هذE Eحلدي٨م قمـ 

 .قمـ قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م، Eًمٙمريؿ قمٌدقمـ ، Eسمـ Aيب ًمٞمغم: إولم

E ظمرضمفAيب ؿمٞم٦ٌمA سمـ
(3)

EًمدEOىمٓمٜمل ـمري٘مف وُمـ– 
(4)

 قمـ، ًمٞمغم Aيب Eسمـ قمـ، ه٤مؿمؿ سمـ قمكم قمـ – 

، Eًمُٕمنْمُ ذم Eًمتٛمر وEًمزسمٞم٥م: ىم٤مل، E ًمٜمٌل قمـ، ضمده قمـ، Aسمٞمف قمـ، قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ، Eًمٙمريؿ قمٌد

 .وEحلٜمٓم٦م وEًمِمٕمػم

 .وهق Eًمٚمٗمظ Eًمث٤مين Eًمذي Nيمره Eعمّمٜمػ

Aقمٚمف Eسمـ طمزم ذم Eعمحغمو
(5)

 .سم٤مسمـ Aيب ًمٞمغم وم٘مط 

((Eًمٙمريؿ وٕمٗمقه قمٌدو، وEسمـ Aيب ًمٞمغم ؾمٞمئ Eحلٗمظ)): وىم٤مل Eسمـ Eعمٚم٘مـ
(6)

. 

: Aو Eسماـ ُم٤مًماؽ EجلازOي وم٘ما٤مل، يب Eعمخا٤مOقEAسماـ : Eًمٙمريؿ هق قمٌدEهل٤مMي ذم شمٕمٞملم  قمٌدوشمرE MMسمـ 

ااحٞمحلم، Eسمااـ ُم٤مًمااؽ EجلاازOيُّ : Eًمٙمااريؿ هااق قمٌاادو)) : وحيتٛمااؾ Aن يٙمااقن: وهااق صم٘ماا٦ٌم ُمااـ Oضماا٤مل Eًمّم 

                                 
 (. 5685( Oىمؿ )E464ًمتٝمذي٥م )S:  ( شم٘مري٥م1)

 (. 4/157( Eعمٖمٜمل ٓسمـ ىمدEُم٦م )2)

 (. 6/436( K )10116( Eعمّمٜمػ )3)

 (. 1902( K )2/473ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل ) (4)

 (. 5/223( Eعمحغم )5)

 (. 14/206( EًمٌدE Oعمٜمػم )6)
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((وىمد شمٙمٚم ؿ ومٞمف همػم وEطمٍد ُمـ Eٕئٛم٦م، Eعمخ٤مOق Aيب Eسمـ
(1)

. 

وم٘مد Oوى EًمرEُمٝمرُمزي ضمز?E ُمـ Eحلدي٨م هبذE Eإلؾمٜم٤مM ذم ، يمام ىم٤مل Eسـم Eعمٚم٘مـ، وEًمرEضمح Aٟمف Eسـم Aيب Eعمخ٤مOق

يمت٤مسمف EعمحدE Iًمٗم٤م<ؾ
(2)

ـ Aيب Eعمخ٤مOق، ويمٜم٤مه سم٠ميب Aُمٞم٦م   .)Aسمق ؾمٕمٞمد(: وAُم٤م EجلزOي ومٙمٜمٞمتف، وهق Eسم

((وٕمٞمػ)) Aسمق Aُمٞم٦م Eعمٕمٚمؿ Eًمٌٍمي، Eًمٙمريؿ سمـ Aيب Eعمخ٤مOق قمٌدو
(3)

. 

ـ سمـ Aيب ًمٞمغم Eٕٟمّم٤مOي Eًمٙمقذم Eًم٘م٤ميض Aسمق Eًمرمح قمٌدحمٛمد سمـ : Eسمـ Aيب ًمٞمغم هق: وEًمرEوي قمٜمف

((<دوق د? Eحلٗمظ ضمدE)) Eًمرمحـ قمٌد
(4)

Eهل٤مMي ذم Eًمتٜم٘مٞمح قمٌدوسمف Aقمٚمف Eسمـ . 
(5)

. 

 .قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥مقمـ ، ُملEًمٕمرE Pهلل حمٛمد سمـ قمٌٞمد: ايمثوكقي

Aظمرضمٝم٤م Eسمـ ُم٤مضمف
(6)

 Oقمـ هِم٤مم سمـ قمام ،Rؾمامقمٞمؾ سمـ قمٞم٤مC قمـ: 

وEًمدEOىمٓمٜمل
(7)

 :ُمـ ـمريؼ Aؿمٕم٨م سمـ قمٓم٤مف 

Rؾمامقمٞمؾ سمـ قمٞم٤مC( و، يمالمه٤م)ؿمٕم٨مA هللE سمٞمف، سمـ ؿمٕمٞم٥مقمٛمرو قمـ ، قمـ حمٛمد سمـ قمٌٞمدA قمـ ، قمـ

، وEًمزسمٞم٥م، وEًمتٛمر، وEًمِمٕمػم، ذم Eحلٜمٓم٦م: ذم هذه Eخلٛم٦ًم Eًمّزيم٤مE  Gهلل Cٟمام ؾمـ Oؾمقل: ىم٤مل، ضمده

GOًمذEًمٚمٗمظ ٓسمـ ُم٤مضمف. وEو. 

سمـ قمٛمرو قمـ Eجلقهر Eهلل قمٌدؾمئؾ : وًمٗمظ EًمدOEىمٓمٜمل
(8)

 ،OًمدEو
(9)

وEخلرP، ّمقSوEًمٗمُ ، 
(10)

 ،

                                 
 (. 1546( K )3/65( شمٜم٘مٞمح Eًمتح٘مٞمؼ )1)

(2 :S( ًمٗم٤م<ؾE IعمحدE )344 .) 

 (. 4156( H )619تٝمذي٥م )S: (شم٘مري٥م Eًم3)

(4 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )871( ىمؿO )6081 .) 

 (. 1546( K )3/65( شمٜم٘مٞمح Eًمتح٘مٞمؼ )5)

 (. 1815( K )3/30( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ُم٤م دم٥م ومٞمف Eًمّزيم٤مG ُمـ EُٕمقEل )6)

 (. 2/475( K )1905( Eًمًٜمـ )7)

ُم٤مGM:  (494/ 10شم٤مE JًمٕمروQ ). يٜمٔمر: وهق وم٤مOد ُمٕمرF ،جر يًتخرJ ُمٜمف ر? يٜمتٗمع سمفيمؾ طم: Eًماجقهر ( 8)

 )ضمٝمر(. 

(9 ) OًمادE :وهل ،GOًمدE ١ْمًُم١م، مجع  . (110/ 1) ٓسمـ OMيد مجٝمرE Gًمٚمٖم٦م. َوُهَق َُم٤م قمٔمؿ ُمـ Eًمٚمُّ

(10 )  ُPًماَخَرE Sٌجلَْقَهرِ : وُمُّمقE ٟمٔمر: ُمـ ضَمٞمِِّدE .( ًمٕملمE4 /207) . 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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TOٕE Hًمٌ٘مؾ، وقمـ ٟم٤ٌمE
(1)

وEًم٘مث٤م?، 
(2)

 ،Oخلٞم٤مEًمٞمس ذم: وم٘م٤مل، و Gيم٤مP حلجرE ،ًمٞمس ذمو Gيم٤مP ًمٌ٘مقلE ،

ـّ   .ذم Eحلٜمٓم٦م وEًمِمٕمػم وEًمتٛمر وEًمزسمٞم٥م E هلل Oؾمقل Cٟمام ؾم

 .EًمذGO: ومل يذيمر 

E -قمغم EًمزEيسمت٘مديؿ EًمرE? -وEًمٕمرPُمل ، Cؾمامقمٞمؾ ومٞمف ُم٘م٤مل)): ىم٤مل Eسمـ Eعمٚم٘مـ : ىم٤مل Aمحد. وٕمٞمػ ضمد 

وAقمٚمف Aيْم٤م Eًمزيٚمٕمل. ((شمرك Eًمٜم٤مQ طمديثف
(3)

وEًمٌق<ػمي، 
(4)

وEسمـ طمجر ذم Eًمتٚمخٞمص سم٤مًمٕمرPُمل، 
(5)

. 

سمـ Aيب ؾمٚمٞمامن EًمٕمرPُمل  Eهلل حمٛمد سمـ قمٌٞمد: ٕٟمف ُمـ OوEي٦م: ٓ يّمٚمح ًمٚمٛمت٤مسمٕم٦م، وEإلؾمٜم٤مM ؾم٤مىمط

((ُمؽموك)) Eًمرمحـ Eًمٙمقذم قمٌدEًمٗمزOEي Aسمق 
(6)

. 

 :قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥مقمـ ، حيٞمك سمـ Aيب Aٟمٞم٦ًم: يمثيايمثو

حيٞمك سمـ @Mم ٤مAظمرضمٝم
(7)

قمٛمرو سمـ قمـ ، قمـ حيٞمك سمـ Aيب Aٟمٞم٦ًم، قمـ ىمرEن سمـ مت٤مم Eٕؾمدي EًمقEًمٌل 

، وEًمِمٕمػم، ٝم٤م ؾمقEه٤م ر? Eحلٜمٓم٦مًمٞمس ومٞمOAسمع : E هلل ىم٤مل Oؾمقل: ىم٤مل، قمـ ضمده، قمـ Aسمٞمف، ٕمٞم٥مؿم

 .وEًمزسمٞم٥م، وEًمتٛمر

يم٤من Aظمقه Pيد سمـ Aيب Aٟمٞمًف يرُمٞمف سم٤مًمٙمذE .FجلزOي، وحيٞمك سمـ Aيب Aٟمٞم٦ًم
(8)

يم٤من )): وىم٤مل Eسمـ طم٤ٌمن ،

ٓ جيقA ، Pهن٤م ُمٕمٛمقًم٦م يِمّؽ  مل طمتك ENC ؾمٛمٕمٝم٤م Eعمٌتدى? ذم Eًمّمٜم٤مقم٦م: ويرومع EعمرEؾمٞمؾ، ٥م Eٕؾم٤مٟمٞمدممـ ي٘مٚمّ 

((Eٓطمتج٤مJ سمف سمح٤مل
(9)

((شم٤مًمٌػ )): وىم٤مل Eًمذهٌل، 
(10)

((وٕمٞمػ)): وىم٤مل Eسمـ طمجر، 
(11)

. 

                                 
ٌَْ٘ماُؾ  ( 1) EعمٗمرE . HEMٟمٔمر: : ُم٤م ٓ يٜم٧ٌم A<ٚمف وومرقمف ذم Eًمِمت٤م?، وىمد Eؿمتؼ ُمـ ًمٗمٔمف ًمٗمظ Eًمٗمٕمؾ، وم٘مٞمؾ: سَمَ٘مؾ، Aي: ٟم٧ٌمEًم

 :S( ًم٘مر@نE 138ذم همري٥م) ( :GMسم٘مؾُم٤م .) 

وهق Eؾمؿ عم٤م يًٛمٞمف Eًمٜم٤مE Qخلٞم٤مO وEًمٕمجقO وEًمٗم٘مقQ  -ويمن Eًم٘م٤مف Aيمثر ُمـ وٛمٝم٤م-ومٕم٤مل ومهزشمف A<ٚمٞم٦م  Eًم٘ماث٤م? ( 2)

G?ىمث٤م GطمدEًمقE .( ًمٙمٌػمE KًمنمE عمٜمػم ذم همري٥مE Kعمّم٤ٌمE2 /490)  :GMُم٤م)?I ق( 

 (. 2/389ٟمّم٥م EًمرEي٦م ) (3)

 (. 653( K )2/90( ُمّم٤ٌمE Kًمزضم٤مضم٦م ذم PوEئد Eسمـ ُم٤مضمف )4)

 (. 3/1336( K )2815( Eًمتٚمخٞمص Eحلٌػم )5)

(6 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )874( H )6108 .) 

(7)  :S( مM@ ًمٞمحٞمك سمـ JEخلرE147) ( H524) . 

(8)  :S( ًمرضم٤ملE لEطمقA303( H )318  .) 

 (. 3/110( H )1193( Eعمجروطملم ٓسمـ طم٤ٌمن )9)

 (. 2/361( H )6134( Eًمٙم٤مؿمػ )10)

(11 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )1049) ( H7508 .) 
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Eوٕمٞمػ ضمد Mإلؾمٜم٤مEو. 

 .سمـ ؿمٕمٞم٥مقمٛمرو قمـ ، Aؾم٤مُم٦م سمـ Pيد Eًمٚمٞمثل: ّرازمعيايم

Eًم٤ٌمطم٨م سمٖمٞم٦م–Eحل٤مIO ذم ُمًٜمده يمام ذم  ٤مAظمرضمٝم
(1)

 قمـ، Pيد سمـ Aؾم٤مُم٦م صمٜم٤م، قمٛمر سمـ حمٛمد قمـ – 

ذم Eًمذه٥م وEًمٗمْم٦م وEإلسمؾ  Eًمّزيم٤مGومرT ف Aٟمّ  E هلل Oؾمقل قمـ، ضمده قمـ، Aسمٞمف قمـ، قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م

 .وEًمٖمٜمؿ وEحلٜمٓم٦م وEًمِمٕمػم وEًمًٚم٧م وEًمزسمٞم٥موEًمٌ٘مر 

((ُمع ؾمٕم٦م قمٚمٛمف، ُمؽموك)) حمٛمد سمـ قمٛمر EًمقEىمديوومٞمف 
(2)

. 

 .ٓ يّمٚمح ًمٚمٛمت٤مسمٕم٦م، وم٤مإلؾمٜم٤مM شم٤مًمػ

وسمٕمْمٝم٤م Aؿمد ، يّمح ُمٜمٝم٤م ر?ومل ، قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥مAن Eحلدي٨م وMO ُمـ قمدG ـمرق قمـ : واخلالقي

ذم Eًمزسمٞم٥م Cمج٤مE  Wًمّزيم٤مGوMEقمك ُمـ Nه٥م Cمم هذA Eّن Cجي٤مF ))وًمذًمؽ ىم٤مل Eسمـ طمزم ، وٕمٗم٤م ُمـ سمٕمض

((وNيمر @صم٤مEO ًمٞمس ُمٜمٝم٤م ر? يّمح
(3)

. 

مقؽمك زمـ ؿمؾحي)وفمـ : ومقيمف -444
(4)

ّـ  : ف ومولأكّ ، فمـ فمؿر،  دم هيذه  ةايمّزىميو  اهلل رؽمقل إكام ؽم

(وايمززمقى، وايمتؿر، وايمشعغم، احلـطي: إرزمعي
(5)

. 

Aظمرضمف EًمدOEىمٓمٜمل 
(6)

قمـ ، قمـ Eحلٙمؿ، قمـ حمٛمد سمـ قمٌٞمد Eهلل، Eًمٕمزيز سمـ Aسم٤من قمٌدُمـ ـمريؼ  

Eحلٜمٓم٦م : ذم هذه OٕEسمٕم٦م Eًمّزيم٤مE  Gهلل Cٟمام ؾمـ Oؾمقل: ىم٤مل، قمـ قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مF، ك سمـ ـمٚمح٦مُمقؾم

                                 
(1( IOحل٤مE ئد ُمًٜمدEوP ًم٤ٌمطم٨م قمـE سمٖمٞم٦م )1/381( K )283 .) 

(2 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )882( H )6175 .) 

 (. 5/222( Eعمحغم )3)

وهق ؾمامه، <ح٥م قمثامن   ف وًمد ذم قمٝمد Eًمٜمٌل، Oوي AٟمAسمق قمٞمًك Eًم٘مرؿمك Eًمتٞمٛمل Eهلل ( ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد4)

 JظمرA ))وُم٤مئ٦م، وهق: ))صم٘م٦م ضمٚمٞمؾ Iعمٝمدى، شمقذم ذم @ظمر ؾمٜم٦م صمالE ُم٤مٟمفP ؾمٜم٦م، ويم٤من يًٛمك ذم Gسمـ قمٗم٤من صمٜمتل قمنم

 ًمف A<ح٤مE Fًمٙمت٥م Eًمًت٦م. 

(، 4/366(، ؾمػم Aقمالم Eًمٜمٌال? )7727( H )60/422(، شم٤مOيخ Mُمِمؼ )8/147يٜمٔمر: EجلرK وEًمتٕمديؾ )

 (. 6978( H )٥981م Eًمتٝمذي٥م )S: شم٘مري

 (. 4/157( Eعمٖمٜمل ) )5)

 (. 1913( K )2/480( ذم Eًمًٜمـ )6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .وEًمِمٕمػم وEًمزسمٞم٥م وEًمتٛمر

((Eًمٕمزيز وؿمٞمخف وٕمٞمٗم٤من قمٌد)): وٟم٘مؾ Eسمـ طمجر قمـ EًمدOEىمٓمٜمل ىمقًمف
(1)

. 

هق ُمـ ، وCؾمٜم٤مMمه٤م وEهٍ )): Eًم٤ًمسمؼ ٕمٞم٥مقمٛمرو سمـ ؿمهذE Eحلدي٨م وطمدي٨م  وىم٤مل Eسمـ طمجر سمٕمد Nيمر

((وهق ُمؽموك، EًمٕمرPُمل Eهلل حمٛمد سمـ قمٌٞمدOوEي٦م 
(2)

 .وهق يمذًمؽ يمام ذم Eحلدي٨م Eًم٤ًمسمؼ، 

 ُمقي Eًمًٕمٞمدي Aسمق ظم٤مًمد Eًمٙمقذمسمـ ؾمٕمٞمد سمـ Eًمٕم٤مE ٕE Sهلل قمٌدEًمٕمزيز سمـ Aسم٤من سمـ حمٛمد سمـ  قمٌدو

((يمذسمف Eسمـ ُمٕملم، ُمؽموك))
(3)

. 

وومٞمف قمٚم٦م Aظمرى Aؿم٤مC Oًمٞمف Eسمـ طمجر ذم Eًمتٚمخٞمص
(4)

 ،Wٟٓم٘مٓم٤مE ك  مل ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦مٕن : وهلOيد

Fخلٓم٤مE قم٦م، قمٛمر سمـOP سمقA ىم٤مل :((هلل سمـ قمٌٞمد ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦مE قمـ قمٛمر ُمرؾمؾ))
(5)

. 

 .وEإلؾمٜم٤مM ؾم٤مىمط

)وفمـ أيب زمردة: ومقيمف  -444
(6)

زمعيثفام إلم ايميقؿـ يعؾيامن   اهلل رؽمقل أنّ »، ومعوذ، فمـ أيب مقؽمك، 

، وايمتؿير، وايمشيعغم، احلـطيي: هميلمرهؿ أن ٓ يلطميذوا ايمصيًومي إٓ ميـ هيذه إرزمعيي ،ايمـوس أمر دييـفؿ

رواهـ ىمؾفـ ايمًارومطـل(. وايمززمقى
(7)

. 

GMسمق سمرA هEوO حلدي٨مE ،ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦مو. 

 .وو<ال وOCؾم٤مٓ، وEظمتٚمػ ذم Cؾمٜم٤مMمه٤م Oومٕم٤م ووىمٗم٤م

 ًٓ  :روايي أيب زمردة: أو

وEظمتٚمػ ذم Oومع Eحلدي٨م ، قمٜمف )Aيب سمرGM( قمـ Aيب ُمقؾمك وُمٕم٤مN، ـمٚمح٦م سمـ حيٞمكقمـ ، OوEه٤م EًمثقOي

                                 
 (. 12/384( H )15806( Cحت٤مف EعمٝمرG ٓسمـ طمجر )1)

 (. 3/1336( Eًمتٚمخٞمص Eحلٌػم )2)

(3 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )610( H )4083  .) 

 (. 3/1336( Eًمتٚمخٞمص Eحلٌػم )4)

 (. 779( H )209ؿ )S: ( EعمرEؾمٞمؾ ٓسمـ Aيب طم٤مشم5)

ىمٞمؾ Eؾمٛمف قم٤مُمر وىمٞمؾ Eحل٤مIO ))صم٘م٦م(( ُمـ Eًمث٤مًمث٦م، ُم٤مH ؾمٜم٦م OAسمع وُمئ٦م، وىمٞمؾ همػم  ( Aسمق سمرGM سمـ Aيب ُمقؾمك Eٕؿمٕمري6)

 :S( ًمتٝمذي٥مE ٟمٔمر: شم٘مري٥مE .ًمثامٟملمE Pًمؽ ضم٤موN1112( H )7952 .) 

 (. E4/157ُم٦م )( Eعمٖمٜمل ٓسمـ ىمد7)
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 .وEٕؿمجٕمل قمٜمف سمف ُمقىمقوم٤م، ووىمٗمف ومروEه Eسمـ Eعم٤ٌمOك

 .قمٜمف سمف ُمرومققم٤م، وOوEه Aسمق طمذيٗم٦م

A- روايي ايمرهمع. 

Aظمرضمف EًمدOEىمٓمٜمل
(1)

 :ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ Eحلًلم Eحلٜمٞمٜمل 

وEحل٤ميمؿ ذم EعمًتدOك
(2)

 :حمٛمد سمـ هم٤مًم٥م ُمـ ـمريؼ 

وEًمٌٞمٝم٘مل
(3)

 :Eًمٕمزيز قمٌدُمـ ـمريؼ قمكم سمـ  

قمـ ، ؾمٗمٞم٤من EًمثقOيقمـ ، Eًمٕمزيز( قمـ Aيب طمذيٗم٦م قمٌدوقمكم سمـ ، وحمٛمد سمـ هم٤مًم٥م، صمالصمتٝمؿ )Eحلٜمٞمٜمل

Eًمٞمٛمـ Cمم  E هلل طملم سمٕمثٝمام Oؾمقل، وُمٕم٤مN سمـ ضمٌؾ، قمـ Aيب ُمقؾمك، قمـ Aيب سمرGM، ـمٚمح٦م سمـ حيٞمك

 .Eًمِمٕمػم وEحلٜمٓم٦م وEًمزسمٞم٥م وEًمتٛمر: ٓ شم٠مظمذوE Eًمّمدىم٦م Cٓ ُمـ هذه OٕEسمٕم٦م: يٕمٚمامن Eًمٜم٤مA Qُمر Mيٜمٝمؿ

ؾمامA Wيب سمرGM سمـ  وم٢منّ : وهق ُمتّمؾ، OوEشمف صم٘م٤مH)): وىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل، ووEوم٘مف Eًمذهٌل، حف Eحل٤ميمؿو<حّ 

((Aيب ُمقؾمك <حٞمح ُمـ Aسمٞمف
(4)

. 

: وم٘م٤مل Aمحد، ؿ ذم OوEيتف قمـ EًمثقOيوىمد شمٙمٚمّ ، ًمٌٍميE ُمقؾمك سمـ ُمًٕمقE Mًمٜمٝمدّي : وAسمق طمذيٗم٦م هق

((Eًمذي هق حيدI قمٜمف Eًمٜم٤مQ، ًمٞمس هق ؾمٗمٞم٤من EًمثقOي، ؾمٗمٞم٤من Eًمذي حيدI قمٜمف Aسمق طمذيٗم٦م يم٠من  ))
(5)

 ،

((<دوق د? Eحلٗمظ ويم٤من يّمحػ)): وىم٤مل Eحل٤مومظ
(6)

. 

 :يمقومػا روايي -ب

 JEخلرE م ذمM@ ظمرضمٝم٤م حيٞمك سمـA
(7)

 :سمـ قمٌٞمد Eًمرمحـ Eٕؿمجٕمل Eهلل قمٌدقمـ ، 

وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل
(8)

 :ُمـ ـمريؼ Eسمـ Eعم٤ٌمOك 

                                 
 (. 1921( K )2/482ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل ) (1)

 (. 1/400( EعمًتدOك )2)

 (. E4/125ًمًٜمـ Eًمٙمؼمى ) (3)

 (. 2/457(خمتٍم ظمالومٞم٤مE Hًمٌٞمٝم٘مل ًمِمٝم٤مE Fًمديـ Eإلؿمٌٞمكم )4)

 (. E4/167( H )1740ًمْمٕمٗم٤م? Eًمٙمٌػم ًمٚمٕم٘مٞمكم ) (5)

(6 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )985( H )7010 .) 

(7 :S( )149 K )(537  .) 

(8( )3/1026( K )1896 .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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، قمـ Aيب سمرGM، ـمٚمح٦م سمـ حيٞمكقمـ ، EًمثقOي ؾمٗمٞم٤من سمـ ؾمٕمٞمد وEسمـ Eعم٤ٌمOك( قمـ، يمالمه٤م )Eٕؿمجٕمل

ي٠مظمذC Eٓ ُمـ Eحلٜمٓم٦م وEًمِمٕمػم وEًمتٛمر  مل ام طملم سمٕمث٤م Cمم EًمٞمٛمـAهّن وُمٕم٤مN ، قمـ Aيب ُمقؾمك Eٕؿمٕمري

 .وEًمزسمٞم٥م

((صم٘م٦م ُم٠مُمقن Aصم٧ٌم Eًمٜم٤مQ يمت٤مسم٤م ذم EًمثقOي))وEٕؿمجٕمل 
(1)

. 

حيٞمك سمـ @Mم وم٠مظمرضمف، شم٤مسمٕمف ويمٞمع، قمغم وىمٗمف، وشمقسمع EًمثقOي
(2)

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم ذم Eعمّمٜمػ، 
(3)

قمـ ، 

، ي٠مظمذه٤م Cٓ ُمـ Eحلٜمٓم٦م مل Aٟمف: قمـ Aيب ُمقؾمك Eٕؿمٕمري، قمـ Aيب سمرGM، ـمٚمح٦م سمـ حيٞمكقمـ ، ويمٞمع

 .ومل يذيمر ُمٕم٤مEN، وEًمزسمٞم٥م، وEًمتٛمر، وEًمِمٕمػم

وOوEه Eسمـ طمزم ذم Eعمحغم 
(4)

 .ُمـ ـمريؼ ويمٞمع سمف ٟمحقه 

وAُم٤م OوEي٦م Eًمرومع وم٘مد شمٗمرM هب٤م Aسمق ، وAيمثر، ٕن OوEهت٤م Aوصمؼ: قمـ EًمثقOي هق OوEي٦م Eًمقىمػوايمراصم  

 .وشمٙمٚمؿ ذم OوEيتف قمـ EًمثقOي، وذم طمٗمٔمف ر?، طمذيٗم٦م

 :وهق خمتٚمػ ومٞمف، Eًمتٞمٛمل Eهلل سمـ ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد ـمٚمح٦م سمـ حيٞمكوُمدOEه قمغم 

ومقصم٘مف Eسمـ ُمٕملم
(5)

((<٤مًمح Eحلدي٨م)): وAسمق OPقم٦م، وىم٤مل Aمحد، 
(6)

<٤مًمح Eحلدي٨م )): وىم٤مل Aسمق طم٤مشمؿ، 

((طمًـ Eحلدي٨م <حٞمح Eحلدي٨م
(7)

 ،Hًمث٘م٤مE سمـ طم٤ٌمن ذمE يمرهN((خيٓمئ)): وىم٤مل، و
(8)

: وىم٤مل Eسمـ قمدي، 

((Aطم٤مMي٨م OوEه قمٜمف Eًمث٘م٤مH وُم٤م سمروEي٤مشمف قمٜمدي سم٠مOQوى ))
(9)

. . 

                                 
(1 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )642( H )4318 .) 

(2 :S( مM@ ًمٞمحٞمك سمـ JEخلرE )149( K )538 .) 

(3( K عمّمٜمػE )10118 .) 

(4) ( Oعمحغم سم٤مٔصم٤مE4/25 .) 

 (. O136( H )446وEي٦م EًمدOEُمل )S:  -شم٤مOيخ Eسمـ ُمٕملم  (5)

 (. 4/477( EجلرK وEًمتٕمديؾ )6)

 (. K4/477 وEًمتٕمديؾ )( Eجلر7)

(8( Hًمث٘م٤مE )6/487( H )8704 .) 

 (. 5/180( H )957( Eًمٙم٤مُمؾ )9)
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((سم٤مًم٘مقي ـمٚمح٦م سمـ حيٞمكمل يٙمـ )): وىم٤مل حيٞمك Eًم٘مٓم٤من
(1)

((ًمٞمس سم٤مًم٘مقي)): وىم٤مل Eًمٜم٤ًمئل، 
(2)

. 

وىمد Oوى ًمف ُمًٚمؿ ((<دوق خيٓمئ)): وظمٚمص Eسمـ طمجر Cمم Aٟمف
(3)

. 

 .زمـ فمبقً اهلل مقؽمك زمـ ؿمؾحيروايي : شموكقو

وEظمتٚمػ EًمروGE قمـ ، وقمٛمرو سمـ قمثامن سمـ ُمقه٥م، Cؾمح٤مق سمـ حيٞمك سمـ ـمٚمح٦م: OوEه٤م قمٜمف Eسمـ Aظمٞمف

وOوEه ، وOوEه سمٕمْمٝمؿ سمّمٞمغ حمتٛمٚم٦م Eًمرومع، وسطمقE سم٤مًمرومع، ومروEه سمٕمْمٝمؿ ُمرؾمال، قمٛمرو سمـ قمثامن

 .سمٕمْمٝمؿ ُمقىمقوم٤م قمٚمٞمف

 .نفمثام زمـ فمؿرو روايي -أ

 .ُمٕم٤مNَ سمـ ضمٌؾ E هلل Aُمر Oؾمقل، ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦مقمـ : ايمقصمف إول

Aظمرضمف Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل
(4)

وقمٜمف Eحل٤مIO ذم ُمًٜمده-
(5)

وحيٞمك ، قمـ ُمروEن سمـ ُمٕم٤موي٦م EًمٗمزOEي -

 :سمـ ؾمٕمٞمد Eًم٘مٓم٤من

وEًمٓمؼمEين
(6)

 :ُمـ ـمريؼ ُمروEن سمـ ُمٕم٤موي٦م 

: ُمقمم @ل ـمٚمح٦م ىم٤مل، سمـ ُمقه٥م Eهلل قمٌدحيٞمك Eًم٘مٓم٤من( قمـ قمٛمرو سمـ قمثامن سمـ و، يمالمه٤م )ُمروEن

ي٠مظمذ Eًمّمدىم٦م ُمٕم٤مN سمـ ضمٌؾ طملم سمٕمثف Cمم Eًمٞمٛمـ Aن  E هلل Aُمر Oؾمقل: ي٘مقل، ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦مؾمٛمٕم٧م 

 .وEًمٚمٗمظ ٕيب قمٌٞمد، وEًمٕمٜم٥م، وEًمٜمخؾ، وEًمِمٕمػم، ُمـ Eحلٜمٓم٦م

 .Aُمره A ن Eًمٜمٌل: ىم٤مل ُمٕم٤مN سمـ ضمٌؾ: ي٘مقل ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦مقمـ : Eينوًمٗمظ Eًمٓمؼم

JEخلرE م ذمM@ ظمرضمف حيٞمك سمـAو
(7)

Eًمٕمزيز سمـ ؾمٞم٤مه  قمٌدـ ويزيد سم، Pيمري٤م سمـ Aيب EPئدGقمـ حيٞمك سمـ ، 

 :Eٕؾمدى Eحلامٟمك

                                 
 (. 4/477( H )2095( EجلرK وEًمتٕمديؾ )1)

(2 :S( عمؽمويمقنEًمْمٕمٗم٤م? وE )60( H )317  .) 

(3 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )465( H )3036 .) 

 (. 1375( K )471)<ا (4)

(5Oحل٤مE ئد ُمًٜمدEوP ًم٤ٌمطم٨م قمـE سمٖمٞم٦م )( I1/382( K )284 .) 

 (. 20/150( H )313( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼمEين )6)

(7 :S( )144( K )511 :S( )116( K )382 . .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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GئدEP يبA سمـE( قمـ قمٛمرو سمـ قمثامن سمف ٟمحقه، يمالمه٤م )حلامينE ويزيد. 

 .ؾم٤مٟمٞمده Cمم ُمقؾمك <ح٤مAKو

 JEخلرE م ذمM@ ظمرضمف حيٞمك سمـAو
(1)

قمـ ، طمج٤مJ سمـ OAـم٤مGقمـ ، Eًمرطمٞمؿ سمـ ؾمٚمٞمامن EًمرPEي قمٌدقمـ ، 

 .ثامن سمف ٟمحقهقمٛمرو سمـ قم

 .وًمٙمٜمف شمقسمع ُمـ ىمٌؾ Eًمث٘م٤مH، ُمتٙمٚمؿ ومٞمف طمج٤مJ سمـ OAـم٤مGوومٞمف 

: Eًمؼم قمٌدىم٤مل Eسمـ ، سمـ ضمٌؾ يدOك ُمٕم٤مNَ  مل ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦مٕن : <حٞمح Eإلؾمٜم٤مM ُمٜم٘مٓمعوم٤محلدي٨م 

وًمٙمٜمف ُمـ Eًمث٘م٤مE Hًمذيـ جيقE Pٓطمتج٤مJ سمام يرؾمٚمقٟمف قمٜمد ، OMAيمف وٓيٚمؼ ُمٕم٤مEN  مل ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦مو))

((وقمٜمد Eًمٙمقومٞملم Aيْم٤م، ُم٤مًمؽ وA<ح٤مسمف
(2)

. 

 .إكام ُأِمَر معوذٌ :. . . . ومول، مقؽمك زمـ ؿمؾحيفمـ : ايمقصمف ايمثوع

Aظمرضمف Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل
(3)

قمـ ، مه٤م قمـ قمٛمرو سمـ قمثامنيمال، وAسمق ٟمٕمٞمؿ، قمـ حمٛمد سمـ Oسمٞمٕم٦م 

: Aو ىم٤مل -وEًمٕمٜم٥م ، وEًمٜمخؾ، وEًمِمٕمػم، Cٟمام Aُُِمَر ُمٕم٤مA Nٌن ي٠مظمذ Eًمّمدىم٦م ُمـ Eحلٜمٓم٦م: ىم٤مل، ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦م

 .وEًمزيتقن، Eًمتٛمر وEًمزسمٞم٥م وEًمًٚم٧م

 .سمؾ ًمف طمٙمؿ Eًمرومع، وًمٙمٜمف ًمٞمس سحي٤م ذم Eًمرومع، وهذE ُمرؾمؾ Aيْم٤م ُمثؾ Eٕول

 . فمـ ايمـبل، فمـًكو ىمتوب معوذ: ومول مقؽمك زمـ ؿمؾحيفمـ : ايمقصمف ايمثويمٌ

EًمرEPق قمٌدAظمرضمف 
(4)

: 

وAمحد
(5)

وؾماحٜمقن ذم Eعمدوٟما٦م، 
(6)

وEًمادOEىمٓمٜمل 
(7)

وEحلا٤ميمؿ، 
(8)

Eًمٌٞمٝم٘مال وقمٜماف– 
(9)

ُماـ ـمرياؼ  -

                                 
(1)  :S(144( K )512 . .) 

(2( Oٓؾمتذيم٤مE )9/271 .) 

 (. 471( K )1376( EُٕمقEل )<ا3)

 (. 4/119( K )7186( Eعمّمٜمػ )4)

 ـ Eسمـ ُمٝمدي ُم٤ٌمذG. ( OوEيتف قم36/314( K )21989( Eعمًٜمد )5)

 (. 1/379( Eعمدوٟم٦م )6)

 (. 1914( K )2/480( ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )7)

 (. E1/400عمًتدOك ) (8)

 (. 4/128( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )9)
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 :Eًمرمحـ سمـ ُمٝمدي قمٌد

وEًمٓمح٤موي ذم Aطمٙم٤مم Eًم٘مر@ن
(1)

 :يؼ Eسمـ Eعم٤ٌمOكُمـ ـمر 

قمـ قمٛمرو سمـ قمثامن يٕمٜمل Eسمـ ، وEسمـ Eعم٤ٌمOك( قمـ ؾمٗمٞم٤من، وEسمـ ُمٝمدي، EًمرEPق قمٌدصمالصمتٝمؿ )

ف Cٟمام Aظمذ Eًمّمدىم٦م ُمـ Eحلٜمٓم٦م Aٟمّ :  قمـ Eًمٜمٌل، قمٜمدٟم٤م يمت٤مF ُمٕم٤مN: ىم٤مل، ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦مقمـ ، ُمقه٥م

 .وEًمِمٕمػم وEًمزسمٞم٥م وEًمتٛمر

ٝم٘ملوAظمرE Jًمٌٞم
(2)

قمـ ، قمـ قمٛمرو سمـ قمثامن، قمـ ؾمٗمٞم٤من، سمـ Eًمقًمٞمد Eًمٕمدين Eهلل قمٌدُمـ ـمريؼ  

وم٠مA MEOن ي٠مظمذ ُمـ Eخلي : سمٕم٨م Eحلج٤مJ سمٛمقؾمك سمـ EعمٖمػمG قمغم Eخلي وEًمًقME ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦م

Aٟمف Aُمره Aن ي٠مظمذ ُمـ  E هلل قمٜمدٟم٤م يمت٤مF ُمٕم٤مN قمـ Oؾمقل: ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦موم٘م٤مل ، Eًمرـم٤مF وEًمٌ٘مقل

 .<دق: ومٙمت٥م Cمم Eحلج٤مJ ذم Nًمؽ وم٘م٤مل: Eحلٜمٓم٦م وEًمِمٕمػم وEًمتٛمر وEًمزسمٞم٥م ىم٤مل

((<دوق Oسمام Aظمٓم٠م)): سمـ Eًمقًمٞمد Eًمٕمدين Eهلل قمٌدو
(3)

. 

((ٚمٝمؿ صم٘م٤مHيم)): وٟم٘مؾ Eسمـ طمجر قمـ EًمدOEىمٓمٜمل ىمقًمف
(4)

. 

يٜمٙمر  مل شم٤مسمٕمل يمٌػم ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦مهذE طمدي٨م ىمد Eطمت٩م سمجٛمٞمع OوEشمف ومل خيرضم٤مه و)): وىم٤مل Eحل٤ميمؿ

 .((Oك Aي٤مم ُمٕم٤مN دْ ًمف Aٟمف يُ 

قمٜمدٟم٤م يمت٤مF : ف ىم٤ملف Oوى ُمـ طمدي٨م ُمقؾمك Aٟمّ وم٢مٟمّ ، وومٞمام ىم٤مًمف ٟمٔمر يمٌػم)): وشمٕم٘مٌف Eسمـ Mىمٞمؼ Eًمٕمٞمد

ف وهذE يِمٕمر Aٟمّ . «وEًمتٛمر، وEًمِمٕمػم وEًمزسمٞم٥م، دىم٦م ُمـ Eحلٜمٓم٦مAٟمف Cٟمام Aظمذ Eًمّم»:  ُمٕم٤مN قمـ Eًمٜمٌل

Fن ُمقؾمك قمـ قمٛمر ُمرؾمؾ. يمت٤مA قم٦مOP سمقA يمرNك قمٛمر مل وم٢من يم٤من، وOيد ،ENك ُمٕم٤مOومٚمؿ يد))
(5)

. 

ٕن ُمقؾمك Cٟمام يرويف قمـ يمت٤مF : إلقمالل هذE Eًمًٜمد سم٤مإلOؾم٤مل قمٜمدي ٓ وضمف)): ىم٤مل Eًمِمٞمخ Eًٕم٤ٌمين

Nسم٠مٟمّ ، ُمٕم٤م Kلٝمف يم٤من قمٜمده ومويٍم GMًمقضم٤مE ي٦م ُمـ ـمريؼEوO ،ل قمٚمام?  هلوEىمقA ضمح ُمـEًمرE طمج٦م قمغم

وCٟمام يِمؽمE Uًمث٘م٦م سم٤مًمٙمت٤مF وAٟمف همػم ، ىم٤مئؾ سم٤مؿمؽمE UEًمٚم٘م٤م? ُمع <٤مطم٥م Eًمٙمت٤مF وٓ، A<قل Eحلدي٨م

وضم٤مGM ُمـ Aىمقى Eًمقضم٤مHEM  ٝملوم، سمذًمؽ قمٜمدٟم٤م يمت٤مF ُمٕم٤مN: وم٢مEN يم٤من ُمقؾمك صم٘م٦م وي٘مقل. ُمدظمقل

Fًمٙمت٤مE ًمٕمٝمد سمّم٤مطم٥مE Fًم٘مر))
(6)

. 

                                 
 (. A1/339( K )702طمٙم٤مم Eًم٘مر@ن ًمٚمٓمح٤موي ) (1)

 (. 4/129( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )2)

(3)  :S( ًمتٝمذي٥مE 556شم٘مري٥م( H )3692  .) 

(4ٓ GعمٝمرE حت٤مفC )( 13/292سمـ طمجر( ىمؿO )16743 .) 

 (. 1/313( H )602( Eإلعم٤مم سم٠مطم٤مMي٨م Eٕطمٙم٤مم )5)

 (. 3/277-278(OCوE ?Eًمٖمٚمٞمؾ ذم ختري٩م Aطم٤مMي٨م ُمٜم٤مE Oًمًٌٞمؾ )6)
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 .وم٠ُمُِمرَ ، يم٤مٟم٧م قمٜمدي ٟمًخ٦م قمٝمد ُمٕم٤مN: ىم٤مل ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦مقمـ : ايمقصمف ايمرازمع

Aظمرضمف Eسـم Pٟمجقيف
(1)

ٞمد Eًمٓمٜم٤مومزقمـ   يم٤مٟم٧م : ىم٤مل ُمقؾمك سـم ـمٚمح٦مقمـ ، صمٜم٤م قمٛمرو سـم قمثامن، حمٛمد سـم قم

Nخ٦م قمٝمد ُمٕم٤م ؿمٞم٤م?، قمٜمدي ًٟم Eٕ سمٕم٦مO Eٕ ـ هذه ـ Eًمزسمٞم٥م وEحلٜمٓم٦م وEًمِمٕمػم وEًمٜمخؾ: وم٠مُمر Aن ي٠مظمذ ُم  .ُم

((صم٘م٦م)): وهق حمٛمد سمـ قمٌٞمد Eًمٓمٜم٤مومزوشمٗمرM هبذه EًمروEي٦م 
(2)

 .وEًمٔم٤مهر ُمـ EًمروEي٦م Aهن٤م ُمقىمقوم٦م، 

يقؾمػ ذم EخلرJE وAظمرضمف Aسمق
(3)

ف يم٤من ٓ يرى <دىم٦م Aٟمّ  ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦مقمـ ، قمـ قمٛمرو سمـ قمثامن 

Aو ىم٤مل ، عمٕم٤م N وقمٜمدٟم٤م يمت٤مF يمتٌف Eًمٜمٌل: ىم٤مل. وEًمزسمٞم٥م، وEًمٜمخؾ وEًمٙمرم، وEًمِمٕمػم، Cٓ ذم Eحلٜمٓم٦م

Eٟمًخ٦م هٙمذ Hو وضمدA ٟمًخ٦م. 

 .E هلل ومرO Tؾمقل: ىم٤مل، ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦مقمـ : ايمقصمف اخلومس

JEخلرE م ذمM@ ظمرضمف حيٞمك سمـAو
(4)

 Iهلل قمٌدقمـ قمٛمرو سمـ قمثامن سمـ ، قمـ طمٗمص سمـ همٞم٤مE  سمـ

. Eًمّمدىم٦م ذم Eحلٜمٓم٦م وEًمِمٕمػم وEًمتٛمر وEًمزسمٞم٥م  ومرO Tؾمقل: ىم٤مل، ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦مقمـ ، ُمقه٥م

 .Eًمٕمٜم٥م: Aو ىم٤مل، وEًمزسمٞم٥مٛمرو سمـ قمثامنىم٤مل قم

ـ همٞم٤مE Iًمٜمخٕمل. ومل يذيمر ُمٕم٤مEN، هٙمذE ُمرؾمال ظمر ذم صم٘م٦م وم٘مٞمف شمٖمػم طمٗمٔمف ىمٚمٞمال))، وطمٗمص سم Eٔ))
(5)

. 

ـ : ايمقصمف ايمسودس ـ ـمٚمح٦مقمٜمف قم  .ومل يرومٕمف. . . . ومٚمؿ ي٠مظمذ Eًمّمدىم٦م، Aشمك EًمٞمٛمـAن ُمٕم٤مEN ، ُمقؾمك سم

Aظمرضمف حيٞمك سمـ @Mم
(6)

Aن ُمٕم٤مEN ، ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦مقمـ ، طمدصمٜم٤م قمٛمرو سمـ قمثامن: ىم٤مل، قمـ ويمٞمع 

 .وEًمزسمٞم٥م، وEًمتٛمر، وEًمِمٕمػم، ومٚمؿ ي٠مظمذ Eًمّمدىم٦م Cٓ ُمـ Eحلٜمٓم٦م، Aشمك Eًمٞمٛمـ

Nه ُمقىمقوم٤م قمغم ُمٕم٤مEوO Eًمٜمٌل، هٙمذE ممC ومل يرومٕمف . 

E ٓCًمقضمف ، وسK ذم سمٕمْمٝم٤م سم٤مًمرومع، ُمرEؾمٞمؾ، قمـ ُمقؾمك، سمـ قمثامن ومجٞمع Eٕوضمف قمـ قمٛمرو

وحتٛمؾ ، ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦مCمم ، وCؾمٜم٤مMه <حٞمح، ومٝمق ُمقىمقف، وEًمقضمف Eًم٤ًمQM، ُمع Eظمتالف ومٞمف، EًمرEسمع

 .قمٜمف Eهلل هذه EًمروEي٦م قمغم Aٟمف ومٕمؾ ُمٕم٤مO Nيض

                                 
 . (K1892 ) (E3/1026ُٕمقEل ٓسمـ Pٟمجقيف ) (1)

(2 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )875( H )6114 .) 

(3 :S( )65) . 

(4 :S( )143( K )504 .) 

(5 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )260( H )1430 .) 

(6 :S( مM@ ًمٞمحٞمك سمـ JEخلرE )144( K )509 .) 
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 .Aٟمف ُمتٙمٚمؿ ومٞمف ؾمٌؼوىمد  ـمٚمح٦م سمـ حيٞمكوومٞمف 

  . ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦مقمـ ، وق زمـ حيقك زمـ ؿمؾحيإؽمح -ب 

Aظمرضمف EًمدEOىمٓمٜمل
(1)

وEحل٤ميمؿ 
(2)

Eًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ– 
(3)

سمـ ٟم٤مومع Eًمّم٤مئغ طمدصمٜمل  Eهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ – 

 E هلل قمـ ُمٕم٤مN سمـ ضمٌؾ Aن Oؾمقل، ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦مف قمـ قمٛم، Cؾمح٤مق سمـ حيٞمك سمـ ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد Eهلل

ام يٙمقن Nًمؽ ذم وCٟمّ ، ٟمّمػ Eًمٕمنم وومٞمام ؾم٘مل سم٤مًمٜمْمح، ومٞمام ؾم٘م٧م Eًمًام? وEًمٌٕمؾ وEًمًٞمؾ Eًمٕمنمىم٤مل 

FحلٌقEحلٜمٓم٦م وEًمتٛمر وE ،ًم٘مّم٥مEًمرُم٤من وEًمٌٓمٞمخ وEًم٘مث٤م? وE ُم٤مAؾمقلوم٘م، وO هلل د قمٗم٤م قمٜمفE . 

 .ووEوم٘مف Eًمذهٌل، ((هذE طمدي٨م <حٞمح Eإلؾمٜم٤مM ومل خيرضم٤مه)): وىم٤مل Eحل٤ميمؿ

((وٕمٞمػ)) وCؾمح٤مق سمـ حيٞمك سمـ ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد Eهلل
(4)

. 

((صم٘م٦م <حٞمح Eًمٙمت٤مF ذم طمٗمٔمف ًملم)) سمـ ٟم٤مومع Eًمّم٤مئغ Eعمخزوُمل Eهلل قمٌد: وEًمرEوي قمٜمف
(5)

. 

ومل يّمح ، وُمٕم٤مN، وMO ُمـ قمدG ـمرق قمـ Aيب ُمقؾمك، ذم هذه OٕEسمٕم٦م Eًمّزيم٤مAGن طمٍم : واحلوقؾ

، ىم٤مل قمٜمدٟم٤م يمت٤مF ُمٕم٤مN، ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦مقمـ ، قمـ قمٛمرو سمـ قمثامن، وAُمثٚمٝم٤م ـمريؼ EًمثقOي، ُمٜمٝم٤م ر?

وومٞمف ؿمقE Fشمّم٤مل يمام ىمرN Oًمؽ Eًمٜمقوي ذم Eًمت٘مري٥م، وطمٙمٛمف Aٟمف ُمٜم٘مٓمع، وضم٤مGMهق و
(6)

. 

(همقام ؽمؼً ايمسامء ايمعمم: )ومقيمف : ومقيمف -[م]
(7)

. 

خترجيف ؾمٌؼوىمد ، طمدي٨م <حٞمح Aظمرضمف Eًمِمٞمخ٤من
(8)

. 

                                 
 (. 1915( K )2/480( ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )1)

 (. 1/400( EعمًتدOك )2)

 (. 2/51(، Eًمًٜمـ Eًمّمٖمػم )4/129( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )3)

(4 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )133( H )390 .) 

(5 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )552( H )659  .) 

(6)  :S( ًمتٞمًػمEًمت٘مري٥م وE66 .) 

 (. 4/157( Eعمٖمٜمل )7)

 . -579 -( Eٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ 8)
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(طمذ احلى مـ احلى: ظمعوذ )ومقيمف : ومقل اظمصـػ  -444
(1)

. 

 MوEM سمقA ظمرضمفA
(2)

وEسمـ ُم٤مضمف، 
(3)

وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل، 
(4)

وEًمدOEىمٓمٜمل، 
(5)

وُمـ ـمري٘مف Eسمـ -

EجلقPي ذم Eًمتح٘مٞمؼ
(6)

وEحل٤ميمؿ ذم EعمًتدOك، -
(7)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(8)

وEجلقPىم٤مين ذم Eٕسم٤مـمٞمؾ وEعمٜم٤ميمػم 
(9)

 

قمـ ُمٕم٤مN سمـ ، قمـ قمٓم٤م? سمـ ي٤ًمO، سمـ Aيب ٟمٛمر Eهلل قمٌدؾمٚمٞمامن Eسمـ سمالل قمـ ذيؽ سمـ ؿ ُمـ ـمريؼ مجٞمٕمٝم

، وEًمٌٕمػم ُمـ Eإلسمؾ، وEًمِم٤مG ُمـ Eًمٖمٜمؿ، ظمذ Eحل٥م ُمـ Eحل٥م: سمٕمثف Cمم Eًمٞمٛمـ وم٘م٤مل E هلل Aن Oؾمقل، ضمٌؾ

 .وEًمٌ٘مرG ُمـ Eًمٌ٘مر

سمـ ضمٌؾ وم٢مين قمـ ُمٕم٤مN ، <ح ؾمامW قمٓم٤م? سمـ ي٤ًمO غم ذE Uًمِمٞمخلم Cنْ <حٞمح قم)): وىم٤مل Eحل٤ميمؿ

((OوEشمف صم٘م٤مH)): وىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل. ((Aشم٘مٜمف ٓ
(10)

 ،  ً Eًمٖمٜمل Eعم٘مدد ذم قمٛمدE Gٕطمٙم٤مم  قمٌدـ Cؾمٜم٤مMه وطم

Eًمٙمؼمى
(11)

. 

 .((مل يلقو)): وتعقب الذىيب احلاكم بقولو
Eحلؼ ذم Eٕطمٙم٤مم Eًمقؾمٓمك قمٌدف سم٤مٟٓم٘مٓم٤مW وAقمٚمّ 

(12)
Eهل٤مMي ذم Eًمتٜم٘مٞمح قمٌد وEسمـ 

(13)
وEًمذهٌل ذم ، 

                                 
 . (4/157( Eعمٖمٜمل )1)

 (.  1599( K )3/47( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مP Fيم٤مE Gًمٕمًؾ )2)

 (. 1814( K )3/30ف Eًمّزيم٤مG ُمـ EُٕمقEل )( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ُم٤م دم٥م ومٞم3)

 (. 3/899( K )1598( EُٕمقEل )4)

 (.  1929( K )2/486( ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )5)

 (. 2/31( K )947(Eًمتح٘مٞمؼ ذم ُم٤ًمئؾ Eخلالف )6)

 (. 1/387( EعمًتدOك )7)

 (. 8086( K )6/86(، ُمٕمروم٦م Eًمًٜمـ وEٔصم٤مO )4/112(Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )8)

 (. ٤2/97ميمػم وEًمّمح٤مK وEعمِم٤مهػم )( Eٕسم٤مـمٞمؾ وEعمٜم9)

 (. 2/442( خمتٍم ظمالومٞم٤مE Hًمٌٞمٝم٘مل )10)

 (.  336( K )193<ا( قمٛمدE Gٕطمٙم٤مم Eًمٙمؼمى )11)

 (. 2/165( Eٕطمٙم٤مم Eًمقؾمٓمك )12)

 (. 3/36شمٜم٘مٞمح Eًمتح٘مٞمؼ ) (13)
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Eًمتٜم٘مٞمح
(1)

وEسمـ Eًمؽميمامين ذم Eجلقهر Eًمٜم٘مل، 
(2)

وEسمـ طمجر ذم Eًمتٚمخٞمص، 
(3)

. 

، يدOك ُمٕم٤مN سمـ ضمٌؾ ، ملوقمٓم٤م?)): ىم٤مل Eًمؽمُمذي، سمـ ضمٌؾ يدOك ُمٕم٤مNَ  مل قمٓم٤م? همػم وEطمد Aنّ  وٟمّص 

HعمقE ىمديؿ Nذم ظمالوم٦م قمٛمر، وُمٕم٤م Hُم٤م))
(4)

ٟمٕمٚمؿ  ٓ": سمٙمر EًمٌزAOEسمق  ىم٤مل)): EىملAسمق OPقم٦م Eًمٕمرىم٤مل و، 

 وُم٤مH ُمٕم٤مN ؾمٜم٦م صمامن، Gوُم٤م ىم٤مٓه ُمـ قمدم EإلEOMك ٕٟمف وًمد ؾمٜم٦م شمًع قمنم" ًمٕمٓم٤م? ُمـ ُمٕم٤مN ؾمامقم٤م

((Gقمنم
(5)

. 

: Eإلؿمٌٞمكم Eحلؼ قمٌدوم٘م٤مل ، Eًم٘م٤ميض Eهلل قمٌدذيؽ سمـ : وهل، وE MEPسمـ Eًم٘مٓم٤من Eًمٗم٤مد قمٚم٦م Aظمرى

((Wه سم٤مٟٓم٘مٓم٤مMO ،ًمرضمؾ ىمد وٕمٗمف هق Tومل يٕمر)) ي٦م ذيؽ )): وىم٤مل ذم ُمقوع @ظمرEوO ٟمف ُمـA ومل يٌلم

((سمـ Aيب ٟمٛمر قمٜمف Eهلل قمٌدسمـ 
(6)

. 

ووٕمٗمف Eًمِمٞمخ Eًٕم٤ٌمين، وحل٤مل ذيؽ Eًم٘م٤ميض، ًمالٟم٘مٓم٤مW، وEحلدي٨م وٕمٞمػ
(7)

. 

رواه . ؾيَغ مخسيَي أوؽميؼضمّتك يب، متٍر قًوميٌ  وٓيمقس دم ضمىٍّ  : )ومقيمف : ومقيمف  -444

مسؾؿ وايمـسوئل(
(8)

. 

Aظمرضمف ُمًٚمؿ
(9)

وEًمٜم٤ًمئل 
(10)

 GOي، ُمـ ـمريؼ حيٞمك سمـ قمامOخلدE يب ؾمٕمٞمدA ًمٜمٌل، قمـE نA  ىم٤مل :

ومٞمام Mون  وٓ، ومٞمام Mون مخس NوM <دىم٦م وٓ، طمتك يٌٚمغ مخ٦ًم Aوؾمؼ، متر <دىم٦م وٓطم٥م  ًمٞمس ذم

 .مخس AوEق <دىم٦م

                                 
 (. 1/332( شمٜم٘مٞمح Eًمتح٘مٞمؼ ًمٚمذهٌل )1)

 (. 4/112( Eجلقهر Eًمٜم٘مل )2)

 . (3/1347( Eًمتٚمخٞمص Eحلٌػم )3)

 (. 4/256( K )2530( Eًمًٜمـ، AسمقFE <ٗم٦م Eجلٜم٦م، سم٤مF ُم٤م ضم٤م? ذم <ٗم٦م OMضم٤مE Hجلٜم٦م )4)

(5 :S( ؾمٞمؾEعمرE GEوO يمرN ًمتحّمٞمؾ ذمE حتٗم٦م )230 .) 

 (. 3/54( و )5/715( سمٞم٤من Eًمقهؿ وEإلهي٤مم )6)

 (. 3544( K )8/36( ؾمٚمًٚم٦م Eٕطم٤مMي٨م Eًمْمٕمٞمٗم٦م )7)

 . (4/157( Eعمٖمٜمل ) )8)

 (. 979( K )٤2/674مE Fًمّزيم٤مG )( ذم <حٞمحف، يمت9)

(10( FحلٌقE Gيم٤مP :Fسم٤م ،Gًمّزيم٤مE Fعمجتٌك، يمت٤مE ذم )5/40( K )2485 .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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(يمقس دم اخلرضاوات قًومي : ومول  اهلل أن  رؽمقَل ، )وروي فمـ فمقم: ومقيمف -444
(1)

. 

Aظمرضمف EًمدOEىمٓمٜمل
(2)

طم٤ٌمن ذم EعمجروطملموEسمـ ، 
(3)

وEًمتح٘مٞمؼ، وEسمـ EجلقPي ذم Eًمٕمٚمؾ Eعمتٜم٤مهٞم٦م، 
(4)

 

حيدI ، ؾمٛمٕم٧م Aسم٤م Oضم٤م? Eًمٕمٓم٤مMOي: ىم٤مل، طمدصمٜم٤م Eًمّم٘مر سمـ طمٌٞم٥م، ُمـ ـمريؼ Aمحد سمـ Eحل٤مE IOًمٌٍمي

Qسمـ قم٤ٌمE يب ـم٤مًم٥م ، قمـA يضقمـ قمكم سمـO هللE ًمٜمٌل، قمٜمفE نA  دىم٦م ًمٞمس ذم: ىم٤مل> HEوEخليE ،

 Eجلٌٝم٦مذم  وٓ، ذم EًمٕمقEُمؾ <دىم٦م وٓ، ذم Aىمؾ ُمـ مخ٦ًم Aوؾمؼ <دىم٦م وٓ، ذم EًمٕمرEي٤م <دىم٦م وٓ

 .<دىم٦م

وCٟم٤م يٕمرف هذE سم٢مؾمٜم٤مE   M ُمـ يمالم Eًمٜمٌلًمٞمس هذ)): Eًمّمٕمؼ سمـ طمٌٞم٥مىم٤مل Eسمـ طم٤ٌمن ذم شمرمج٦م 

((ُمٜم٘مٓمع وم٘مٚم٥م هذE Eًمِمٞمخ قمغم Aيب Oضم٤م? قمـ سمـ قم٤ٌمQ قمـ قمكم قمٚمٞمف Eًمًالم
(5)

. 

((ف Eًمّم٘مرٞموEًمدOEىمٓمٜمل يًٛم، وEسمـ طم٤ٌمن يًٛمٞمف Eًمّمٕمؼ، وEًمّم٘مر هذE وٕمٞمػ)): ىم٤مل Eسمـ Eعمٚم٘مـ
(6)

. 

ىم٤مل Eًمٌخ٤مOي ومٞمف سمٕمض ، EًمقEىمدي Eهلل قمٌدAسمق  Aمحد سمـ Eحل٤مE IOًمٌٍمي Eًمٖم٤ًمين: وEًمرEوي قمٜمف

((Eًمٜمٔمر
(7)

((ُمؽموك Eحلدي٨م)): وىم٤مل Aسمق طم٤مشمؿ، 
(8)

. 

ؾمٌؼوىمد ، ٓ يّمح Oومٕمف، وم٤محلدي٨م هبذE Eإلؾمٜم٤مM ُمٜمٙمر
(9)

وOويٜم٤م قمـ قمٛمر )): ٌٞمٝم٘مل وم٘م٤ملووٕمٗمف Eًم، 

وOومٕماف ، وOوي قماـ سمٕمْماٝمؿ ُمرومققما٤م، EخلياوHE <ادىم٦م ًماٞمس ذمقمٜمٝمؿ Aن  Eهلل وقمكم وقم٤مئِم٦م Oيض

((ىمقي همػم
(10)

. 

                                 
 (4/158( Eعمٖمٜمل ٓسمـ ىمدEُم٦م )1)

 (. 3/1183(، Eعم١مشمٚمػ وEعمختٚمػ )2/476( K )1907( Eًمًٜمـ )2)

 (.  E1/375( H )501عمجروطملم ٓسمـ طم٤ٌمن ) (3)

 (. 2/36(، Eًمتح٘مٞمؼ )2/498( K )822( Eًمٕمٚمؾ Eعمتٜم٤مهٞم٦م )4)

 (.  E1/375( H )501عمجروطملم ٓسمـ طم٤ٌمن ) (5)

 (. 14/35( EًمٌدE Oعمٜمػم )6)

 (. E2/2ًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم ) (7)

 (. 1/47( EجلرK وEًمتٕمديؾ )8)

 . -465  -: ( Eٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ9)

(10( Oٔصم٤مEًمًٜمـ وE ُمٕمروم٦م )117-6/116 .) 
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 :ُمـ قمدG ـمرق وىمد Oوي ُمقىمقوم٤م قمـ قمكم 

 .قمٜمف Eهلل Oيضقمـ قمكم  Aسمق Cؾمح٤مق Eًمًٌٞمٕمل: إولم

Aظمرضمٝم٤م Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل
(1)

 :ُمـ ـمريؼ ُمٕمٛمر 

وEًمٗمًقي ذم Eعمٕمروم٦م
(2)

 :ُمـ ـمريؼ EًمثقOي 

، ((Eخلي ر? ًمٞمس ذم)): ىم٤مل قمٜمف Eهلل Oيضقمـ Aيب Cؾمح٤مق قمـ قمكم وEًمثقOي( ، يمالمه٤م )ُمٕمٛمر

 .((Eًمتٗم٤مK وُم٤م Aؿمٌٝمف <دىم٦م ًمٞمس ذم)): وًمٗمظ Aيب قمٌٞمد

ؾم٠مًم٧م ؾمٗمٞم٤من قمـ طمدي٨م Aيب Cؾمح٤مق هذE وم٘م٤مل ًمٞمس هذE ُمـ )): Eًمرمحـ سمـ ُمٝمدي قمٌدوىم٤مل 

((طمدي٨م Aيب Cؾمح٤مق
(3)

. 

Mظمٚم٧م قمٚمٞمف وم٢مEN هق ذم ىم٦ٌم شمريمٞم٦م ": OMAك قمٚمٞم٤م وAOه يمام ىم٤مل Eسمـ قمٞمٞمٜم٦م Eًمًٌٞمٕمل وAسمق Cؾمح٤مق

وهق ذم Eعمًجد ىم٤مل ىمٚم٧م ًمف يمٞمػ Aٟم٧م ي٤م Aسم٤م Cؾمح٤مق ىم٤مل ُمثؾ Eًمذي A<٤مسمف Eًمٗم٤مًم٩م ُم٤م يٜمٗمٕمٜمل يد وُمًجده قمغم سم٤مهب٤م 

ـ  مل Oضمؾ ىمٚم٧م ًمف ؾمٛمٕم٧م ي٤م Aسم٤م Cؾمح٤مق ُمـ Eحل٤مIO ىم٤مل وم٘م٤مل زم يقؾمػ Eسمٜمف هق ىمد AOى قمٚمٞم٤م ومٙمٞمػ وٓ ٛمع ُم ًي

Eحل٤مIO ىمٚم٧م ي٤م Aسم٤م Cؾمح٤مق AOي٧م قمٚمٞم٤م ىم٤مل ٟمٕمؿ
(4)

 .Wسم٤مًمًام Kوًمٙمٜمف ُمدًمس ومل يٍم. 

 .وقمـ Oضمؾ قمـ قمكم وهق EًمروEي٦م Eًمت٤مًمٞم٦م، قمـ قمكم، قمـ قم٤م<ؿ، وOوي قمـ Aيب Cؾمح٤مق

 .قمـ قمكم  قم٤م<ؿ سمـ وٛمرG: ايمثوكقي

JEخلرE م ذمM@ ظمرضمٝم٤م حيٞمك سمـA
(5)

ذم Eًمٕمٚمؾ سمـ Aمحد Eهلل قمٌدوُمـ ـمري٘مف – 
(6)

Eًمٌٞمٝم٘مل 
(7)

- ،

EًمرEPق قمٌدو
(8)

: 

                                 
 (. 500( K )1508( EُٕمقEل )<ا1)

 (3/185P( Eعمٕمروم٦م وEًمت٤مOيخ )2)

 E (2/294( H )2307 .)هلل (Eًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م Eًمرضم٤مل ٕمحد OوEي٦م Eسمٜمف قمٌد3)

 (. 46/221( شم٤مOيخ Mُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر )4)

 (. 554( K )156( )<ا5)

 E (1/502( H )1171 .)هلل ( Eًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م Eًمرضم٤مل ٕمحد OوEي٦م Eسمٜمف قمٌد6)

 (. 4/129( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )7)

 (. 4/120( K )7188( Eعمّمٜمػ )8)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(1)

 :قمـ ويمٞمع 

قم٤م<ؿ سمـ قمـ ، قمـ Aيب Cؾمح٤مق، وويمٞمع( قمـ ىمٞمس سمـ Eًمرسمٞمع، EًمرEPق قمٌدو، صمالصمتٝمؿ )حيٞمك سمـ @Mم

Gقمـ قمكم ، وٛمر ىم٤مل :((خلي <دىم٦م ًمٞمس ذمEًمٌ٘مقل وE)). 

: قمـ قمكم ىم٤مل، قمـ Oضمؾ، قمـ Aيب Cؾمح٤مق، ومروEه قمـ ىمٞمس سـم Eًمرسمٞمع، Eًمرمحـ سـم ُمٝمدي قمٌدوظم٤مًمٗمٝمؿ 

ـ Aمحد Eهلل قمٌدAظمرJ . ((Eخلي Pيم٤مE Gًمٌ٘مؾ وEًم٘مث٤م? وEًمتٗم٤مK ًمٞمس ذم)) ذم Eًمٕمٚمؾ سم
(2)

ـ   ـ Aسمٞمف قم ـ سمف قمٌدقم  .Eًمرمح

<دوق شمٖمػم عم٤م يمؼم وMAظمؾ قمٚمٞمف Eسمٜمف ُم٤م ًمٞمس ُمـ )) Eًمرسمٞمع Eٕؾمدي Aسمق حمٛمد Eًمٙمقذم ىمٞمس سمـ: وومٞمف

((طمديثف ومحدI سمف
(3)

. 

AظمرO JوEيتف حيٞمك سمـ @Mم ذم EخلرE ،JEًمٙمٜمدي شم٤مسمٕمف Eٕضمٚمح، وىمد شمقسمع ىمٞمس قمغم Eًمقضمف Eٕول
(4)

قمـ Aيب  

ضمٚمحPسمٞمد قم Eٕ ًم٘م٤مؾمؿE ؾمح٤مق، ٌثر سـمC يبA قمـ ، قمـGيضقمـ قمكم ، قم٤م<ؿ سمـ وٛمرO هللE ُمثٚمف، قمٜمف. 

وصم٘مف Eسمـ ُمٕملم، Eًمٙمٜمدي Eهلل قمٌدوAضمٚمح سمـ 
(5)

يٙمت٥م ، ًملم Eحلدي٨م ًمٞمس سم٤مًم٘مقي)): وىم٤مل Aسمق طم٤مشمؿ، 

((حيت٩م سمف ٓو، طمديثف
(6)

((<دوق ؿمٞمٕمل)): ىم٤مل Eسمـ طمجر. 
(7)

. 

 .وهل EًمروEي٦م Eًمت٤مًمٞم٦م، قمـ قمكم، قمـ Eًمِمٕمٌل، وOوي قمٜمف

 .قمـ قمكم ، Eًمِمٕمٌل: ايمثويمثي

EًمرEPق قمٌدAظمرضمٝم٤م 
(8)

 ًمٞمس ذم: ىم٤مل قمـ قمكم، قمـ Eًمِمٕمٌل، قمـ Eٕضمٚمح، وهِمٞمؿ، قمـ EًمثقOي 

 .<دىم٦م -وAؿم٤ٌمهف ، وEًمٕمدQ، يٕمٜمل EحلٌقF -همٚم٦م Eًمّمٞمػ 

وOوEه حيٞمك سمـ @Mم
(9)

 ًمٞمس ذم: ىم٤مل، قمـ Eًمِمٕمٌل، قمـ Eٕضمٚمح، Eحلًـ سمـ <٤مًمح EهلٛمدEينقمـ  

                                 
 (. 6/440( K )10131( Eعمّمٜمػ )1)

 E (1/502( H )1172 .)هلل ( Eًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م Eًمرضم٤مل ٕمحد OوEي٦م Eسمٜمف قمٌد2)

(3)  :S( ًمتٝمذي٥مE 804شم٘مري٥م( H )5573 .) 

(4)  :S( JEخلرE152( K )556 .) 

 (. E3/269( H )1276ًمدوOي ) OوEي٦م -( شم٤مOيخ Eسمـ ُمٕملم 5)

 (. 2/347( EجلرK وEًمتٕمديؾ )6)

(7)  :S( ًمتٝمذي٥مE 120شم٘مري٥م( H )285 .) 

 (. 4/120( K )7190( Eعمّمٜمػ )8)

(9 :S( JEخلرE )153( K )558 .) 
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 .ومل يذيمر قمٚمٞم٤م EOPقم٤مE Hًمّمٞمػ <دىم٦م

((ك سم٤مًمتِمٞمعصم٘م٦م وم٘مٞمف قم٤مسمد Oُم )) وEحلًـ سمـ <٤مًمح Eهلٛمدين
(1)

. 

ويرشم٘مل Cمم OMضم٦م ، سمٕمض Eًمٓمرق سمٕمْم٤م دويِم، وEًمذي ئمٝمر Aن ًمف A<ال قمـ قمكم : واخلالقي

 .Eحلًـ وEهلل Aقمٚمؿ

 الخضرر  يمييقس همييقام أكبتييً إرض مييـ : ومييول  اهلل )وفمييـ فموئشييي أن  رؽمييقَل : ومقيمييف -444

(قًومي
(2). 

EًمدOEىمٓمٜمل Aظمرضمف
(3)

وُمـ ـمري٘مف Eسمـ EجلقPي ذم Eًمتح٘مٞمؼ 
(4)

صمٜم٤م ، ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ قمٌٞمد Eعمح٤مOيب 

ًمٞمس : E هلل ىم٤مل Oؾمقل: ىم٤مًم٧م، قمـ قم٤مئِم٦م، قمـ EٕؾمقM، قمـ CسمرEهٞمؿ، قمـ ُمٜمّمقO، <٤مًمح سمـ ُمقؾمك

 ام Aٟمٌت٧م TOٕE ُمـ Eخلي Pيم٤مGومٞم

وCٟمام هق ُمـ ىمقل : قO وEطمد هٙمذEيروه ُمـ صم٘م٤مA H<ح٤مF ُمٜمّم مل وهذE طمدي٨م)): Eًمؼم قمٌدىم٤مل Eسمـ 

((CسمرEهٞمؿ
(5)

. 

((وهق ُمٕمٚمقل سمّم٤مًمح)): وىم٤مل Eًمزيٚمٕمل
(6)

ف Aقمٚمف Eسمـ Eعمٚم٘مـسمو، 
(7)

وEسمـ طمجر ذم Eًمتٚمخٞمص، 
(8)

. 

ُمٜمٙمار )): ىما٤مل Eًمٌخا٤مOي، Eًم٘مارر Eهلل ُماـ وًماد ـمٚمحا٦م سماـ قمٌٞماد Eهلل قمٌادو<٤مًمح سمـ ُمقؾمك سمـ 

((Eحلدي٨م
(9)

((ُمٜمٙمر Eحلادي٨م ضمادE يمثاػم Eعمٜما٤ميمػم قماـ Eًمث٘ما٤مH، وٕمٞمػ Eحلدي٨م)): ىم٤مل Aسمق طم٤مشمؿ، 
(10)

 ،

                                 
(1 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )1250( ن )239 .) 

 (4/158( Eعمٖمٜمل ٓسمـ ىمدEُم٦م )2)

 (. 2/837(، Eعم١مشمٚمػ وEعمختٚمػ )E3/42( K )2029ًمدOEىمٓمٜمل )(، ؾمٜمـ 1908( K )2/477( ذم Eًمًٜمـ )3)

 (. 2/38( K )970(Eًمتح٘مٞمؼ ذم ُم٤ًمئؾ Eخلالف )4)

(5( Oٓؾمتذيم٤مE)9/271 .) 

 (. 2/388( ٟمّم٥م EًمرEي٦م )6)

 (. 5/526(EًمٌدE Oعمٜمػم )7)

 (. 3/1345( K )2840( Eًمتٚمخٞمص Eحلٌػم )8)

 (. 4/291( H )2864( Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم )9)

 (. 1825( H )4/415رK وEًمتٕمديؾ )( Eجل10)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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يم٤من يروي قمـ Eًمث٘م٤مH ُم٤م ٓ يِمٌف طمدي٨م Eٕصم٤ٌمH طمتك يِمٝمد Eعمًتٛمع هل٤م Aهن٤م ُمٕمٛمقًما٦م )): Eسمـ طم٤ٌمن وىم٤مل

((Aو ُم٘مٚمقسم٦م ٓ جيقE Pٓطمتج٤مJ سمف
(1)

. 

 .ُمٜمٙمروم٤محلدي٨م 

لاي  مثؾيف ]. . .  اهلل فميـ رؽميقل، وفمـ أكيس، فمـ أزمقف، مقؽمك زمـ ؿمؾحي)وفمـ : ومقيمف -444
رواهـ ايمًارومطـل(. [فيم  أنبتت األرض من الخضن صدقة

(2)
. 

Aظمرضمف EًمدOEىمٓمٜمل
(3)

ح٘مٞمؼجلقPي ذم Eًمتّ E Eسـم ـمري٘مف وُمـ – 
(4)

ـ ، حمٛمد سـم ُمٕم٤موي٦مُمـ ـمريؼ  - طمدصمٜم٤م حمٛمد سم

قمٛمش، ضم٤مسمر Eٕ ـ ـ ، قم ـ ـمٚمح٦مقم ـ Aسمٞمف، ُمقؾمك سم  .EخليEوHE <دىم٦م ًمٞمس ذم: ىم٤مل  ٌّل Eًمٜمّ Aنّ ، قم

ٓ حيدI قمٜمف : وىم٤مل Aمحد، حمٛمد سمـ ضم٤مسمر ومٚمٞمس سمٌم?)): وم٘م٤مل، ف Eسمـ EجلقPي سمٛمحٛمد سمـ ضم٤مسمروAقمٚمّ 

((ُمٜمف Cٓ ّذ 
(5)

يٚمٕمّل وشمٌٕمف ذم Nًمؽ Eًمزّ ، 
(6)

. 

Aهمٚمظ ومٞمف Eسمـ طم٤ٌمن ، Eًمٞمامُمّل  Eهلل قمٌدAسمق ، Eحلٜمٗمّل ، ٤مO سمـ ـمٚمؼ Eًمًحٞمٛمّل وحمٛمد سمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٞمّ 

((وينق ُم٤م Nويمر سمف، ويم٤من Aقمٛمك يٚمحؼ ذم يمتٌف ُم٤م ًمٞمس ُمـ طمديثف)): وم٘م٤مل
(7)

<دوق )): ىم٤مل Eسمـ طمجر، 

((سمـ هلٞمٕم٦مEحف Aسمق طم٤مشمؿ قمغم ومّم٤مO يٚم٘مـ وOضّم ، وقمٛمل، وظمٚمط يمثػمN ،Eه٧ٌم يمتٌف وم٤ًم? طمٗمٔمف
(8)

. 

، وهق ُمتٙمٚمؿ ومٞمف، يروي هذE Eحلدي٨م قمٜمف ُمـ شمالُمٞمذه Cٓ حمٛمد سمـ ضم٤مسمر وٓ، ُمٙمثرٌ وEٕقمٛمش Cُم٤مم ٌ

 .ومٝمذE ُمقوع هتٛم٦م

MOٕقمٛمش ُمـ همػم ـمريؼ، وًمٙمٜمف وE ،ُمـ وضمٝملم. 

 .سمف، ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦مقمـ ، Eحلٙمؿ سمـ قمتٞم٦ٌم: إول

                                 
 (. 1/369( K )491( Eعمجروطملم ٓسمـ طم٤ٌمن )1)

 (4/158( Eعمٖمٜمل ٓسمـ ىمدEُم٦م )2)

 (. 1911( K )2/479( ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )3)

 (. 2/37( Eًمتح٘مٞمؼ ذم ُم٤ًمئؾ Eخلالف )4)

 (. 2/37( Eًمتح٘مٞمؼ ذم ُم٤ًمئؾ Eخلالف )5)

 (. 2/387( ٟمّم٥م EًمرEي٦م )6)

 (. 956( H )2/270ـ طم٤ٌمن )( Eعمجروطملم ٓسم7)

(8 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )831( H )5777 .) 
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Eًمتح٘مٞمؼ ذم يمام–Aظمرضمف EًمدOEىمٓمٜمل
(1)

د سمـ ٟمٍم - قمـ ، قمـ ؿمٕم٦ٌم، صمٜم٤م Aيب، سمـ مح ٤مM ُمـ ـمريؼ حمٛم 

 .ًمٞمس ذم EخليEوP HEيم٤مGٌ : ىم٤مل E هلل قمـ Aسمٞمف Aن  Oؾمقَل  ، ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦مقمـ ، Eحلٙمؿ سمـ قمتٞم٦ٌم

وىم٤مل يٕم٘مقF سمـ ، يمذFE: وم٘م٤مل حيٞمك، MوAُم٤م ٟمٍم سمـ مح٤م)): وم٘م٤مل، ف Eسمـ EجلقPي سمٜمٍم سمـ مح٤مMوAقمٚمّ 

((ENه٥م Eحلدي٨م: وىم٤مل ُمًٚمؿ سمـ Eحلج٤مJ، ًمٞمس سمٌم?: Aيب ؿمٞم٦ٌم
(2)

. 

 .Eحل٤مومظ Eًمٌٍمي، Aسمق Eحل٤مE IOًمقEOق، وٟمٍم سمـ مح٤مM سمـ قمجالن Eًمٌجكم

((ومٞمف يتٙمٚمٛمقن)): وىم٤مل Eًمٌخ٤مOي
(3)

ٓ يٙمت٥م )): وىم٤مل Aسمق OPقم٦م، ((ُمؽموك Eحلدي٨م)): وىم٤مل Aسمق طم٤مشمؿ، 

((طمديثف
(4)

((ًمٞمس سمث٘م٦م)): وىم٤مل Eًمٜم٤ًمئل، 
(5)

((ُمؽموك)): وىم٤مل Eًمٕم٘مٞمكم، 
(6)

يم٤من ُمـ )): وىم٤مل Eسمـ طم٤ٌمن 

Vحلٗم٤مE ،Eٕؾم٤مٟمٞمد طمتك ي٠ميت سم٤مٕؿمٞم٤م? يم٠مهن٤م ُم٘مٚمقسم٦م، وًمٙمٜمف يم٤من خيٓمك? يمثػمE ًمؽ ، وهيؿ ذمN ُمٜمف ومٚمام يمثر

MٟمٗمرE ENC سمف Jٓطمتج٤مE سمٓمؾ))
(7)

. 

((ٝمؿ ىم٤مل Aسمق OPقم٦م ٓ يٙمت٥م طمديثفطم٤مومظ ُمتّ )): وىم٤مل Eًمذهٌل
(8)

وإمٞمػ AومارU )): وىم٤مل Eسمـ طمجار، 

((ف يْمعومزقمؿ Aٟمّ  MPٕEّي 
(9)

يماام ىما٤مل Aسماق طما٤مشمؿ ، ُمؽموك Eحلدي٨م: سمؾ)): اموشمٕم٘مٌف <٤مطم٤ٌم Eًمتحرير سم٘مقهل، 

ٓ يٙمتا٥م : وىم٤مل Aسمق OPقم٦م و<ا٤مًمح ضمازEN ،GOه٥م Eحلدي٨م: وىم٤مل ُمًٚمؿ، سمف Eسمـ ُمٕملموىمد يمذّ ، وEًمٕم٘مٞمكمّ 

                                 
(، وشمٌٕمف ذم Nًمؽ 2/387(، ويمذA EوMOه Eًمزيٚمٕمل ذم ٟمّم٥م EًمرEي٦م )2/37( K )966( Eًمتح٘مٞمؼ ذم ُم٤ًمئؾ Eخلالف )1)

 (. E3/50( K )1529هل٤مMي ذم Eًمتٜم٘مٞمح ) Eسمـ قمٌد

ريق دمحم بن نصر بن محاد، ثنا أيب، عن شعبة، عن ( فأورده من ط1918( ح )2/482وأما يف سنن الدارقطين )
 مثلو.   ، عن معاذ، عن النيباحلكم، عن موسى بن طلحة

 (. 2/37( K )966( Eًمتح٘مٞمؼ ذم ُم٤ًمئؾ Eخلالف )2)

 (. 2/294( H )2655( Eًمت٤مOيخ Eٕوؾمط )3)

 (. 8/470( H )2155( EجلرK وEًمتٕمديؾ )4)

(5 )( :MEيخ سمٖمدO282/ 13شم٤م .) 

 (. 4/300( Eًمْمٕمٗم٤م? Eًمٙمٌػم ًمٚمٕم٘مٞمكم )6)

 (. 3/54( H )1115( Eعمجروطملم ٓسمـ طم٤ٌمن )7)

 (.  2/318( H )5809( Eًمٙم٤مؿمػ )8)

(9 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )999( H )7109 .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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وم٘ماااد Eهتٛماااف ، يٗمااارU طمٞماااٜمام Eهتٛماااف سمقواااع طمااادي٨م قماااـ ؿمااإم٦ٌم مل وEحلاااؼ Aن MPٕEي. طمديثاااف

((سم٤مًمٙمذF ُمٕملم Eسمـ
(1)

. 

 .وم٤مإلؾمٜم٤مM ُمٜمٙمر، وُم٤م ىم٤مٓه AىمرC Fمم AىمقEل Eٕئٛم٦م

 .ؾمك سمـ ـمٚمح٦مُمققمـ ، قمٓم٤م? سمـ Eًم٤ًمئ٥م: ايمثوع

EًمدOEىمٓمٜمّل Aظمرضمف 
(2)

Aسمق OPقم٦م EًمرPEّي و 
(3)

 OEًمٌزEو
(4)

وEًمٓمؼمEين ذم Eٕوؾمط، 
(5)

وEسمـ قمدي ذم ، 

Eًمٙم٤مُمؾ
(6)

ومت٤مم ذم ومقEئده، 
(7)

ًّ ٟم٤م : ىم٤مل، ُمـ ـمريؼ Eحل٤مIO سمـ ٟمٌٝم٤من  ؾمك سمـ ُمققمـ ، ٤مئ٥مقمٓم٤م? سمـ Eًم

 .EخليوHE <دىم٦م ًمٞمس ذم: E هلل ىم٤مل Oؾمقل: ىم٤مل، قمـ Aسمٞمف، Eًمتٞمٛمّل  Eهلل سمـ قمٌٞمد ـمٚمح٦م

 .((ُمرؾمؾ ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦مقمـ ، قمٓم٤م? سمـ Eًم٤ًمئ٥مOوEه ضمرير وظم٤مًمد قمـ )): وىم٤مل Aسمق OPقم٦م

OEًمٌزE ه مج٤مقم٦م قمـ )): وىم٤ملEوO حلدي٨مE Eطمدً  وٓ، ُمرؾماًل  ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦موهذA ٟمٕمٚمؿE ،ىم٤مل ومٞمف :

ًّ قمـ ، قمـ Aسمٞمف( E ٓCحل٤مIO سمـ ٟمٌٝم٤من، )قمـ ُمقؾمك ُمقؾمك قمـ ، ٟمٕمٚمؿ Oوى قمٓم٤م? وٓ، ٤مئ٥مقمٓم٤م? سمـ Eًم

 .((Cٓ هذE Eحلدي٨م، قمـ Aسمٞمف، سمـ ـمٚمح٦م

، قمٓم٤م? سمـ Eًم٤ًمئ٥مقمـ Aسمٞمف Cٓ ، ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦ممل يّمؾ هذE Eحلدي٨م قمـ )): وىم٤مل EًمٓمؼمEين

 .((قمـ قمٓم٤م? E ٓCحل٤مIO سمـ ٟمٌٝم٤من قُٓمق<OوEه  وٓ

((ُمؽموك))، Aسمق حمٛمد Eًمٌٍمي وEحل٤مIO سمـ ٟمٌٝم٤من Eجلرُمّل 
(8)

 ،Mإلؾمٜم٤مE Eهبذ Mقمٓم٤م? سمـ قمـ ، وىمد شمٗمر

يمام ىم٤مل EًمٌزOE وEسمـ قمدي Eًم٤ًمئ٥م
(9)

. 

                                 
 (. 7109( H )4/12( حترير شم٘مري٥م Eًمتٝمذي٥م )1)

 ( قمـ Eحل٤مIO سمـ ٟمٌٝم٤من. 510( Q )4/203 يمت٤مسمف Eًمٕمٚمؾ )( وقمٚم٘مف ذم1910( K )2/478(ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )2)

 (. 2/452( Eًمْمٕمٗم٤م? ٕيب OPقم٦م EًمرPEي ذم Aضمقسمتف قمغم Aؾمئٚم٦م EًمؼمNقمل )3)

(4( OEًمٌزE ُمًٜمد )3/156( K )940 .) 

(5( )6/100( K )5921 .) 

(6) (2/191( H )374  .) 

(7( )1/232( K )565 .) 

(8 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م)214( H )1051 .)  

 ( ))ٓ Aقمٚمؿ يرويف قمـ قمٓم٤م? همػم Eحل٤مIO((. 2/191( ىم٤مل Eسمـ قمدي ذم Eًمٙم٤مُمؾ )9)
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 .قمـ Aسمٞمف ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد Eهلل، ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦مقمـ ، قمـ قمٓم٤م?، هٙمذO EوEه Eحل٤مIO سمـ ٟمٌٝم٤من

ـ  ـ قمٓم٤م? قمٌدوظم٤مًمٗمف ضمرير سم ـ ، Eحلٛمٞمد EًمرPEي ومروEه قم ـ ـمٚمح٦مقم ـ Aٟمس، ُمقؾمك سم  .يمام Nيمره Eعمّمٜمػ، قم

 .ُمرؾماًل  ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦مقمـ  قمٓم٤م? سمـ Eًم٤ًمئ٥مومروEه قمـ  ًمدؾمتقEئّل هِم٤مم Eوظم٤مًمٗمٝمام 

 :شن شط ء، الحميد شبدروا ة جن ن بن  -أ
لAظمرضمٝم٤م EًمدOEىمٓمٜم

(1)
Eًمتح٘مٞمؼ ذم EجلقPي Eسمـ ـمري٘مف وُمـ– 

(2)
ُمـ ـمريؼ ُمروEن سمـ حمٛمد  -

 ًِّ ىم٤مل : ىم٤مل، قمـ Aٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦مقمـ ، قمٓم٤م? سمـ Eًم٤ًمئ٥مقمـ ، طمدصمٜم٤م ضمرير، ٤مOيجَ ٜمEًْم

 .EخليEوHE <دىم٦م ًمٞمس ذم: E ًمٜمٌل

ًِّ )): لوىم٤مل EًمدOEىمٓمٜم  .((ج٤مOي وٕمٞمػٜمُْمروEن Eًم

ًِّ )): وىم٤مل Eسمـ طمجر د Eًم قمٓم٤م? سمـ قمـ ضمرير قمـ ، ج٤مOيٜمAْظمرضمف EًمدEOىمٓمٜمل ُمـ ـمريؼ ُمروEن سمـ حمٛم 

وُمروEن ُمع Nًمؽ وٕمٞمػ ، وًمٕمٚمف شمّمحٞمػ ُمٜمف، )قمـ Aسمٞمف(: )قمـ Aٟمس( سمدل ىمقًمف: وم٘م٤مل، Eًم٤ًمئ٥م

Eضمد))
(3)

((وٕمٞمػ)): ٘مري٥موىم٤مل ذم Eًمت، 
(4)

. 

 ًِّ ((ؿمٞمخ يروي Eعمٜم٤ميمػم ٓ حيؾ Eٓطمتج٤مJ سمف)): وىم٤مل Eسمـ طم٤ٌمن، ج٤مOيٜمْوُمروEن سمـ حمٛمد Eًم
(5)

ىم٤مل ، 

((وهق ENه٥م Eحلدي٨م، طمديثف هٜم٤مك، ؿمٞمخ ٕهؾ ٟمّمٞمٌلم)): EًمدEOىمٓمٜمل
(6)

. 

EOي٦مEًمدّ  ٗمف Eسمـ طمجر ذمووٕمّ ، Eوم٤مإلؾمٜم٤مM وٕمٞمػ ضمدّ 
(7)

. 

 .شن شط ء، هر م الدستوائيروا ة  -ب
Aظمرضمٝم٤م EًمدOEىمٓمٜمّل 

(8)
Eًمتح٘مٞمؼ ذم EجلقPي Eسمـ ـمري٘مف وُمـ– 

(9)
قمـ ، ُمـ ـمريؼ حيٞمك سمـ Aيب ـم٤مًم٥م -

                                 
 (. 1912( K )2/479ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل ) (1)

 (.  2/37( K )967( Eًمتح٘مٞمؼ ذم ُم٤ًمئؾ Eخلالف )2)

 . (3/1334( Eًمتٚمخٞمص Eحلٌػم )3)

(4 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )932( H )6574 .) 

سمـ طم٤ٌمن )5) ٜمج٤مOي ذم يمت٤مسمف Eًمث٘م٤مE )3/14) ( H1044( Hعمجروطملم  ( H 9/179(، وشمرضمؿ عمروEن سـم حمٛمد Eًم

طمتج٤مJ سمف(. 2/37وٟم٘مؾ Eسـم EجلقPي ذم Eًمتح٘مٞمؼ ) ((،ُمًت٘مٞمؿ Eحلدي٨م))( وىم٤مل: 15873) Eٓ حيؾ ٓ( :ٟمف ىم٤ملA قمٜمف ) 

(6 :S( عمجروطملم ٓسمـ طم٤ٌمنE ىمٓمٜمل قمغمOEًمدE Hشمٕمٚمٞم٘م٤م )261( H )351 .) 

(7( )1/263 .) 

 (. E2/482( K )1919ًمًٜمـ )( ذم 8)

(9( )2/38( K )971 .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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Aن ، ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦مقمـ ، Eًم٤ًمئ٥م قمٓم٤م? سمـقمـ ، هِم٤مم EًمدؾمتقEئلصمٜم٤م ، Eًمقه٤مE Fخلٗم٤مف قمٌد

 .هنك Aن شم١مظمذ ُمـ EخليEوHE <دىم٦م  هللا Oؾمقل

 .((Eًمقه٤مF وٕمٞمػ وEحلدي٨م ُم٘مٓمقW قمٌد)): وىم٤مل Eسمـ EجلقPي

ـٌ )): ىم٤مئاًل  Eهل٤مMي قمٌدـ ٌف Eسمومتٕم٘مّ  وصم ٘مف Eإلُم٤مم Aمحد : قمٓم٤م? سمـ Eًم٤ًمئ٥مو، وEحلدي٨م ُمرؾمٌؾ طمً

OَEىُمْٓمٜمِلُّ ، وهمػمه ، ؿمٕم٦ٌم وEًمث قOيُّ ووهٞم٥م: حيت٩مُّ ُمـ طمديثف Cٓ سمام OوEه قمٜمف Eٕيم٤مسمر وٓ، Eظمتٚمط: وىم٤مل Eًمد 

٤م Eسمـ قمٚمٞم ٦م وEعمت٠مظمرون ومٗمل طمديثٝمؿ قمٜمف ٟمٔمرٌ ، وٟمٔمرBEهؿ ((وAُم 
(1)

. 

ىمدم قمٓم٤م? ))قمـ Aمحد ، ىم٤مل Aسمق EMوM، ُمٜمف ىمديؿ هِم٤مم EًمدؾمتقEئلوؾمامW ، خمتٚمط ? سمـ Eًم٤ًمئ٥مقمٓم٤مو

((وEًم٘مدُم٦م وEًمث٤مٟمٞم٦م يم٤من شمٖمػم ومٞمٝم٤م، EًمٌٍمG ىمدُمتلم ؾمٛمع ذم Eًم٘مدُم٦م Eٕومم ُمٜمف EحلامEMن وهِم٤مم
(2)

. 

وEًمدOEىمٓمٜمل، حلًـ سمـ ؾمٗمٞم٤منوE، وصم٘مف Eسمـ ُمٕملم، Eًمقه٤مF سمـ قمٓم٤م? Eخلٗم٤مف قمٌدو
(3)

وىم٤مل Eسمـ ، 

((<دوق Oسمام Aظمٓم٠م AٟمٙمروE قمٚمٞمف طمديث٤م ذم Eًمٕم٤ٌمQ ي٘م٤مل Mًمًف قمـ صمقO)): طمجر
(4)

. 

 ، Eهل٤مMي قمٌدوهذE Eإلؾمٜم٤مM طمًـ يمام ىم٤مل Eسمـ 

وظم٤مًمد ، ـ قمٚمٞم٦موEسم، Eًمًالم سمـ طمرE Fعمالئل قمٌدقمٚمٞمف ُمـ ىمٌؾ  هِم٤مم EًمدؾمتقEئلوىمد شمقسمع 

 :EًمقEؾمٓمل

Aظمرضمٝم٤م حيٞمك سمـ @Mم ذم EخلرJE: ايمسالم زمـ ضمرب فمبً متوزمعي -
(5)

Eًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ– 
(6)

وEسمـ ، 

قم٤ًميمر ذم شم٤مOخيف
(7)

MEOA ُمقؾمك سمـ EعمٖمػمA Gن : ىم٤مل، قمٓم٤م? سمـ Eًم٤ًمئ٥مقمـ ، طمرF سمـ Eًمًالم قمٌد قمـ – 

 TOA ٟمف : ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦موم٘م٤مل ًمف ، ؾمك سمـ ـمٚمح٦مُمقي٠مظمذ ُمـ ظميCخلي ر? ًمٞمس ذمE ، ه قمـEوOو

                                 
 (. 3/55( شمٜم٘مٞمح Eًمتح٘مٞمؼ )1)

(2 :S( HEًمٜمػمE يم٥مEًمٙمقE )327 .) 

(3( MEيخ سمٖمدOشم٤م )12/276( H )5641( ًمٙماملE هتذي٥م )18/509( H )3605 ًمٙماملE يمامل هتذي٥مC ،)

(8/378 .،) 

(4 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )633( H )4262 .) 

(5 :S( )143( K )503 .) 

 (. 4/129( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )6)

(7( )60/432 .) 
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Aقمٚمؿ ُمـ ُمقؾمك سمـ  ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦مAن : ومٙمت٥م Eحلج٤مJ، ومٙمتٌقE سمذًمؽ Cمم Eحلج٤مJ: ىم٤مل. E هلل Oؾمقل

GعمٖمػمE. 

هق ُمـ Aىمقى EعمرEؾمٞمؾ ، OوEه Eٕصمرم ذم ؾمٜمٜمف)): وىم٤مل: وNيمره Aسمق Eًمؼميم٤مE Hعمجد Eسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم Eعمٜمت٘مك

((ٓطمتج٤مJ ُمـ OAؾمٚمف سمف
(1)

. 

Aظمرضمٝم٤م Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل متوزمعي ازمـ فمؾقيو -
(2)

، قمٓم٤م? سمـ Eًم٤ًمئ٥مقمـ ف )Cؾمامقمٞمؾ سمـ قمٚمٞم٦م( قمٜم 

ومذيمره . . . Eًمّمدىم٦م ُمـ EخليEوHE ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦مAن ي٠مظمذ ُمـ E  TOAهلل قمٌدEعمٖمػمG سمـ MEOA : ىم٤مل

 .Eًمًالم قمٌدُمثؾ OوEي٦م 

 .)ُمقؾمك سمـ EعمٖمػمG(: سمدل، Eهلل قمٌدEعمٖمػمG سمـ ومٗمٞمف 

 FEًمّمقE سمـ وًمٕمؾ GعمٖمػمEهلل قمٌدE ،سمق <ٗمٞم٦مA ًمث٘مٗملE يب قم٘مٞمؾA سمـE سمـ ، وهق Jويم٤من قم٤مُمؾ طمج٤م

يقؾمػ قمغم Eًمٙمقوم٦م
(3)

. 

ىمدم قمٓم٤م? EًمٌٍمG ىمدُمتلم ؾمٛمع ذم )): Eظمتٚمط ىم٤مل Aمحد سمـ طمٜمٌؾ وOوEي٦م Eسمـ قمٚمٞم٦م قمـ قمٓم٤م? سمٕمد ُم٤م

Eًم٘مدُم٦م Eٕومم ُمٜمف EحلامEMن وهِم٤مم وEًم٘مدُم٦م وEًمث٤مٟمٞم٦م يم٤من شمٖمػم ومٞمٝم٤م ؾمٛمع ُمٜمف وهٞم٥م وCؾمامقمٞمؾ سمـ قمٚمٞمف 

((EًمقIOE ومًامقمٝمؿ ُمٜمف وٕمٞمػ قمٌدو
(4)

. 

Nيمره٤م EًمدOEىمٓمٜمل ذم Eًمٕمٚمؾ ومتوزمعي طمويمً ايمقاؽمطل -
(5)

 .ُمٕمٚم٘م٤م قمٜمف 

: سم٘مقًمف حف Eًمؽمُمذّي وىمد Oضّم ، هق EإلOؾم٤مل ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦مAن EًمّمقFE قمـ  :واحلوقؾ

وم٘م٤مل ، وEًمدOEىمٓمٜمّل ، يمام ذم Eحلدي٨م Eٔيت، ((ُمرؾمؾ  قمـ Eًمٜمٌل، ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦مف قمـ وEًمّمحٞمح Aٟمّ ))

((ٝم٤م Eعمرؾمؾٝم٤م يمٚمّ وA<حّ )): ٦مُمقؾمك سمـ ـمٚمحسمٕمد Aن Nيمر Eخلالف قمغم 
(6)

. 

                                 
(1( Oٕوـم٤مE ٟمٔمر: ٟمٞمؾE )4/169( K )1553  .) 

(2 :S( ل ًمٚم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالمEُٕمقE)502( K )1506  .) 

(3( Fًٕم٘م٤مE ذم Fًٕم٤ٌمE ٟمزه٦م )2/266( H )3043  .) 

(4 :S( HEًمٜمػمE يم٥مEًمٙمقE )327 .) 

 (. 4/204( قمٚمؾ EًمدOEىمٓمٜمل )5)

(6OEًمدE قمٚمؾ )( 4/204ىمٓمٜمل .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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، يسليمف فمـ اخلرضاوات  أك ف ىمتى إلم ايمـبل، زمنؽمـوده فمـ معوذ، وروى ايمؼممذي: ومقيمف -444

ف ، وهق ضعقػ، يرويف احلسـ زمـ فمامرة)): وومول. فو رءيمقس همق: همؼول، ايمبؼقل: وهل وايمصحق  أك 

(((مرؽمؾ  فمـ ايمـبل، مقؽمك زمـ ؿمؾحيفمـ 
(1)

. 

Aظمرضمف
(2)

قمـ قمٞمًك ، Eًمرمحـ سمـ قمٌٞمد قمٌدقمـ حمٛمد سمـ ، قمـ Eحلًـ، قمٞمًك سمـ يقٟمس ُمـ ـمريؼ 

 .ومذيمره. . . ي٠ًمًمف  ف يمت٥م Cمم EًمٜمٌلAٟمّ ، قمـ ُمٕم٤مN، سمـ ـمٚمح٦م

، ر?  قمـ Eًمٜمٌلوًمٞمس يّمح ذم هذE Eًم٤ٌمC ، Fؾمٜم٤مM هذE Eحلدي٨م ًمٞمس سمّمحٞمح)): وىم٤مل Eًمؽمُمذّي 

ًمٞمس Aٟمف : وEًمٕمٛمؾ قمغم هذE قمٜمد Aهؾ Eًمٕمٚمؿ، ُمرؾمال  قمـ Eًمٜمٌل، ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦موCٟمام يروى هذE قمـ 

، ٗمف ؿمٕم٦ٌم وهمػمهوٕمّ ، وهق وٕمٞمػ قمٜمد Aهؾ Eحلدي٨م، وEحلًـ هق Eسمـ قمامE ،GOخليEوHE <دىم٦م ذم

 .((ـ Eعم٤ٌمOكوشمريمف Eسم

GOحلًـ سمـ قمامE((ُمؽموك)) و
(3)

. 

 .(4)وابن حجر، وضعفو الزيلعي، فاإلسناد منكر
ومل يذيمر طمدي٨م حمٛمد سمـ ،  وُمٕم٤مN، وـمٚمح٦م، وقم٤مئِم٦م، Nيمر Eعمّمٜمػ ذم هذE Eًم٤ٌمF طمدي٨م قمكمّ و

ًمدOEىمٓمٜملوهق قمٜمد E، وًمٕمٚمف AقمرT قمٜمف ًمِمدG وٕمٗمف، سمـ ضمحش Eهلل قمٌد
(5)

سمـ  Eهلل قمٌد ُمـ ـمريؼ 

قمـ Aيب يمثػم ، قمـ حمٛمد سمـ Aيب حيٞمك، طمدصمٜمل طم٤مشمؿ سمـ Cؾمامقمٞمؾ، Eجل٤ٌمO سمـ ؾمٕمٞمد قمٌدطمدصمٜمل ، ؿمٌٞم٥م

Aٟم ف Aُمر ُمٕم٤مN سمـ ضمٌؾ طملم سمٕمثف  E هلل قمـ Oؾمقل، سمـ ضمحش Eهلل قمٌدقمـ حمٛمد سمـ ، ُمقمم سمٜمل ضمحش

ًمٞمس ومٞمام Mون و، وُمـ يمؾ ُم٤مئتل OMهؿ مخ٦ًم EOMهؿ، Aن ي٠مظمذ ُمـ يمؾ OAسمٕملم Mيٜم٤مM EOيٜم٤مC :EOمم Eًمٞمٛمـ

 .ًمٞمس ذم EخليEوHE <دىم٦مو، ومٞمام Mون مخس NوM <دىم٦م وٓ، مخ٦ًم Aوؾمؼ <دىم٦م

، Eٕظم٤ٌمO قين: ((ًمْمٕمٗم٤م?يمت٤مE F))Eسمـ طم٤ٌمن ذم ىم٤مل ، هق ُمٕمٚمقل سم٤مسمـ ؿمٌٞم٥م)): ىم٤مل Eًمزيٚمٕمل

                                 
 (4/158( Eعمٖمٜمل ٓسمـ ىمدEُم٦م )1)

(2( HEوEخليE Gيم٤مP ُم٤م ضم٤م? ذم Fسم٤م ،Gًمّزيم٤مE Fًمًٜمـ، يمت٤مE ذم )2/23( K )638 .) 

(3)  :S( ًمتٝمذي٥مE 240شم٘مري٥م) ( H1264 .) 

 (. 3/1333( K )1038(، Eًمتٚمخٞمص Eحلٌػم )2/386( ٟمّم٥م EًمرEي٦م )4)

 (. 1909( K )2/478( ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )5)
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ووصمؼ ، شمرك Nيمر Eسمـ ؿمٌٞم٥م "Eإلُم٤مم"وEًمِمٞمخ ذم . Eٟمتٝمك، ٓ جيقE Pٓطمتج٤مJ سمف سمح٤مل، وي٘مٚمٌٝم٤م

((Eًم٤ٌمىملم
(1)

. 

((ف ينق Eحلدي٨مCٟمّ : وم٘مد ىمٞمؾ ومٞمف، سمـ ؿمٌٞم٥م Eهلل قمٌدف ؾمقى ًمٞمس ومٞمو)): وىم٤مل Eسمـ طمجر
(2)

. 

Eًمرمحـ سمـ ظمرRE هذه Eٕطم٤مMي٨م  ٕمٌدىمٚم٧م ًم: ىم٤مل قمٌدEن، ّز سمـ ؿمٌٞم٥م سمـ ظم٤مًمد Eًم٘مٞمْ  Eهلل قمٌدو

سمـ ؿمٌٞم٥م  Eهلل قمٌدوهىمٝم٤م ، سمـ ؿمٌٞم٥م Eهلل قمٌدىم٤مل هىمٝم٤م ُمـ = Eًمتل حيدI هب٤م همالم Eخلٚمٞمؾ ُمـ Aيـ ًمف

((وووٕمٝم٤م ؿم٤مENن، ُمـ Eًمٜمي سمـ ؾمٚمٛم٦م ؿم٤مENن
(3)

. 

 .وEإلؾمٜم٤مM شم٤مًمػ

: وم٘م٤مل، وNيمره٤م Eًمٌٞمٝم٘مل ذم Eًمًٜمـ، ٤مG ذم EخليEوA HEطم٤مMي٨م وومٞمٝم٤م وٕمػوىمد وMO ذم Aٟمف ٓ Pيم

، وُمٕمٝم٤م OوEي٦م Aيب سمرA ٓC ،GMهن٤م ُمـ ـمرق خمتٚمٗم٦م ومٌٕمْمٝم٤م ي١ميمد سمٕمْم٤م، وهذه Eٕطم٤مMي٨م يمٚمٝم٤م ُمرEؾمٞمؾ))

قمـ Aيب ُمقؾمك
(4)

Eها((قمٜمٝمؿ Eهلل وُمٕمٝم٤م ىمقل سمٕمض Eًمّمح٤مسم٦م Oيض، . . . 
(5)

. 

، ايمشيعغم: دم مخسيي أؾميقوء  اهلل صموء إشمير فميـ رؽميقل: مقؽمك زمـ ؿمؾحي)وومول : ومقيمف -444

ومو ؽمقى ذيمؽ ُمو أطمرصمً إرض همال فممم همقف(، وايمتؿر، وايمززمقى، وايمسؾً، واحلـطي
(6)

. 

 .مل Aضمده هبذE Eًمٚمٗمظ

: Aو ىم٤مل-، ٥مٜموEًمٕم، خؾوEًمٜمّ، ٕمػموEًمِّم ، Cٟمام Aُُمر ُمٕم٤مA Nن ي٠مظمذ Eًمّمدىم٦م ُمـ Eحلٜمٓم٦م: وضم٤م? قمٜمف سمٚمٗمظ

 .وEًمزيتقن، ٚم٧مًّ وEًم -سمٞم٥مEًمتٛمر وEًمزّ 

Aظمرضمف Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل
(7)

قمـ ، يمالمه٤م قمـ قمٛمرو سمـ قمثامن، وAيب ٟمٕمٞمؿ، قمـ حمٛمد سمـ Oسمٞمٕم٦م 

                                 
 (. 2/388ٟمّم٥م EًمرEي٦م ) (1)

 (. 3/1335( K )2810( Eًمتٚمخٞمص Eحلٌػم )2)

 (.  E4/262( H )1099ًمٙم٤مُمؾ ) (3)

 وهق خم٤مًمػ عم٤م OوEه Eًمث٘م٤مH قمـ EًمثقOي.  -592  -( وهق Eحلدي٨م Eًمذي ؾمٌؼ سمرىمؿ4)

 (. 4/129( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )5)

 . (4/158( Eعمٖمٜمل )6)

 (. 471( K )1376( EُٕمقEل )<ا7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 7777 ايمّزىموةىمتوب 

ؾمٌؼوىمد ، ومذيمره: ىم٤مل ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦م
(1)

. 

سمـ @Mم ذم EخلرJE دىم٦م ذم OAسمٕم٦م Aؿمٞم٤م? يمام Oوى حيٞمكEًمّّم  وىمد ضم٤م? قمٜمف Aنّ 
(2)

ويم٤من : قمـ ذيؽ 

، Eحلٜمٓم٦م: دىم٦م ذم OٕEسمٕم٦م Eٕؿمٞم٤م?Eًمّّم  Aنّ  : ذم Eًمٙمت٤مC Fمم قمٛمرو سمـ طمزم يذيمر Aنّ  ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦م

 .وEًمزسمٞم٥م، وEًمتٛمر، وEًمِمٕمػم

وOوى Aيْم٤م
(3)

 Iحلٙمؿ، قمـ ًمٞم٨م، قمـ طمٗمص سمـ همٞم٤مE ًمّّم : ىم٤مل، ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦مقمـ ، قمـE دىم٦م

 .ؾمٌؼوىمد ، ًمٞم٨م سمـ Aيب ؾمٚمٞمؿوومٞمف ، ذم Eحلٜمٓم٦م وEًمِمٕمػم وEًمتٛمر وEًمزسمٞم٥م

وم٠مظمرJ حيٞمك سمـ @Mم، وضم٤م? ٟمحق ُم٤م Nيمره Eعمّمٜمػ قمـ جم٤مهد
(4)

Eًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ– 
(5)

-  Fقمـ قمت٤م

Cٓ ذم مخ٦ًم  E هلل دىم٦م ذم قمٝمد Oؾمقلمل شمٙمـ Eًمّّم : ىم٤مل، دقمـ جم٤مه، قمـ ظمّمٞمػ، قمت٤مE FجلزOي

 .وEًمذGO، وEًمزسمٞم٥م، ٛمروEًمتّ ، قمػمذوEًمِّم ، Eحلٜمٓم٦م: Aؿمٞم٤م?

((ُمرؾمؾ وومٞمف ظمّمٞمػ)): وىم٤مل Eًمزيٚمٕمل
(6)

. 

وOُمل ، Gرَ ظمٚمط سم٠مظَم ، ظ<دوق ؾمٞمئ Eحلٗم)): ىم٤مل Eسمـ طمجر، Eًمرمحـ EجلزOي قمٌدوظمّمٞمػ هق Eسمـ 

((سم٤مإلOضم٤م?
(7)

. 

Mإلؾمٜم٤مE وم٤محلدي٨م ُمرؾمؾ وٕمٞمػ. 

(يلطمذ مـ اخلرض قًومي مل معوذا إنّ : [مقؽمك زمـ ؿمؾحي)وومول ]: ومقيمف -444
(8)

. 

ذم Eعم١مشمٚمػ وEعمختٚمػ Aظمرضمف EًمدOEىمٓمٜمّل 
(9)

، طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من EًمثقOي، ٞمؾCؾمح٤مق سمـ CهEئُمـ ـمريؼ  

                                 
 . Eًمقضمف Eًمث٤مين قمـ ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦م -592  -( Eٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ1)

(2 :S( )143( K )501  .ه قمغم ذيؽOEوُمد ) 

(3 :S( مM@ ًمٞمحٞمك سمـ JEخلرE )144( K )506 .) 

(4 :S( )146( K )518 .) 

 (. 4/129( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )5)

 (. 2/389( ٟمّم٥م EًمرEي٦م )6)

 (:. 193( H )1718( Eًمت٘مري٥م: )<ا7)

 (. 4/158( Eعمٖمٜمل )8)

 (. 2/837(Eعم١مشمٚمػ وEعمختٚمػ )9)
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 .ي٠مظمذ ُمـ Eخلي <دىم٦م مل Eُمٕم٤مC  ًNنّ : ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦مقمـ ، سمـ ُمقه٥م Eهلل قمٌدقمـ قمثامن سمـ 

EًمرEPق قمٌدوAظمرضمف 
(1)

ؾمٛمٕم٧م Eسمـ ـمٚمح٦م : ىم٤ملسمـ قمثامن سمـ ُمقه٥م  Eهلل قمٌدقمـ ، قمـ Eسمـ قمٞمٞمٜم٦م 

، سمٞمٜمل: Eحلٛمٞمد وMظمؾ قمٚمٞمف ٕمٌدومًٛمٕمتف ي٘مقل ًم، ويم٤مٟمقA EظمذوE ُمـ طمٌقF ًمف ذم OAوف، يٕمٜمل ُمقؾمك

 .مل ي٠مظمذ ُمـ Eخلي ؿمٞمئ٤م: وسمٞمٜمٙمؿ يمت٤مF ُمٕم٤مN سمـ ضمٌؾ

 .ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦موCؾمٜم٤مMمه٤م <حٞمح Cمم 

وAظمرضمف حيٞمك سمـ @Mم
(2)

Aن ُمٕم٤مEN ، ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦مقمـ ، طمدصمٜم٤م قمٛمرو سمـ قمثامن :ىم٤مل، قمـ ويمٞمع 

 .وEًمزسمٞم٥م، وEًمتٛمر، وEًمِمٕمػم، ومٚمؿ ي٠مظمذ Eًمّمدىم٦م Cٓ ُمـ Eحلٜمٓم٦م، Aشمك Eًمٞمٛمـ

Nه ُمقىمقوم٤م قمغم ُمٕم٤مEوO Eًمٜمٌل، هٙمذE ممC ومل يرومٕمف . 

، OMAيمف وٓيٚمؼ ُمٕم٤مEN  مل سمـ ـمٚمح٦م ُمقؾمكو)): Eًمؼم قمٌديدOك ُمٕم٤مEN وم٘م٤مل Eسمـ  مل ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦مو

((وقمٜمد Eًمٙمقومٞملم Aيْم٤م، وًمٙمٜمف ُمـ Eًمث٘م٤مE Hًمذيـ جيقE Pٓطمتج٤مJ سمام يرؾمٚمقٟمف قمٜمد ُم٤مًمؽ وA<ح٤مسمف
(3)

. 

 .وهق وضم٤مGM، وًمٞمس قمٜمف ُم٤ٌمذG، ؾ Eحلدي٨م ُمـ يمت٤مF ُمٕم٤مNف حتٛم   ذم OوEي٦م Eسمـ قمٞمٞمٜم٦م Aٟم  وًمٙمٜمف سملم  

فمؿر ىمتى إيمقف دم ىُمُروم أن  فمومَؾ ، زمنؽمـوده، )وروى إشمرم: ومقيمف -444
(4)

ؽِميؽهمقفو مـ ايمِػرْ ، 
(5)

 

نمؾييون مو هق أىمثر وايمرم  
(6)

ْشر إك يف يميقس فمؾقفيو : همؽتيى فمؿير؛ وأضيعوهمً  رومميـ ايمُؽي  هيل ميـ ، عغ

ايمِعضوه
(7)

)
(8)

. 

                                 
 (.  E4/119( K )7187ًمرEPق Eًمّمٜمٕم٤مين ) ُمّمٜمػ قمٌد (1)

(2 :S( مM@ ًمٞمحٞمك سمـ JEخلرE )144( K )509 .) 

(3) ٓE( O9/271ؾمتذيم٤م .) 

 ( ُم٤مGM: )Oيمؿ(. 2/798: مجع Eًمٙمرم: وهق: ؿمجر Eًمٕمٜم٥م ٓ يًٛمك سمف همػمه. مجٝمرE Gًمٚمٖم٦م )( Eًمٙمروم4)

محر : EخلقL، وذم يمت٤مE Fًمٕملم: هق ُمثؾ EخلقL ذم Eًم٘مدO وهق AضمقA Mُمٚمس A<ٗمر A-سمٙمن Eًمٗم٤م? وEًمًلم - ( Eًمٗمرؾمؽ5)

( 2/153(، ُمِم٤مOق EٕٟمقOE قمغم <ح٤مE Kٔصم٤مO )5/426وـمٕمٛمف يمٓمٕمؿ EخلقL، وي٘م٤مل ًمف: Eًمٗمرؾمؼ:. Eًمٕملم )

 ( ُم٤مGM: )ومرؾمؽ(. E3/429ًمٜمٝم٤مي٦م )

EعمٖمرF ذم شمرشمٞم٥م EعمٕمرF ٕيب Eًمٗمتح . Eٟمٔمر: ( يمؾ ُم٤م حيّمؾ ُمـ Oيع A TOAو يمرEئٝم٤م Aو AضمرG همالم Aو ٟمحق Nًمؽ6)

 :S( يPعمٓمرE344)ل ل X( :GMُم٤م ) . 

، وA<ٚمف قمْمٝم٦م. وىمٞمؾ: وEطمدهت٤م: قمْم٤مه٦م، -سم٤مًمت٤م?–: هل يمؾ ؿمجر ًمف ؿمقك يٕمٔمؿ، EًمقEطمدG: قمْم٦م ( Eًمٕماْم٤مه7)

 ( ُم٤مGM: )قمْمف(. 2/466وقَمَْمْٝم٧ُم Eًمِٕمْم٤مGَ: ىَمَٓمْٕمتُٝم٤م. EعمجٛمقE Wعمٖمٞم٨م )

 (. 4/158( Eعمٖمٜمل )8)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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JEخلرE م ذمM@ ظمرضمف حيٞمك سمـA
(1)

وُمـ ـمري٘مف EًمٌالONي ذم ومتقE KًمٌٚمدEن- 
(2)

وEًمٌٞمٝم٘مل 
(3)

 قمـ – 

وقمثامن سمـ ، قمـ سمنم سمـ قم٤م<ؿ، Eعمدينّ  ّي قمـ ضمٕمٗمر سمـ ٟمجٞمح Eًمًٕمد، EًمرEBؾمك محٞمد سمـ Eًمرمحـ قمٌد

 ويم٤من قم٤مُماًل ، قمٜمف Eهلل OيضEًمث٘مٗمك يمت٥م Cمم قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مE  Fهلل قمٌدؾمٗمٞم٤من سمـ  Aنّ : سمـ AوE Qهلل قمٌد

ٌَٚمف طمٞمٓم٤مًٟم٤م ومٞمٝم٤م يُمُروٌم ووم: ٙمت٥م Cًمٞمفًمف قمغم Eًمٓم٤مئػ وم ٤منؾِمِؽ وEًْمِٗمرْ  ٤م ُمـٞمٝمAّن ىِم ُم  يمثُر هَمٚم ٦ًم ُمـ ُم٤م هق E Aًمرُّ

ٞمٝم٤م قُمنْمٌ ىم٤مل هل ُمـ ٚمقم Aّٟمف ًمٞمس: ومٙمت٥م Cًمٞمف قمٛمر، Eًمُٕمنْمِ ذم  ومٙمت٥م Cًمٞمف يًَت٠ْمُمره، ٤موًم٤موم AوٕمEًمُٙمرُ 

 .٤م قُمنْمٌ يمّٚمٝم٤م ومٚمٞمس قمٚمٞمٝمEًمٕمْم٤مه 

ضمٕمٗمر سمـ )): ىم٤مل Aمحد سمـ طمٜمٌؾ، لEسمـ Eعمديٜم قمكمّ  ضمدّ  Eًمًالم Eًمًٕمدّي  قمٌدوضمٕمٗمر سمـ ٟمجٞمح سمـ 

((Qٞمس سمف سم٠مًم ٟمجٞمح ضمد قمكّم ىمد Oُِوي قمٜمف
(4)

ذم يمت٤مسمٞمٝمام ومل يذيمرE ومٞمف Nيمره Eًمٌخ٤مOي وEسمـ Aيب طم٤مشمؿ ، 

شمٕمديال وٓضمرطم٤م 
(5)

 ،Hًمث٘م٤مE سمـ طم٤ٌمن ذمE يمرهNًمرمحـ سمـ  قمٌدؿمٞمخ يروي قمـ قمٓم٤م? و)): ٘م٤ملوم وE

((Eًمرمحـ EًمرEBد قمـ Aسمٞمف قمٜمف قمٌدEًم٘م٤مؾمؿ Oوى محٞمد سمـ 
(6)

. 

ُمـ Eًمٓمٌ٘م٦م  ((صم٘م٦م)) سمـ Oسمٞمٕم٦م سمـ Eحل٤مE IOًمث٘مٗمل Eًمٓم٤مئٗمل Eهلل قمٌدوسمنم سمـ قم٤م<ؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ 

ه ، ؾَمِٛمَع Aسم٤مه)): وىم٤مل Eًمٌخ٤مOي، ُم٤مH سمٕمد Eًمزهري، Eًم٤ًمMؾم٦م Eًمذيـ قم٤مسوE <ٖم٤مE Oًمت٤مسمٕملم قَمـ ضَمدِّ

((قم٤مُمؾ قُمَٛمر، ؾُمْٗمَٞم٤منَ 
(7)

EًمٕمِمقO غم قمEؾمتٕمٛمٚمف قمٛمر ، وجلده <ح٦ٌم، يذيمر ًمف OوEي٦م قمـ ضمده ومل. 

Hًمّمدىم٤مEو
(8)

. 

، وهق ُمـ Eًمٓمٌ٘م٦م Eًمث٤مًمث٦م ُمـ Eًمقؾمٓمك ُمـ Eًمت٤مسمٕملم، سمـ AوQ سمـ طمذيٗم٦م Eًمث٘مٗمل Eهلل قمٌدوقمثامن سمـ 

                                 
(1 :S( )151( K )548 .) 

(2 :S( )65 . .) 

 (. E4/125ًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )( 3)

(4 :S( محدA ًمإلُم٤مم MوEM يبA HٓEؾم١م )212( Q )171  315( )<ا( Q )422 .) 

 (.  2/491( H )2015(، EجلرK وEًمتٕمديؾ )E2/201( H )2193ًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم ) (5)

 (. 6/140( H )7073( Eًمث٘م٤مH ٓسمـ طم٤ٌمن )6)

 . (H1748 ) (2/77( Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم )7)

 (. 3/1385سم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ )( ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤م8)
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Hًمث٘م٤مE سمـ طم٤ٌمن ذمE يمرهN
(1)

ؾمٜم٦م شمًع ومخًلموشمقذم AوQ يروي قمـ ضمده AوQ سمـ طمذيٗم٦م  
(2)

 Aىمػ ومل، 

 = .Eًمث٘مٗمل Aم ٓ Eهلل قمٌدوهؾ OMAيمف قمثامن سمـ ، Eهلل قمٌدقمغم ؾمٜم٦م ووم٤مG ؾمٗمٞم٤من سمـ 

 .ٟٓم٘مٓم٤مقمف ْمٕمٞمٌػ وموCٓ ، وم٤مٕصمر <حٞمٌح : صم٧ٌم ًم٘م٤م?ه ُمٜمف Cنْ 

(3)(شمؿر ضمتك يبؾغ مخسي أوؽمؼ وٓ دم ضمّى  ٓ زىموةَ : )ومػفقم ومقيمف : ومقيمف  -444
. 

EًمرEPق قمٌدAظمرضمف 
(4)

<حٞمحف ذم ُمًٚمؿ ـمري٘مف وُمـ– 
(5)

قمـ ، ٦مقمـ Cؾمامقمٞمؾ سمـ Aُمٞمّ ، قمـ EًمثقOّي  - 

 ًمٞمس ذم: E هلل ىم٤مل Oؾمقل: قمـ Aيب ؾمٕمٞمد EخلدOي ىم٤مل، قمـ حيٞمك سمـ قمامGO، ٤منحمٛمد سمـ حيٞمك سمـ طمٌّ 

ام Mون ًمٞمس ومٞمو، ام Mون مخ٦ًم AوEق <دىم٦مًمٞمس ومٞمو، ؼذم صمٛمر <دىم٦م طمتك يٌٚمغ مخ٦ًم Aوؾم وٓ، طم٥ّم 

 .مخس NوM <دىم٦م

 .قمـ EًمثقOّي ، EًمرEPق قمٌدهٙمذO EوEه 

 ًمٞمس ذم: ومرووه قمـ EًمثقOي سمف سمٚمٗمظ، وحيٞمك سمـ @Mم، Eًمرمحـ سمـ ُمٝمدي قمٌدو، ويمٞمع: وظم٤مًمٗمف

 .صمٛمر: سمدل متٍر <دىم٦م وٓ، طم٥مي 

م ُمًٚمؿAظمرO JوEيتٝمؿ Eإلُم٤م
(6)

٦م  ـ Aيب ؿمٌٞم ـ Aيب سمٙمر سم ـ Eًمٜم٤مىمد، قم ـ طمرF، وقمٛمرو سم ـ ويمٞمع، وPهػم سم  :قم

Oؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقC ًمرمحـ سمـ ُمٝمدي قمٌدقمـ ، وقمـE: 

 :قمـ حيٞمك سمـ @Mم، سمـ محٞمد قمٌدوقمـ 

 .وحيٞمك( قمـ EًمثقOي سمف، Eسمـ ُمٝمدي، صمالصمتٝمؿ )ويمٞمع

 .وٟمٌف قمٚمٞمف Eإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم <حٞمحف

]يمقس[ ي فمـ فمقمٍّ وِ )ورُ : ومقيمف -444
(7)

دم ايمػوىمفي وايمبؼؾ وايمتقازمؾ 
(8)

وايمزفمػران زىموة( 
(9)

. 

                                 
 (.  E7/198( H )9652ًمث٘م٤مH ٓسمـ طم٤ٌمن ) (1)

 (. . E1/297إل<٤مسم٦م ذم متٞمٞمز Eًمّمح٤مسم٦م ) (2)

 (. 4/159( Eعمٖمٜمل )3)

 (.  4/141( K )7254( Eعمّمٜمػ )4)

(5) ( Gًمّزيم٤مE F2/675<حٞمح ُمًٚمؿ، يمت٤م( K )979 /5) 

(6) ( Gًمّزيم٤مE F2/674<حٞمح ُمًٚمؿ، يمت٤م( K )979 /4-5) 

 (. 6/500( Pي٤مGM ُمـ EًمنمE Kًمٙمٌػم )7)

هتذي٥م Eًمٚمٖم٦م . Eٟمٔمر: Eًمتل شمٚم٘مك ذم Eًم٘مدO ٟمحق: Eًمثقم وEًمٌّمؾ وAؿم٤ٌمه Nًمؽ، وEطمده٤م: شمقسمؾ، وىمٞمؾ: شم٤مسمؾ: EًمتاقEسمؾ (8)

 AسمقE FEًمت٤م? وEًمالم.  (207/ 14)

 (. 4/160( Eعمٖمٜمل )9)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 Eىمػ قمغم هذA ملEعمدوٟم٦م، ُمًٜمدE يمره ؾمحٜمقن ذمN وًمٙمـ
(1)

وAظمؼمين قمـ همػم : قمـ Eسمـ وه٥م ىم٤مل 

وقمٓم٤م? سمـ ، وEسمـ ؿمٝم٤مF، سمـ قمٛمرو سمـ Eًمٕم٤مE Sهلل قمٌدو، قمكم سمـ Aيب ـم٤مًم٥مقمـ ، وEطمد ُمـ Aهؾ Eًمٕمٚمؿ

Kسم٤مO يبA ،ؾم٤مينEخلرE ?ٟمف ىم، وقمٓم٤مAًمٌ٘مؾ》: ٤ملE ًمٌٓمٞمخ، ًمٞمس ذمEسمؾ، وEًمتقEًم٘مْم٥م، وEن وEًمزقمٗمرEو
(2)

 

وEًمٕمّمٗمر
(3)

وEًمٙمرؾمػ، 
(4)

 ،JٕشمرEو ،Kًمتٗم٤مEخلرسمز، وEو
(5)

وEًم٘مث٤م? وُم٤م ، وEًمٗمرؾمؽ، وEًمتلم وEًمرُم٤من، 

Gيم٤مP ًمؽN ؿمٌفA》 ،يًؿ سمٕمض مل وسمٕمض ؾمٛمك ُم٤م. 

Aظمرضمف Eسمـ Pٟمجقيف سمـ قمٛمرو سمـ Eًمٕم٤مE  Sهلل قمٌدووN MOًمؽ قمـ 
(6)

ن سمـ <٤مًمح قمـ قمثام  

ًمٞمس ذم 》: سمـ قمٛمرو ىم٤مل Eهلل قمٌدقمـ ، طمٞمل سمـ ه٤مٟمك? Eعمٕم٤مومري ىمٌٞمؾقمـ Aيب ، Eسمـ هلٞمٕم٦مقمـ ، Eًمًٝمٛمل

وEًمٗم٤ميمٝم٦م Eًمٞم٤مسم٦ًم ، رٗمُ ّْم وEًمٕمُ ، وEًمٙمرؾمػ، وEخلرسمز، وEًم٘مْم٥م، وEًمزقمٗمرEن، وEًمتقEسمؾ، وEًمٌ٘مؾ، Eًمٗم٤ميمٝم٦م

Gيم٤مP ًمرـم٦ٌمEو》. 

د EطمؽمEق يمتٌف وOوEي٦م Eسمـ Eعم٤ٌمOك وEسمـ وه٥م دوق ظمٚمط سمٕم<)): سمـ هلٞمٕم٦م وهق Eهلل قمٌدوُمدOEه قمغم 

((قمٜمف Aقمدل ُمـ همػممه٤م
(7)

. 

 .وم٤مٕصمر ومٞمف وٕمػ

 [م]- - ـ  رؽمقل: )وفمـ فمؿر أكف ومول: ومقيمف دم احلـطي وايمشعغم وايمتؿر  ايمّزىموة  اهلل إكام ؽم

زمـ فمؿر( اهلل فمبًوىمذيمؽ ، وايمززمقى
(8)

. 

                                 
 . (1 /342(Eعمدوٟم٦م )1)

ًم٤ًمن EًمٕمرE . Fًم٘مْم٥م Eًمٕمٚمػوىمٞمؾ: Eًمتل شم٠ميمٚمٝم٤م EًمدوO FEـم٦ٌم، وي٘م٤مل هل٤م Eًم٘م٧م Aيْم٤م،  Eًْمَٗمّْمَٗمَّم٦مُ : Eًما٘مْم٥م  (2)

 . (324/ 8( ُم٤مGM: )ىمْم٥م( شمٗمًػم Eسمـ يمثػم )1/679)

. ًمٕمرF. وىمد قمّمٗمرE HًمثقF ومتٕمّمٗمروُمٜمف Oيٗمل وُمٜمف سمري، ويمالمه٤م ٟم٧ٌم سم٠مE TO، يّمٌغ سمف : ٟم٤ٌمEHًمٕماّمٗمر  (3)

( FًمٕمرE 581/ 4ًم٤ًمن) ( :GMقمّمٗمرُم٤م .) 

 )يمرؾمػ(ُم٤مGM:  (32/ 3وEًمٙمرؾمقف: Eًم٘مٓمـ. EعمجٛمقE Wعمٖمٞم٨م ذم همريٌل Eًم٘مر@ن وEحلدي٨م ) Aو  Eًمٙمارؾمػ  (4)

 )ظمرسمز(ُم٤مGM:  (19/ 2)هق Eًمٌٓمٞمخ سم٤مًمٗم٤مOؾمٞم٦م. Eًمٜمٝم٤مي٦م : Eخلارسمز  (5)

 (. H2031 ) (E3 /1097ُٕمقEل ) (6)

(7)  E ًمت٘مري٥م )<اE( 538ٟمٔمر( ىمؿO )3587) . 

 . (4/160( Eعمٖمٜمل )8)
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 Fخلٓم٤مE طمدي٨م قمٛمر سمـوٕمٞمػ Mىمٓمٜمل سم٢مؾمٜم٤مOEًمدE ظمرضمفA ، قمـ قمٛمر ، ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦مقمـ

ؾمٌؼ وىمد
(1)

. 

ـ قمـ Eسم سم٢مؾمٜم٤مM <حٞمح ذم EُٕمقEل EًمرEPق وAسمق قمٌٞمد قمٌدAظمرضمف ،  زمـ فمؿر اهلل فمبً وأشمر -[م]

ؾمٌؼوىمد ، ((Aو ؿمٕمػم، Aو طمٜمٓم٦م، Aو قمٜم٥م، ُم٤م يم٤من ُمـ ٟمخؾ: ذم <دىم٦م EًمثامO وEًمزWO ىم٤مل)): قمٛمر
(2)

. 

ژۇ ۇ ڭ ڭ ژ: سمعولم اهلل يمؼقل؛ )وروي فمـ ازمـ فمبوس: ومقيمف -444
(3)

دم ؽمقوق  

ژ ھ ہ ژ : ومقيمف
(4)

)
(5)

. 

قمز  Eهلل سمـ قم٤ٌمQ ذم ىمقل Eهلل قمٌدوحيٞمك سمـ @Mم ذم EخلرJE سم٢مؾمٜم٤مM وٕمٞمػ قمـ ، Aظمرضمف Aسمق يقؾمػ

ژۇ ۇ ڭ ڭ ژ: وضمؾ
 (6)

 .Eًمٕمنم وٟمّمػ Eًمٕمنم: ىم٤مل 

ؾمٌؼوىمد 
(7)

. 

وAظمرضمف Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(8)

قمـ ، قمـ ـم٤مووQ، قمـ ًمٞم٨م، قمـ قمٛمرEن سمـ EMوE Mًم٘مٓم٤من، قمـ Eسمـ ُمٝمدي 

Qسمـ قم٤ٌمE ،ًمٕمنم: ىم٤ملE ًمزيتقنE ذم. 

ووٕمٗمف Eًمٜمقوي ذم EعمجٛمقW، وم٤مٕصمر وٕمٞمػ، وهق ُمتٙمٚمؿ ومٞمف، ًمٞم٨م سمـ Aيب ؾمٚمٞمؿ: وومٞمف
(9)

. 

  هذا ومقل أىمثر . ٓ اى دم رء مـ ايمزروع وايمثامر ضمتك سمبؾغ مخسي أوؽمؼ ايمّزىموة أنّ ): ومقيمف

                                 
 . -591 -( Eٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ 1)

  -588 -( Eٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ 2)

 (. 141( ؾمقE GOٕٟمٕم٤مم، Eٔي٦م Oىمؿ: )3)

 (. 141( ؾمقE GOٕٟمٕم٤مم، Eٔي٦م Oىمؿ: )4)

 (4/161( Eعمٖمٜمل ٓسمـ ىمدEُم٦م )5)

 (. 141( ؾمقE GOٕٟمٕم٤مم: Eٔي٦م: )6)

 . -585 -( Eٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ 7)

 ( 6/442( K )10142( Eعمّمٜمػ )8)

 (. 5/453قW ذE KعمٝمذF )(Eعمجٛم9)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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وأزمق أمومي زمـ ؽمفؾ، وصموزمر، مـفؿ ازمـ فمؿر؛ أهؾ ايمعؾؿ
(1)

فمـفؿ( اهلل ريض 
(2)

. 

 .أشمر ازمـ فمؿر  -444

ضمف Eًمٓمح٤مويAظمر 
(3)

 Qًمٜمح٤مE قمل، قمـ حمٛمد سمـ يمثػم، قمـ ومٝمد سمـ ؾمٚمٞمامنEPٕوE سمـ ، قمـ FيقA قمـ

سمؾ Aطم٤مل قمغم طمدي٨م Aيب ؾمٕمٞمد EخلدOي ، ومل يًؼ ًمٗمظ Eحلدي٨م، قمـ Eسمـ قمٛمر ، قمـ ٟم٤مومع، ُمقؾمك

، مخس AوEق وٓ، ام Mون مخس ُمـ Eإلسمؾ <دىم٦مًمٞمس ومٞم: وىم٤مل )ٟمحقه ومل يرومٕمف( وًمٗمظ Aيب ؾمٕمٞمد

 .وؾم٤مق <دىم٦ممخ٦ًم A وٓ

وOوEه Eًمٌخ٤مOي ذم Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم، قمـ حمٛمد سمـ يمثػم ُمقىمقوم٤م، هٙمذE ىم٤مل ومٝمد سمـ ؾمٚمامن
(4)

قمـ Eسمـ  

، قمـ Eسمـ قمٛمر، قمـ ٟم٤مومع، قمـ AيقF سمـ ُمقؾمك، قمـ EٕوEPقمل: ىم٤مل Eسمـ يمثػم)): وم٘م٤مل، يمثػم سمف ُمرومققم٤م

 .ام Mون مخس AوEق <دىم٦مًمٞمس ومٞم: ىم٤مل  قمـ Eًمٜمٌل

 .Eها. ((ُمثٚمف  قمـ قمٛمر،  قمـ Eسمـ قمٛمر، قمـ ٟم٤مومع، ٟم٤م ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌموىم٤مل Eسمـ Eعم٤ٌمOك Aظمؼم

((وىم٤مل سمٕم٨م Cمم Eًمٞمٛمـ وم٠مشمك سمٙمت٤مF سمٕمد وم٠مظمذه ومروEه، ٗمف Aمحدوٕمّ )): صمؿ ىم٤مل
(5)

. 

، Eسمـ قمٓم٤م? Eًمث٘مٗمل ُمقٓهؿ Aسمق AيقE Fًمّمٜمٕم٤مين: حمٛمد سمـ يمثػم وهقوًمٕمؾ هذE EٓوٓمرFE ُمـ 

وىم٤مل Eًم٤ًمضمل <دوق يمثػم ، ((وىم٤مل ُمرG صم٘م٦م، يم٤من <دوىم٤م)): وىم٤مل Eسمـ ُمٕملم، خمتٚمػ ومٞمف وصم٘مف Eسمـ ؾمٕمد

((ويٖمرF، خيٓمئ)): وىم٤مل. وNيمره Eسمـ طم٤ٌمن ذم Eًمث٘م٤مE ،Hًمٖمٚمط
(6)

. 

((ُمٜمٙمر Eحلدي٨م)): ووٕمٗمف Aمحد وم٘م٤مل
(7)

 ،Gسم٠مطم، ًمٞمس سمٌم?)): وىم٤مل ُمر Iي٨م ُمٜم٤ميمػم ًمٞمس حيدM٤م

                                 
ىمٌؾ ووم٤مشمف  E هلل ، وهق ُمِمٝمقO سمٙمٜمٞمتف، وًمد قمغم قمٝمد OؾمقلAؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ Eٕٟمّم٤مOي: ( Aسمق Aُم٤مُم٦م1)

GO، ويمٜم٤مه سمٙمٜمٞمتف، شمقذم ؾمٜم٦م ُم٤مئ٦م، ومدقم٤م ًمف وؾمامه سم٤مؾمؿ ضمده Aيب Aُمف Aيب Aُم٤مُم٦م ؾمٕمد سمـ  EOP سمٕم٤مُملم، وAشمك سمف Eًمٜمٌل

 (1/82( H )33( Eٓؾمتٞمٕم٤مF )410( H )1/351وNيمره Eسمـ طمجر ذم Eًم٘مًؿ Eًمث٤مين ذم Eإل<٤مسم٦م )

 (. 4/161( Eعمٖمٜمل )2)

(3( Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين Kذ )2/35( K )3082 .) 

 (. 1/218( H )684( Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم )4)

 (. 1/218( H )684( Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم )5)

 (. 9/369( هتذي٥م Eًمتٝمذي٥م )8/69( EجلرK وEًمتٕمديؾ )E :7/489ًمٓمٌ٘م٤مE Hًمٙمؼمى )( Eٟمٔمر6)

 E (3/251( H )5109  .)هلل Eًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م Eًمرضم٤مل ٕمحد OوEي٦م Eسمٜمف قمٌد (7)
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((A<ؾ هل٤م
(1)

((وم٠مظمذه ومروEه، وم٠ميت سمٙمت٤مF سمٕمد، سمٕم٨م Cمم Eًمٞمٛمـ: وىم٤مل، وٕمٗمف Aمحد)): وىم٤مل Eًمٌخ٤مOي، 
(2)

 ،

((Aطم٤مMي٨م قمدME مم٤م ٓ يت٤مسمٕمف Aطمد قمٚمٞمف، وEٕوEPقمل ظم٤م<٦م، قمـ ُمٕمٛمر ٤مHًمف OوEي)): وىم٤مل Eسمـ قمدي
(3)

. 

 .وم٤مٕصمر وٕمٞمػ، ومال حيتٛمؾ شمٗمرMه، وم٤مًمٔم٤مهر Aٟمف ًملم Eحلدي٨م

 ُمرومققم٤م ُمـ وضمف @ظمر وOوَي قمـ Eسمـ قمٛمر 

ـ @Mم ذم EخلرA JEظمرضمف حيٞمك سم
(4)

Eًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ– 
(5)

ـ ـمريؼ  - ـ طمرF قمٌدُم  :Eًمًالم سم

Eإلُم٤مم Aمحدو
(6)

 ،OEًمٌزEو
(7)

وEًمٓمح٤موي، 
(8)

 :ُمـ ـمريؼ ؿمٞم٤ٌمن Eًمٜمحقي 

OEًمٌزEو
(9)

 :Eًمرمحـ Eعمح٤مOيب قمٌدُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ  

وEًمٓمؼمEين ذم Eٕوؾمط
(10)

 :EًمقIOE سمـ ؾمٕمٞمد قمٌدـمريؼ  ُمـ 

: قمـ Eسـم قمٛمر ىم٤مل، قمـ ٟم٤مومع، قمـ ًمٞم٨مEًمقIOE(  قمٌدو، وEعمح٤مOيب، وؿمٞم٤ٌمن، Eًمًالم سـم طمرF قمٌدOAسمٕمتٝمؿ ) 

ـ Eإلسمؾًمٞمس ومٞم: E هلل ىم٤مل Oؾمقل  .مخ٦ًم Aوؾم٤مق <دىم٦م وٓ، مخس AوEق وٓ، ام Mون مخس ُم

((<دوق Eظمتٚمط ضمدE ومل يتٛمٞمز طمديثف ومؽمك))، ًمٞم٨م سمـ Aيب ؾمٚمٞمؿوُمدOEه قمغم 
(11). 

 Fخلٓم٤مE قمٛمر سمـ Fحلدي٨م ذم يمت٤مE ؾ>AيضوO هللE ظمذ ُمٜمف ، قمٜمفAهلل قمٌدE قمٚمٞمف ، سمـ قمٛمر Tوقمر

هذE ٟمًخ٦م يمت٤مF قمٛمر  Cنّ : طمدصمٜمل ٟم٤مومع: ىم٤مل، ىم٤مل ًمٜم٤م Aسمق <٤مًمح قمـ Eًمٚمٞم٨م)): ىم٤مل Eًمٌخ٤مOي، ٟم٤مومع

                                 
 (. 26/331( هتذي٥م Eًمٙمامل ذم Aؾمام? Eًمرضم٤مل )1)

 . (H684) (1/218( Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم )2)

 (. 6/254( Eًمٙم٤مُمؾ )3)

(4:S( JEخلرE ) 133( K )444 .) 

 (. 4/121( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )5)

 (. 5670( K )9/481( ُمًٜمد Aمحد )6)

(7( OEًمٌزE ُمًٜمد )12/210( K )5899 .) 

(8( Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين Kذ )2/35( K )3080  .) 

(9( OEًمٌزE ُمًٜمد )12/210( K )5900  .) 

 (. 1/214( K )693( Eعمٕمجؿ Eٕوؾمط )10)

(11 :S( ًمتٝمذي٥مE 817شم٘مري٥م( H )5685 ) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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((قمـ قمٛمر ُمثٚمف، قمـ Eسمـ قمٛمر، قمـ ٟم٤مومع، ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌموOوEه . Eهلل قمٌدقمغم  قمروٝم٤م ٟم٤مومعٌ 
(1). 

ومرومع Aطمدمه٤م سمدون ، وم٤موٓمرسم٤م ذم Cؾمٜم٤مMه، وحمٛمد سمـ يمثػم ُمـ طمدي٨م Eسمـ قمٛمر، ومجٕمٚمف Eًمٚمٞم٨م

 .ووىمٗمف ُمرA Gظمرى، وEوٓمرE Fٕظمر ومرومع ُمرG، ظمالف

ٌؼؾموىمد ،  ُمرومققم٤م قمـ Eًمٜمٌل Eهلل وEحلدي٨م قمٜمد Eًمِمٞمخلم ُمـ OوEي٦م Aيب ؾمٕمٞمد EخلدOي Oيض
(2)

. 

 . اهلل فمبًوأشمر صموزمر زمـ  -444

 .. وقمٛمرو سمـ Mيٜم٤مO، وAسمق Eًمزسمػم، Aسمق ىمالسم٦م، هذE Eٕصمر OوEه قمـ ضم٤مسمر 

 ًٓ  :روايي أيب ومالزمي: أو

: ىم٤مل، قمـ ضم٤مسمر قمـ Aيب ىمالسم٦م، قمـ AيقF، قمـ Aؿمٕم٨م، Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم قمـ Aيب ظم٤مًمد Eٕمحر ٤مAظمرضمٝم

 .ام Mون مخ٦ًم Aوؾم٤مق <دىم٦مًمٞمس ومٞم

((وٕمٞمػ))Eًمٜمج٤مE Oٕومرق Eٕصمرم  ٙمٜمديوAؿمٕم٨م سمـ ؾمقE OEًم
(3)

. 

 :روايي أيب ايمززمغم: شموكقو

Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل ٤مAظمرضمٝم
(4)

 :Eسمـ ضمري٩مقمـ ، ُمـ ـمريؼ طمج٤مE Jعمّمٞميص 

JEخلرE م ذمM@ وحيٞمك سمـ
(5)

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم 
(6)

 :سمـ ؾمقOE ُمـ ـمريؼ Aؿمٕم٨م 

وEًمٌخ٤مOي ذم Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم
(7)

ـ Aيب Aويس  ـ Cؾمامقمٞمؾ سم ـ Aيب Eًمزٟم٤مM، قم ـ Eسم ـ قم٘م٦ٌم، قم ـ ُمقؾمك سم  :قم

Jسمـ ضمرE( ؿمٕم٨م، صمالصمتٝمؿAًمزسمػم، وE يبA قمـ )ًمّمدىم٦م : ىم٤مل، قمـ ضم٤مسمر، وُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌمE دم٥م ٓ

 .Cٓ ذم مخ٦ًم Aوؾمؼ

 .وAؿمٕم٨م وٕمٞمػ، ُمدًمس وىمد قمٜمٕمـ Eسمـ ضمري٩مو

                                 
 (. 1/218( Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم )1)

 . -452 -: -( Eٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ2)

(3 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )149( H )524 .) 

(4( K ) ا>( لEُٕمقE )1427 .) 

 (. 134( K )447( EخلرJE )<ا5)

 (. 6/433( K )10100( Eعمّمٜمػ )6)

 (. 1/224( H )700( Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم )7)
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 .وCؾمٜم٤مE Mًمٌخ٤مOي <حٞمح

ومرووه قمـ ، وPيد سمـ Aيب Aٟمٞم٦ًم، وحيٞمك سمـ Aيب Aٟمٞم٦ًم، مح٤مM سمـ ؾمٚمٛم٦مو، Eهلل قمٌدقمٞم٤مT سمـ : وظم٤مًمٗمٝمؿ

 . قمـ ضم٤مسمر قمـ Eًمٜمٌل، Aيب Eًمزسمػم

Aظمرضمف ُمًٚمؿ ذم <حٞمحف
(1)

وEسمـ ظمزيٛم٦م، 
(2)

 ،JعمًتخرE ٟم٦م ذمEسمق قمقAو
(3)

وEًمدOEىمٓمٜمل 
(4)

 

وEًمٌٞمٝم٘مل
(5)

قمـ ضم٤مسمر سمـ ، قمـ Aيب Eًمزسمػم، Eهلل قمٌدAظمؼمين قمٞم٤مT سمـ ، Eسمـ وه٥مـمريؼ يمٚمٝمؿ ُمـ  

ام Mون مخس ًمٞمس ومٞمو، ام Mون مخس AوEق ُمـ EًمقOق <دىم٦مًمٞمس ومٞم: Aٟمف ىم٤مل E هلل قمـ Oؾمقل، Eهلل قمٌد

 .ام Mون مخ٦ًم Aوؾمؼ ُمـ Eًمتٛمر <دىم٦مًمٞمس ومٞمو، NوM ُمـ Eإلسمؾ <دىم٦م

وAظمرضمف Eًمٌخ٤مOي ذم Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم
(6)

 :سمـ Aيب Cي٤مQ قمـ @Mم 

Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين Kًمٓمح٤موي ذم ذEو
(7)

 ، ُمـ ـمريؼ Eخلّمٞم٥م 

 .قمـ Aيب Eًمزسمػم قمـ ضم٤مسمر سمف ُمرومققم٤م، مح٤مM سمـ ؾمٚمٛم٦ميمالمه٤م قمـ 

((<دوق خيٓمك?)) وEخلّمٞم٥م سمـ ٟم٤م<ح Eحل٤مOصمل Eًمٌٍمي
(8)

. 

ومل يّمح ّٕن ُمقؾمك]EًمتٌقNيمل[ طمدصمٜم٤م قمـ مح٤مM قمـ Aيب Eًمزسمػم قمـ ضم٤مسمر )): وم٘م٤مل، ف Eًمٌخ٤مOيAقمٚمّ و

 .((وؾم٤مق <دىم٦مAام Mون مخس ًمٞمس ومٞم))ىم٤مل 

  قمـ ضم٤مسمر قمـ Eًمٜمٌل، وEحلدي٨م قمٜمد ُمًٚمؿ ُمـ ـمريؼ Aيب Eًمزسمػم، هٙمذA Eقمٚمف Eًمٌخ٤مOي سم٤مًمقىمػ

وم٘مد <ح٧م قمٜمده هبذE ، ٟم٘م٤مM قمٚمؿ Eحلدي٨مCُم٤مم جمتٝمد ٟم٤مىمد ضمٝمٌذ ُمـ  -Oمحف Eهلل-وُمًٚمؿ ، ُمرومققم٤م

، وAُم٤م Eًمؽمضمٞمح سملم Eًمرومع وEًمقىمػ ومٛمحؾ Eضمتٝم٤مM ومرAى Oضمح٤من Eًمرومع، ذم <حٞمحف ٠مظمرضمفوم، Eًمٓمريؼ

                                 
(1( Gًمّزيم٤مE Fُمًٚمؿ، يمت٤م )2/675( K )980 .) 

 (.  2299( K )4/34( ذم Eًمّمحٞمح )2)

 (.  3331( K )8/305( ُمًتخرA Jيب قمقEٟم٦م )3)

 (. 2/473( K )1901( Eًمًٜمـ )4)

 (. 4/203( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )5)

 (. 1/224( H )700( Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم )6)

(7( Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين Kذ )2/35( K )3079 .) 

(8 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )297( H )1717 .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 7777 ايمّزىموةىمتوب 

 .قمٚمٞمف Eعمتٗمؼ EخلدOي ؾمٕمٞمد Aيب حلدي٨م ؿم٤مهدA EوMOه Aٟمف -Aقمٚمؿ وEهلل–وEًمذي ئمٝمر 

JEخلرE سمق يقؾمػ ذمA ظمرضمفAو
(1)

 .ػم سمف ُمرومققم٤مقمـ حيٞمك سمـ Aيب Aٟمٞم٦ًم قمـ Aيب Eًمزسم 

((وٕمٞمػ)) وحيٞمك سمـ Aيب Aٟمٞم٦ًم EجلزOي
(2)

. 

JعمًتخرE ٟم٦م ذمEسمق قمقA ظمرضمفAو
(3)

، قمـ Aيب Eًمزسمػم، قمـ Pيد سمـ Aيب Aٟمٞم٦ًم، حيٞمك سمـ يزيدُمـ ـمريؼ  

 ، ًمٞمس ومٞمام Mون مخ٦ًم Aوؾمؼ <دىم٦م":  ىم٤مل Eًمٜمٌل: ىم٤مل، قمـ ضم٤مسمر

ه٤موى: وومٞمف ((ُم٘مٌقل)) Aسمق ؿمٞم٦ٌم EجلزOي، حيٞمك سمـ يزيد Eًمرُّ
(4)

. 

 :وشمقسمع Aسمق Eًمزسمػم قمغم هذE Eًمقضمف ُمـ ىمٌؾ Eسمٜمل ضم٤مسمر

AظمرO JوEيتٝمام Eًمٌٞمٝم٘مل
(5)

 Mُمـ ـمريؼ ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤م ،Oيب ٟمجٞمح، قمـ ُمٕمٛمر، قمـ حمٛمد سمـ صمقA سمـE قمـ ،

FيقAو ،GMيب يمثػم ، وىمت٤مA سمٕمتٝمؿ–وحيٞمك سمـOA- سمٜمل قمـE يضقمـ ضم٤مسمر ، ضم٤مسمرO هللE سمف ٟمحقه قمٜمف. 

<دوق خيٓمك? يمثػمE وم٘مٞمف )) EعمروPي Eهلل قمٌدAسمق ، ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مM سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ Eحل٤مE IOخلزEقمل: ومٞمف

((قم٤مOف سم٤مًمٗمرEئض
(6)

. 

شمّمح OوEي٦م Eًمقىمػ Cٓ ُمـ ـمريؼ  مل ٕٟمف: EًمرEضمح قمـ Aيب Eًمزسمػم Eًمرومع -وEهلل Aقمٚمؿ-وEًمذي ئمٝمر 

 .Eهلل قمٌدوقمٞم٤مT سمـ ، وAُم٤م OوEي٦م Eًمرومع ومّمح٧م ُمـ OوEي٦م مح٤مM، ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم

 .روايي فمؿرو زمـ ديـور: شمويمثو 

EًمرEPق قمٌدAظمرضمٝم٤م 
(7)

EعمًتخرJ ذم قمقEٟم٦م Aسمق ـمري٘مف وُمـ– 
(8)

وEًمٓمح٤موي -
(9)

ذم  ؼمEينوEًمٓم، 

                                 
 (. 64( EخلرJE )<ا1)

(2 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )1049( H )7508 .) 

 (. 3360( K )8/330( ُمًتخرA Jيب قمقEٟم٦م )3)

(4 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )1070( H )7674 .) 

 (. 4/120( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )5)

(6 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )1006( H )7166 .) 

 . (K7251 ) (4/140) ّمٜمػEعم( 7)

 (. 2662( K )2/160( ُمًتخرA Jيب قمقEٟم٦م )8)

(9( Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين Kذ )2/35( K )3078( Oٔصم٤مE ُمِمٙمؾ Kذ ،)4/124( K )1483 .) 
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Eٕوؾمط
(1)

وEًمدOEىمٓمٜمل، 
(2)

وAسمق ٟمٕمٞمؿ ذم Eحلٚمٞم٦م، 
(3)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(4)

قمـ ، حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ Eًمٓم٤مئٗمل ُمـ ـمريؼ 

Oيٜم٤مM هلل قمٌدقمـ ضم٤مسمر سمـ ، قمٛمرو سمـE ، ّنA ؾمقلO هللE  عمًٚم: ىم٤ملE ًمرضمؾE ذم يمرُمفًمٞمس قمغم Gيم٤مP ؿ ،

 .OPقمف ENC يم٤من Aىمؾ ُمـ مخ٦ًم Aوؾمؼ وٓ

Aظمؼمين قمٛمرو ىم٤مل  ، Eسمـ ضمري٩مقمـ ، EًمرEPق قمٌدوم٠مظمرJ ُمـ ـمريؼ : ف Eًمٌخ٤مOي سم٤مإلOؾم٤ملوAقمٚمّ 

 .((هذA E<ح ُمرؾمؾ)): صمؿ ىم٤مل، وقمـ همػم وEطمد ُمثٚمف، Eهلل قمٌدضم٤مسمر Eسمـ  ؾمٛمٕم٧م قمـ

 .((ُمـ ضم٤مسمر، يًٛمٕمف قمٛمرو سمـ Mيٜم٤مO مل هذE Eخلؼم)): ٘مٓم٤مW وم٘م٤ملوAقمٚمف Eسمـ ظمزيٛم٦م سم٤مٟٓم

، EٟمٗمرM سمف حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ ُمـ سملم A<ح٤مF قمٛمرو سمـ Mيٜم٤مO)): ىم٤مئالEًمؼم سم٤مًمتٗمرM  قمٌدAقمٚمف Eسمـ يمذًمؽ و

((وُم٤م EٟمٗمرM سمف ومٚمٞمس سم٘مقي
(5)

. 

قن Eسمـ وقمٞمًك سمـ ُمٞمٛم، وؾم٠مًم٧م Aيب قمـ طمدي٨م OوEه حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ Eًمٓم٤مئٗمل)): وىم٤مل Eسمـ Aيب طم٤مشمؿ

: ىم٤مل Aيب= ام Mون مخ٦ًم NوM <دىم٦مًمٞمس ومٞم: ىم٤مل قمـ Eًمٜمٌل، قمـ ضم٤مسمر، قمـ قمٛمرو سمـ Mيٜم٤مEM ،Oي٦م Eعمٙمل

 يم٤من قمٛمرو سمـ Mيٜم٤مO وحيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد يروي٤من: ىم٤مل: ٕن Eحلٛمٞمدي طمدصمٜم٤م قمـ Eسمـ قمٞمٞمٜم٦م: OAى Aن هذE ظمٓم٠م

Cُم٤م حمٛمد : سمٕمض Aطم٤مMيثٝمام وAOي٧م ذم: ىم٤مل Aيب. قمـ Aيب ؾمٕمٞمد قمـ Aسمٞمف، هذE Eحلدي٨م قمـ قمٛمرو سمـ حيٞمك

يم٤من Eسمـ قمٞمٞمٜم٦م : ىم٤مل Aيب، ( قمـ Eًمٜمٌل، قمـ ضم٤مسمر وAيب ؾمٕمٞمد، قمٛمرو سمـ Mيٜم٤مO): Aو Eسمـ EMي٦م، سمـ ُمًٚمؿ

Oيٜم٤مM سمحدي٨م قمٛمرو سمـ Qًمٜم٤مE قمٚمؿA))هاE .
(6)

. 

((<دوق خيٓمئ ُمـ طمٗمٔمف)) وحمٛمد سمـ ُمًٚمؿ Eًمٓم٤مئٗمل
(7)

وُم٤م EٟمٗمرM سمف ومٗمٞمف وٕمػ يمام ، ٗمرM سمفوىمد Eٟم، 

 .Eًمؼم قمٌدىم٤مل Eسمـ 

 :سمف ُمقىمقوم٤م، قمـ ضم٤مسمر، وAسمق ضمٕمٗمر EًمرPEي ومروي٤مه قمـ قمٛمرو سمـ Mيٜم٤مE ،Oسمـ ضمري٩موظم٤مًمٗمف 

                                 
 (. 8/229( K )8483( ،)9/34( K )9057( Eعمٕمجؿ Eٕوؾمط )1)

 (. 1906( K )2/476(ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )2)

 (. 3/353ٞم٤م? )( طمٚمٞم٦م Eٕوًمٞم٤م? وـمٌ٘م٤مE Hٕ<ٗم3)

 (. 4/128( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )4)

 (. 13/116( Eًمتٛمٝمٞمد )5)

 (.  618( Q )2/590( قمٚمؾ Eحلدي٨م )6)

(7 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م)896( H )6293 .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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EًمرEPق قمٌدAظمرضمٝم٤م  ازمـ صمريٍروايي  -
(1)

Eًمٙمٌػم يخEًمت٤مO ذم Eًمٌخ٤مOي ـمري٘مف وُمـ– 
(2)

وEسمـ  

ظمزيٛم٦م
(3)

قمـ ضم٤مسمر سمـ ، ؾمٛمٕم٧م قمـ همػم وEطمد: Aظمؼمين قمٛمرو سمـ Mيٜم٤مO ىم٤مل: ىم٤مل: (Eسمـ ضمري٩م) قمٜمف – 

، ام Mون مخ٦ًم Aوؾمؼ ُمـ Eحل٥م <دىم٦مًمٞمس ومٞمو، ام Mون مخ٦ًم AوEق <دىم٦مًمٞمس ومٞم: Aٟمف ىم٤مل، Eهلل قمٌد

 .دىم٦مام Mون مخ٦ًم Aوؾمؼ ُمـ Eحلٚمق <ًمٞمس ومٞمو

Aظمرضماااف Eًمٌخااا٤مOي ذم Eًمتااا٤مOيخ Eًمٙمٌاااػم وورواييييي أيب صمعػييير
(4)

 Qيااا٤مC يبA م سماااـM@ قماااـ 

وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل 
(5)

 :ُمـ ـمريؼ Eسمـ Eعم٤ٌمOك 

 .يمالمه٤م قمـ Aيب ضمٕمٗمر EًمرPEي سمف

((<دوق د? Eحلٗمظ)) قمٞمًك EًمتٛمٞمٛملAيب  وAسمق ضمٕمٗمر EًمرPEي قمٞمًك سمـ
(6)

 .وىمد شمقسمع. 

 .قمغم ضم٤مسمر  ف ُمقىمقٌف Eضمح Aٟمّ وEًمرّ 

 شنه اهلل رضي أشمر أيب أمومي زمـ ؽمفؾ زمـ ضمـقػ -444
Aظمرضمف حيٞمك سمـ @Mم

(7)
وُمـ ـمري٘مف Eًمٌٞمٝم٘مل-

(8)
: ىم٤مل، قمـ Eًمزهري، قمـ يقٟمس، ٤ٌمOكEعمقمـ Eسمـ  -

٦م ُمْم٧م ٓ شم١مظمذ Eًمًٜمّ Aنّ : حيدI ذم جمٚمس ؾمٕمٞمد سمـ Eعمًٞم٥م، ؾمٛمٕم٧م Aسم٤م Aُم٤مُم٦م سمـ ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ

 .<دىم٦م ُمـ ٟمخؾ طمتك يٌٚمغ ظمر<ٝم٤م مخ٦ًم Aوؾم٤مق

 .وCؾمٜم٤مMه <حٞمح

                                 
 (. 4/139( K )7250( Eعمّمٜمػ )1)

 (. E1/224( H )700ًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم ) (2)

 (. 2306( K )4/37( ذم <حٞمحف )3)

 . (E1/224ًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم ) (4)

 . (K1918 ) (3/1040( EُٕمقEل ٓسمـ Pٟمجقيف )5)

(6)  :S( ًمتٝمذي٥مE 1126شم٘مري٥م( H )8019  .) 

(7 :S( مM@ ًمٞمحٞمك سمـ JEخلرE )135( K )453 .) 

 . (4/242( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )8)
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(همقام ؽمؼً ايمسامء ايمعمم : )ومقيمف : ومقيمف -[م]
(1)

. 

 .(2)خترجيو سبقوقد ، حديث متفق عليو

متػؼ فمؾقف(، وؽمؼ قًومييمقس همقام دون مخسي أ :  ومقل ايمـبل، )ويمـو: ومقيمف -[م]
(3)

. 

ًمٞمس ومٞمام Mون مخس : Eًمذي Aظمرضمف Eًمِمٞمخ٤من سمٚمٗمظ ضمز? ُمـ طمدي٨م Aيب ؾمٕمٞمد EخلدOي 

وًمٞمس ومٞمام Mون مخس Aوؾمؼ، وًمٞمس ومٞمام Mون مخس NوM <دىم٦م، AوEق <دىم٦م
(4)

ؾمٌؼوىمد . <دىم٦م 
(5)

. 

(ايمّزىموةدم ؽموئؿي اإلزمؾ ): ومقيمف -[م]
(6)

. 

Aٟمف يمت٥م   قمـ Eًمٜمٌل "، قمـ ضمده، قمـ Aسمٞمف، Aيب سمٙمر سمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ طمزم: ضمز? ُمـ طمدي٨م

قمٛمرو سمـ طمزم وم٘مرHA قمغم Aهؾ  وسمٕم٨م ُمع، وEًمدي٤مH، وEًمًٜمـ، Cمم Aهؾ Eًمٞمٛمـ سمٙمت٤مF ومٞمف EًمٗمرEئض

، Eحلدي٨م . . . ؿم٤مC Gمم Aن شمٌٚمغ OAسمٕم٤م وقمنميـ وذم يمؾ مخس ُمـ Eإلسمؾ Eًم٤ًمئٛم٦م : وومٞمف. . . . Eًمٞمٛمـ

خترجيف ؾمٌؼوىمد ، وهق طمدي٨م طمًـ
(7)

. 

(ام دون مخس ذود قًومييمقس همق): ومقيمف -[م]
(8)

. 

                                 
 (. 4/161( Eعمٖمٜمل )1)

 . -579 -( Eٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ 2)

 (. 4/161( Eعمٖمٜمل )3)

وEعمٕمروف Aن Eًمقؾمؼ ؾمتقن <٤مقم٤ًم )): ؾمتقن <٤مقم٤م، وىم٤مل Eًمِمٞمخ <٤مًمح Eًمٕمثٞمٛملم Oمحف Eهلل: -سم٤مًمٗمتح-، ( Eًمَقؾماؼ4)

، وهل سم٠م<قEقمٜم٤م طم٥ًم ُم٤م Nيمره ًمٜم٤م ُمِم٤مخيٜم٤م ُم٤مئت٤من وصمالصمقن <٤مقم٤ًم وPي٤مGM <٤مW ٟمٌقي، وقمغم طم٥ًم  سمّم٤مE Wًمٜمٌل

ه ذم EًمقPن ا ENC ضمٕمٚمٜم٤م Eًمّم٤مW يمٞمٚمقيـ وOAسمٕملم ضمرEُم٤ًم ا، ومثالصمامئ٦م <٤مW شمٕمدل ؾمتامئ٦م وEصمٜمل قمنم يمٞمٚمق سم٤مًمؼم ُم٤م Eقمتؼمٟم٤م

( ُم٤مGM: 5/185. يٜمٔمر: Eًمٜمٝم٤مي٦م )((EًمرPيـ Eجلٞمد، ومٞمتخذ Cٟم٤م? يًع ُمثؾ هذE ذم EًمقPن، Aو قمدA GوEٍن، صمؿ ي٘م٤مQ قمٚمٞمٝم٤م

 (. 6/70)وؾمؼ( EًمنمE Kعمٛمتع قمغم E MEPعمًت٘مٜمع )

 . -E- :- 452ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ (5)

 (. 4/161( Eعمٖمٜمل )6)

 . -444 -ؿ: ( Eٟمٔمر Eحلدي٨م Oىم7)

 (. 4/161( Eعمٖمٜمل )8)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ام Mون ًمٞمس ومٞم: Eًمذي Aظمرضمف Eًمِمٞمخ٤من سمٚمٗمظ قمٜمف Eهلل Oيضضمز? ُمـ طمدي٨م Aيب ؾمٕمٞمد EخلدOي 

ؾمٌؼوىمد . ام Mون مخس NوM <دىم٦مًمٞمس ومٞمو، مخس AوEق <دىم٦م
(1)

. 

دم ايمروم ي): ومقيمف -[م]
(2)

(رزمع ايمعمم 
(3). 

وذم Eًمرىم٦م Oسمع : وومٞمف: ضمز? ُمـ طمدي٨م Aٟمس ذم يمت٤مE Fًمّمدىم٤مE Hًمٓمقيؾ Eًمذي Aظمرضمف Eًمٌخ٤مOي

 .ٝم٤م ر? A ٓCن يِم٤م? Oهب٤مٚمٞمس ومٞموم، وُم٤مئ٦مشمٙمـ Cٓ شمًٕملم  مل وم٢من، Eًمٕمنم

 .(4)سبقوقد 

(ام دون مخس أواق قًومييمقس همق): ومقيمف -[م]
(5)

. 

ام Mون مخس ًمٞمس ومٞم: Eًمذي Aظمرضمف Eًمِمٞمخ٤من سمٚمٗمظ ضمز? ُمـ طمدي٨م Aيب ؾمٕمٞمد EخلدOي 

ؾمٌؼوىمد . ام Mون مخس NوM <دىم٦مًمٞمس ومٞمو، AوEق <دىم٦م
(6)

. 

(يمقس همقام دون مخسي أوؽمؼ قًومي:  )ومقل ايمـبل: ومقل اظمصـػ -[م]  
(7)

. 

ؾمٌؼوىمد ، Eعمتٗمؼ قمٚمٞمف قمٜمف Eهلل Oيضضمز? ُمـ طمدي٨م Aيب ؾمٕمٞمد EخلدOي 
(8)

. 

وميو ؽميؼل ، همقام ؽمؼً ايمسامء وايمعققن أو ىمون فمثريو ايمعممي:  )ومقل ايمـبل: ومقل اظمصـػ - -[م] 

(وهمقام يسؼك زمويمسوكقي كصػ ايمعمم : ودم روايي مسؾؿ، رواه ايمبخوري. كصػ ايمعمم  زمويمـض 
(9)

. 

                                 
 . -E- :- 452ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ (1)

: Eًمٗمْم٦م وEًمدEOهؿ Eعميوسم٦م ُمٜمٝم٤م. وA<ؾ Eًمٚمٗمٔم٦م EًمقOق، وهل EًمدEOهؿ Eعميوسم٦م ظم٤م<٦م، ومحذوم٧م EًمقEو وقمقT ُمٜمٝم٤م Eهل٤م?. ( Eًمرىما٦م2)

 ( ُم٤مGM: )Oىمف(. 2/254وCٟمام Nيمرٟم٤مه٤م ه٤مهٜم٤م محال قمغم ًمٗمٔمٝم٤م، ودمٛمع Eًمرىم٦م قمغم Oىم٤مH وOىملم. Eًمٜمٝم٤مي٦م )

 (. 4/161) ( Eعمٖمٜمل3)

 . -450 -: ( Eٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ4)

 (. 4/161( Eعمٖمٜمل )5)

 . -452 -: -(Eٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ6)

 (. 4/164( Eعمٖمٜمل )7)

 . -452 -: -(Eٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ8)

 (. 4/164-165( Eعمٖمٜمل )9)
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خترجيف ؾمٌؼ
(1)

. 

أو ، ءُ هملمرع أْن خطميذ ُميو ؽميؼً ايمسيام، إلم ايمقؿـ  اهلل زمعثـل رؽمقُل : ومول، )فمـ معوذ: ومقيمف -[م]

( ومو ؽُمِؼل زمًايمقي كصُػ ايمعمِم ، ايمعمُم ، ؽُمِؼَل زمعاًل 
(2)

. 

Rيب قمٞم٤مA يب سمٙمر سمـA ئؾ، ٤م<ؿقمـ قم، ضمز? ُمـ طمدي٨مEيب وA قمـ ُمنوق، قمـ ،Nوهق . قمـ ُمٕم٤م

وىمد شم٘مدم خترجيف، طمدي٨م طمًـ
(3)

. 

 فمـ ايمـبل، ؽمؾؿي زمـ قخرفمـ ، )وومً روى إشمرم: ومقيمف  وروى ، ايمقؽمؼ ؽمتقن قيوفمو: لومو

رواه ازمـ موصمف(، مثؾ ذيمؽ  وصموزمر فمـ ايمـبل، ؽمعقً فمـ أيب
(4)

. 

 . قخرؽمؾؿي زمـ ضمًيٌ  -444

 .ف هذه Eًمٚمٗمٔم٦مًمٞمس ومٞمو، ومل يٓمٌع Cٓ ضمز? ُمٜمف، ًمٕمٚمف ذم يمت٤مسمف Eًمًٜمـ

Oوهمػمه ُمـ ـمريؼ قمٓم٤م? سمـ ي٤ًم MوEM سمقA ظمرضمفAه ؾمٚمٛم٦م سمـ <خرقمـ ، وOذم ، ىمّم٦م فمٝم٤م Mومل شمر

خترجيف ؾمٌؼوىمد ، ـمريؼ ُمٜمٝم٤م هذه Eًمٚمٗمٔم٦م
(5)

. 

 ، ضمًيٌ أيب ؽمعقً  -444

Aظمرضمف Eسـم ُم٤مضمف
(6)

EMوM وAسمق -Eعمّمٜمػ قمزEه يمام– 
(7)

ٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ–  Eًم
(8)

ُمقEل، - Eٕ ٞمد ذم وAسمق قم
(9)

 ،

                                 
 . -579 -( Eٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ 1)

 (. 4/165( Eعمٖمٜمل )2)

 (. )OوEي٦م قم٤م<ؿ سمـ Aيب Eًمٜمجق463- .M -: ( Eٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ3)

 (. 4/167( Eعمٖمٜمل )4)

 . -E - 569ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 5)

 (. 1832( K )3/43( ذم Eًمًٜمـ، AسمقE FEًمّزيم٤مG، سم٤م Eًمقؾمؼ ؾمتقن <٤مقم٤م )6)

(7( Gًمّزيم٤مE ُم٤م دم٥م ومٞمف Fسم٤م ،Gًمّزيم٤مE Fًمًٜمـ، يمت٤مE ذم )3/8( K )1559.)  

 (. 4/121( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )8)

 (. 516( K )1591( EُٕمقEل )<ا9)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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وAمحد
(1)

وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل، 
(2)

وEسمـ ظمزيٛم٦م، 
(3)

وEًمدOEىمٓمٜمل، 
(4)

 :يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ OMCيس EٕوMي 

وAمحد
(5)

 :قمـ Eسمـ Aيب ًمٞمغم، ؽقمـ ذي، Eعمٚمؽ قمٌد سمـ Aمحد قمـ -Aيْم٤م– 

قمـ ، قمـ Aيب ؾمٕمٞمد، قمـ Aيب Eًمٌخؽمي، وEسمـ Aيب ًمٞمغم( قمـ قمٛمرو سمـ ُمرG، يمالمه٤م )OMCيس EٕوMي

 .Eًمقؾمؼ ؾمتقن <٤مقم٤م: ىم٤مل E ًمٜمٌل

 .وEًمقؾمؼ ؾمتقن خمتقُم٤م : وقمٜمد سمٕمْمٝمؿ

قمغم Aقماله  EُٕمرE? ضمٕمٚم٧م وCٟمام ؾمٛمل خمتقُم٤م ٕنّ ، وEعمختقم ه٤م هٜم٤م هق Eًمّم٤مW سمٕمٞمٜمف)): وىم٤مل Aسمق قمٌٞمد 

((يٜم٘مص ُمٜمف وٓظم٤ممت٤م ُمٓمٌققم٤م ًمئال يزME ومٞمف 
(6)

. 

MوEM سمقA ىم٤مل :((ًمٌخؽميE سمقA يب ؾمٕمٞمد ملA يًٛمع ُمـ)). 

ظمالف سملم Eًمٕمٚمام? ذم ُمٌٚمٖمف قمغم ُم٤م  وٓ، سم٤مN Fيمر ُمٌٚمغ Eًمقؾمؼ Cن <ح Eخلؼم)): وىم٤مل Eسمـ ظمزيٛم٦م

 .((Oوي ذم هذE Eخلؼم A ٓCن Aسم٤م Eًمٌخؽمي ٓ Aطمًٌف ؾمٛمع ُمـ Aيب ؾمٕمٞمد

يدOك Aسم٤م  ، ملُمقٓهؿ Eًمٙمقذم لEًمٓم٤مئ، قمٛمرEنAيب  وهق ؾمٕمٞمد سمـ، ؾمٕمٞمد سمـ ومػموA :Pسمق Eًمٌخؽمى هقو

Aسم٤م ؾمٕمٞمد EخلدOي  وAٓسم٤م ON  وٓيدOك قمٚمٞم٤م  مل Aسمق Eًمٌخؽمي Eًمٓم٤مئل)): ىم٤مل Eسمـ Aيب طم٤مشمؿ، ؾمٕمٞمد EخلدOي

((EOومع سمـ ظمدي٩م وٓسم٧م ومل يدOك Pيد سمـ صم٤م
(7)

. 

 .وم٤مإلؾمٜم٤مM ُمٜم٘مٓمع

 :وىمد شمقسمع Aسمق Eًمٌخؽمي قمٚمٞمف قمـ Aيب ؾمٕمٞمد ُمـ وضمٝملم

Aظمرضمف Aسمق يٕمغم: Eٕول
(8)

وقمٜمف Eسمـ طم٤ٌمن- 
(9)

 ، قمـ Pيمري٤م سمـ حيٞمك Pمحقيف -

                                 
 (. K11564 ) 18/1159( ذم Eعمًٜمد )1)

 (. 3/1040( K )1917( EُٕمقEل )2)

 (. 2310( K )2/1106( ذم <حٞمحف )3)

 (. 1926( K )2/484( ذم Eًمًٜمـ )4)

 (. 11785( K )18/309( ُمًٜمد Aمحد )5)

(6)  :S( لEُٕمقE621) ( K1591) . 

(7 :S( يب طم٤مشمؿA ؾمٞمؾ ٓسمـEعمرE )76( H )271 .) 

 (.  2/306( K )1034( Eعمًٜمد )8)

 (. 3282( K )8/76( ذم <حٞمحف )9)



 7774 ايمّزىموةىمتوب 

وAسمق قمقEٟم٦م ذم <حٞمحف
(1)

 Oُمـ ـمريؼ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمق 

قمٛمرو سمـ قمـ ، ـ ؾمٕمٞمد Eٕٟمّم٤مOيقمـ حيٞمك سم: وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقO( قمـ هِمٞمؿ، يمالمه٤م )Pمحقيف 

 .Eًمقؾمؼ ؾمتقن <٤مقم٤م. . . : E هلل ىم٤مل Oؾمقل: ىم٤مل، قمـ Aيب ؾمٕمٞمد EخلدOي، قمـ Aسمٞمف، حيٞمك Eٕٟمّم٤مOي

 .قمـ Aسمٞمف(، Eٕٟمّم٤مOي Eًمرمحـ قمٌدسمـ  Eهلل قمٌد): وىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقO، وEًمٚمٗمظ ًمزمحقيف

 .قمـ Aسمٞمف(، سمـ ومالن Eٕٟمّم٤مOي Eهلل قمٌد)): وقمٜمد Aيب يٕمغم

وAظمرضمف EًمدOEىمٓمٜمل
(2)

صمٜم٤م Aسمق سمٙمر سمـ ، سمـ <٤مًمح Eهلل قمٌدصمٜم٤م ، ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد EًمِمػمPEيُمـ ـمريؼ  

Rو: قمٞم٤مO ي سمف سمٛمثؾOٕٟمّم٤مE محقيفقمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمدP ي٦مE. 

((ٓ شمٕمرف طم٤مًمف)): ( ىم٤مل Eسمـ Eًم٘مٓم٤من Eًمٗم٤مدضمٕمٗمر سمـ حمٛمد EًمِمػمPEي): وذم Cؾمٜم٤مE MًمدOEىمٓمٜمل
(3)

. 

((صم٘م٦م)) Pيمري٤م سمـ حيٞمك Eعمٕمروف سمزمحقيف: وؿمٞمخ Aيب يٕمغم
(4)

. 

 .ٜم٤مE Mسمـ طم٤ٌمن Oضم٤مًمف صم٘م٤مHوCؾم 

Oُم٤م ىمقل ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقAو :(هلل قمٌدE  ًمرمحـ قمٌدسمـEومٚمٕمٚمف ىمٚم٥م ) :يروي قمـ ، ٕن حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد

 .وهق يروي قمـ Aسمٞمف، <ٕمّمٕم٦م Eعم٤مPين Eٕٟمّم٤مOّي Aيب  Eًمرمحـ سمـ قمٌدسمـ  Eهلل قمٌدEًمرمحـ سمـ  قمٌد

ّٕن Eًمٌخ٤مOي Oوى ضمز? : قمـ Aسمٞمف(، قمٛمرو سمـ حيٞمك Eٕٟمّم٤مOي): وEًمّمقFE قمـ حيٞمك Eٕٟمّم٤مOي هق

ُمـ Eحلدي٨م ذم <حٞمحف
(5)

قمٛمرو سمـ قمـ ، ك سمـ ؾمٕمٞمد Eٕٟمّم٤مOيقمـ حيٞم، Eًمقه٤مE Fًمث٘مٗمل قمٌدُمـ ـمريؼ  

 .قمـ Aسمٞمف سمف، حيٞمك Eٕٟمّم٤مOي

Eًمدٟمٞم٤م يمت٤مF قمـ حيٞمك  ًمٞمس ذم)): وهق ُمـ A<ح Eًمٜم٤مQ يمت٤مسم٤م قمـ حيٞمك Eٕٟمّم٤مOي ىم٤مل Eسمـ Eعمديٜمل

 Fح ُمـ يمت٤م>Aقمٌد Fًمقه٤مE ،قمـ حيٞمك ه Fق قمٚمٞمف يمؾويمؾ يمت٤م ، Fقمٌديٕمٜمل يمت٤م Fًمقه٤مE))
(6)

. 

                                 
(1( JعمًتخرE )8/326( K )3356 .) 

 (.  2030( K )3/42ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل ) (2)

 (. 3/463( سمٞم٤من Eًمقهؿ وEإلهي٤مم ذم يمت٤مE Fٕطمٙم٤مم )3)

( ذم شمرمج٦م: حمٛمد سمـ Aمحد سمـ ؾمٝمٞمؾ Eًم٤ٌمهكم Eعم١مE ،FMإليمامل ذم Nيمر ُمـ ًمف 7/568)( Eًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤م? Eًمرضم٤مل 4)

 :S( ًمرضم٤ملE محد ُمـA إلُم٤ممE ي٦م ذم ُمًٜمدEوO150( H )273 .) 

 (. 1447( K )2/116( يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مP Fيم٤مE GًمقOق )5)

(6( MEيخ سمٖمدOشم٤م )12/271 .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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وهذE <حٞمح ُمتّمؾ )): وىم٤مل Eسمـ Eعمٚم٘مـ، وىمد <ححف Eسمـ طم٤ٌمن، وقمغم هذE وم٤محلدي٨م <حٞمح

((يم٤مًمِمٛمس
(1)

. 

 .ضمًيٌ صموزمر  -444

Aظمرضمف Eسمـ ُم٤مضمف
(2)

 وAيب Eًمزسمػم قمـ قمٓم٤م? سمـ Aيب Oسم٤مK، ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ قمٌٞمد Eهلل 

 .Eًمقؾمؼ ؾمتقن <٤مقم٤م: E هلل ىم٤مل Oؾمقل: ىم٤مل، Eهلل قمٌدقمـ ضم٤مسمر سمـ 

((وهق ُمؽموك Eحلدي٨م EًمٕمرPُمل Eهلل حمٛمد سمـ قمٌٞمدهذC Eؾمٜم٤مM وٕمٞمػ ومٞمف )): وىم٤مل Eهلٞمثٛمل
(3)

. 

EعمًتخرAJظمرضمف Aسمق قمقEٟم٦م ذم : Aٟمٞم٦ًم شم٤مسمٕمف Pيد سمـ Aيب، وشمقسمع EًمٕمرPُمل
(4)

وEسمـ قمدي ذم ، 

Eًمٙم٤مُمؾ
(5)

 ، حيٞمك سمـ يزيد Eًمره٤موي 

وEًمدOEىمٓمٜمل
(6)

 :ُمـ ـمريؼ يزيد سمـ ؾمٜم٤من 

ىم٤مل : ىم٤مل، قمـ ضم٤مسمر، قمـ Aيب Eًمزسمػم، و يزيد سمـ ؾمٜم٤من( قمـ Pيد سمـ Aيب Aٟمٞم٦ًم، يمالمه٤م ) حيٞمك سمـ يزيد

 .وEًمقؾمؼ ؾمتقن <٤مقم٤م، ًمٞمس ومٞمام Mون مخ٦ًم Aوؾمؼ <دىم٦م: E ًمٜمٌل

ه٤موى ((ُم٘مٌقل)) Aسمق ؿمٞم٦ٌم EجلزOي، وحيٞمك سمـ يزيد Eًمرُّ
(7)

. 

((وٕمٞمػ)) ويزيد سمـ ؾمٜم٤من سمـ يزيد Eًمتٛمٞمٛمل Aسمق ومروE Gًمره٤موي
(8)

. 

Eًمره٤موي٤من هٙمذE هEوO ، ًٟمٞم٦ًم ُمرومققمA يبA يد سمـP سمق : وظم٤مًمٗمف، ٤مقمـAًمرطمٞمؿ ظم٤مًمد سمـ يزيد  قمٌدE

٤ًمئؾ Aسمٞمفذم ُم سمـ Aمحد Eهلل قمٌدAظمرضمف ، سمف ُمقىمقوم٤م قمغم ضم٤مسمر، Eجلٛمحل ومروEه قمـ Pيد سمـ Aيب Aٟمٞم٦ًم
(9)

قمـ  

                                 
 (. 2/52ذم يمت٤مسمف حتٗم٦م Eعمحت٤مC Jمم MAًم٦م Eعمٜمٝم٤مJ ) (، وٟمحقه1034( K )1/301( ظمال<٦م EًمٌدE Oعمٜمػم )1)

 (. 1833( K )3/43( ذم Eًمًٜمـ )2)

 (. 658( K )2/93( ُمّم٤ٌمE Kًمزضم٤مضم٦م ذم PوEئد Eسمـ ُم٤مضمف )3)

(4( JعمًتخرE )8/332 ( K )3361 .) 

 (. 7/232( H )2131( Eًمٙم٤مُمؾ )5)

 (. 2/483( K )1922( Eًمًٜمـ )6)

(7 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )1070( H )7674 .) 

(8 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )1076( H )7727 .) 

(9( )2/573( K )786 .) 



 7776 ايمّزىموةىمتوب 

 .Eًمرطمٞمؿ سمف قمٌدقمـ Aيب ، قمـ حمٛمد سمـ ؾمٚمٛم٦م EحلرEين، Aسمٞمف

((صم٘م٦م)) ظم٤مًمد سمـ Aيب يزيد سمـ ؾمامك سمـ Oؾمتؿ Eُٕمقي ُمقٓهؿ EحلرEين: Eًمرطمٞمؿ هق قمٌدوAسمق  
(1)

. 

 .ٕٟمف وEًمره٤موي٤من ُمتٙمٚمؿ ومٞمٝمؿ: Eًمرطمٞمؿ Eُٕمقي هل EًمرEضمح٦م قمٌدئمٝمر Aن  OوEي٦م Aيب  وEًمذي

 .سمـ قمٛمرو سمـ Eًمٕم٤مE  Sهلل قمٌدقمـ قم٤مئِم٦م و ٟمحقه وOوي

Aظمرضمف Aسمق قمقEٟم٦م ذم Eعمًتخر J ضمًيٌ فموئشي -4
(2)

وEًمٓمؼمEين ذم Eٕوؾمط 
(3)

وEًمدOEىمٓمٜمل، 
(4)

 

 قمـ قم٤مئِم٦م، قمـ EٕؾمقM، قمـ CسمرEهٞمؿ، ٕمتٛمرقمـ ُمٜمّمقO سمـ Eعم، ُمـ ـمريؼ <٤مًمح سمـ ُمقؾمك Eًمٓمٚمحل

 .ام Mون مخ٦ًم Aوؾم٤مق Pيم٤مG وEًمقؾمؼ ؾمتقن <٤مقم٤مًمٞمس ومٞمAٟمف  E هلل ضمرE Hًمًٜم٦م ُمـ Oؾمقل

((ُمؽموك)) و<٤مًمح سمـ ُمقؾمك سمـ Cؾمح٤مق سمـ ـمٚمح٦م Eًمتٞمٛمل Eًمٙمقذم
(5)

. 

 .Eوم٤محلدي٨م وٕمٞمػ ضمد

Aظمرضمف Eسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل  زمـ فمؿرو زمـ ايمعوص اهلل فمبًوضمًيٌ  -4
(6)

، EًمٕمزOُمل قمـ 

ذم Eحلٜمٓم٦م : ذم OAسمع Eًمّزيم٤مCGٟمام : E هلل ىم٤مل Oؾمقل: قمـ ضمده ىم٤مل، قمـ Aسمٞمف، قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥مقمـ 

 .وEًمقؾمؼ ؾمتقن <٤مقم٤م، ?ام Mون مخ٦ًم Aوؾم٤مق رًمٞمس ومٞمو، وEًمِمٕمػم وEًمتٛمر وEًمزسمٞم٥م

((مرتوك)) الرمحن الكويف عبدبن أيب سليمان الفزاري أبو  اهلل حممد بن عبيد: العرزميوفيو 
(7). 

 .(8)مجاع فيو ابن ادلنذرنقل اإل، واإلمجاع، والعمدة يف ذلك حديث أيب سعيد اخلدري
(9)النضانأطمذت ايمصوع مـ أيب : ومول أمحً: )ومول ضمـبؾ: ومقيمف -444

أطمذسميف ميـ : النضان وومول أزمق، 

                                 
(1)  :S( ًمتٝمذي٥مE 294شم٘مري٥م( K )1697 .) 

(2( JعمًتخرE )8/332( K )3361 .) 

 . (K5123 ) (5/215( Eعمٕمجؿ Eٕوؾمط )3)

 (. 2028( K )3/40( ذم Eًمًٜمـ )4)

(5 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )448( H )2891 .) 

 (. 1916( K )3/1039ٓسمـ Pٟمجقيف ) ( EُٕمقEل6)

(7 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )874( H )6108 .) 

(8( FعمٝمذE Kذ WعمجٛمقE )5/458 .) 

ٖمدMEي: Aسمق Eًمٜمي( 9) ٚمؿ Eًمٚمٞمثل ُمقٓهؿ Eًٌم ـ ُم ـ Eًم٘م٤مؾمؿ سم  (. 7256( H )1017ري٥م Eًمتٝمذي٥م )S: شم٘م(( صم٘م٦م صٌم٧م)) ه٤مؿمؿ سم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 7777 ايمّزىموةىمتوب 

ازمـ أيب ذئى
(1)

س  اهلل فمبيًوميول أزميق ، ايمذي يعرف زموظمًيـيي  هذا قوع ايمـبل: وومول،  ًَ هملطميذكو ايمَعي

كو زمف ْ وه همنذا هق مخسي أرؿميول هم، ٕكف ٓ يتجوذم فمـ مقضعف؛ وهق أقؾ  مو يؽول زمف، همعغم  ؽِْؾـو زمف شمؿ وَزك 

هذا أق . . . . وشمؾثف
(2)

(  ومو زُمكّم يمـو مـ قوع ايمـبل، مو وومػـو فمؾقف 
(3)

. 

 .ُمـ يم٤ٌمA Oشم٤ٌمE Wًمت٤مسمٕملم وEسمـ Aيب Nئ٥م، وCؾمٜم٤مMه Cمم Eسمـ Aيب Nئ٥م <حٞمح، ذم همػم Eعمٖمٜمل Aضمدهمل 

(يمقس همقام دون مخسي أوؽمؼ قًومي:  اهلل )ومقل رؽمقل :ومقل اظمصـػ - -[م]
(4)

. 

ؾمٌؼوىمد ، Eعمتٗمؼ قمٚمٞمف قمٜمف Eهلل Oيضضمز? ُمـ طمدي٨م Aيب ؾمٕمٞمد EخلدOي 
(5)

. 

  ايمّزىميوةويعيرف وميًر ، يمقَْخُرقيفو، )ويـبغل أن يبعٌ اإلموم ؽموفمقف إذا زمًا قيالح ايميثامر: ومقيمف ،

ف اظمويمؽ ذيمؽ وُمـ ىمون يرى اخلرص، ويعر 
(6)

وؽمفؾ، فمؿر زمـ اخلطوب 
(7)

(زمـ أيب ضمثؿي 
(8)

. 

 شنه اهلل رضيحد ث شمن  -444

ُمٕمروم٦م Eًمًٜمـ ذم يمام–Aظمرضمف Eًمِم٤مومٕمل
(9)

 :قمـ Oضمؾ -

                                 
))صم٘م٦م وم٘مٞمف وم٤موؾ((  Eًمرمحـ سمـ EعمٖمػمG سمـ Eحل٤مIO سمـ Aيب Nئ٥م Eًم٘مرر Eًمٕم٤مُمري Aسمق Eحل٤مE IOعمدين ( حمٛمد سمـ قمٌد1)

 (. 6082( H )٥871م )S: شم٘مري٥م Eًمتٝمذي

 ( وAصم٧ٌم حم٘م٘مق Eعمٖمٜمل: )A<ٚمح(، وAؿم٤مC Oمم Aن ذم سمٕمض Eًمٜمًخ )A<ح( وهذA Eومم مم٤م Aصمٌتقه. 2)

 (. 4/167( Eعمٖمٜمل )3)

 (. 4/169( Eعمٖمٜمل )4)

 . -E- :- 452ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ (5)

(6SخِلارE ) سمٞم٤ٌم، ومٝمق ُمـP ًمٕمٜم٥مE وُمـ Eًمرـم٥م مترE ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ Oطمز ENC ،ًمٙمرُم٦م خير<ٝم٤م ظمر<٤مEًمٜمخٚم٦م وE Sُمـ ظمر :

EخلرE :Sًمٔمـ: ٕن EحلزC Oٟمام هق شم٘مدير سمٔمـ، وEٓؾمؿ EخِلرS سم٤مًمٙمن. ي٘م٤مل يمؿ ظِمرOA Sُوؽ= ووم٤مقمؾ Nًمؽ 

 ( ُم٤مGM: )ظمرS(. E2/22خل٤مE SOًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م Eحلدي٨م وEٕصمر )

<ح٤ميب <ٖمػم وًمد ؾمٜم٦م صمالI ُمـ EهلجرG، وًمف  ؾمٝمؾ Eسمـ Aيب طمثٛم٦م Eسمـ ؾم٤مقمدE Gسمـ قم٤مُمر Eٕٟمّم٤مOي EخلزOضمل Eعمدين (7)

ؾمٝمٛمف وؾمٝمؿ ومرؾمف، ويم٤من ظم٤مO<٤م Cمم ظمٞمؼم، ورضF ًمف سمخٞمؼم  E هلل Aطم٤مMي٨م، ويم٤من Aسمقه Aسمق طمثٛم٦م، سمٕمثف Oؾمقل

( Fٓؾمتٞمٕم٤مE :٤م. يٜمٔمر>Oسمق سمٙمر، وقمٛمر، وقمثامن يٌٕمثقٟمف ظم٤مA2/661( H )1082( )4/1629( H )2910 ،)

 :S( ًمتٝمذي٥مE 257شم٘مري٥م( H )2653 .) 

 (4/173( Eعمٖمٜمل ٓسمـ ىمدEُم٦م )8)

 (. 8187( K )6/1213( ُمٕمروم٦م Eًمًٜمـ )9)
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EًمرEPق قمٌدو
(1)

 :قمـ EًمثقOي 

وAسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل
(2)

Eعمحغم ذم طمزم Eسمـ ـمري٘مف وُمـ– 
(3)

 :ؿوهِمٞم، قمـ يزيد سمـ ه٤مOون -

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(4)

 :قمـ Aيب ظم٤مًمد Eٕمحر 

وEًمٌٞمٝم٘مل
(5)

 :ُمـ ـمريؼ ؾمٚمٞمامن سمـ سمالل 

وؾمٚمٞمامن( قمـ حيٞمك سمـ ، وAسمق ظم٤مًمد، وهِمٞمؿ، ويزيد سمـ ه٤مOون، وEًمثقOي، ؾمتتٝمؿ )ؿمٞمخ Eًمِم٤مومٕمل

ـَ Eخلٓم٤مF يم٤من يٌٕم٨م Aسم٤م طمثٛم٦م ظم٤مOً<٤م خيرE Sًمٜمخَؾ )): قمـ سمِمػم سمـ ي٤ًمO، ؾمٕمٞمد ومٞم٠مُمره A ، ENCن  قمٛمَر سم

 .((طم٤مئٓمٝمؿ خير<قٟمف Aْن يدW هلؿ ُم٤م ي٠ميمٚمقٟمف ومال خَيُْرُ<فُ ذم  د Eًم٘مقموضم

ومل ، ُمـ Eًمقؾمٓمك ُمـ Eًمت٤مسمٕملم ((صم٘م٦م وم٘مٞمف)) Eسمـ ي٤ًمE Oحل٤مOصمل ُمقمم Eٕٟمّم٤مO ُمدين -ُمّمٖمر–وسُمِمػم 

Fخلٓم٤مE ي٦م قمـ قمٛمر سمـEوO يذيمر ًمف. 

Eًمًت٦م قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد وهٙمذE ?ٓه ه١مEوO ،ه قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمدEيد ومروP سمـ Mقمـ ، وظم٤مًمٗمٝمؿ مح٤م

Oيب طمثٛم٦م، سمِمػم سمـ ي٤ًمA قمـ ؾمٝمؾ سمـ ،Fخلٓم٤مE ن  قمٛمر سمـA ،يضO هللE ًمتٛمر قمٜمفE Sسمٕمثف قمغم ظمر ،

 .((A ENCشمٞم٧م OAو٤م وم٤مظمر<ٝم٤م وWM هل٤م ىمدO ُم٤م ي٠ميمٚمقن)): وىم٤مل

٤مقموضمٕمؾ Eًم، قمـ قمٛمر قٓومجٕمٚمف ُمق<  .Aيب طمثٛم٦م: سمدل Aسمٞمف، ؾمٝمؾ سمـ Aيب طمثٛم٦م: هق َل ً 

ويم٤من مح٤مM ، وEًمٕمدA Mومم سم٤محلٗمظ ُمـ EًمقEطمد، ((صم٘م٦م صم٧ٌم وم٘مٞمف)) ومح٤مM سمـ Pيد سمـ OMهؿ Eجلٝمْمٛمل

ت٥م Eحلدي٨م Aطمٗمظ يٙم مل ُم٤م AOي٧م AطمدE :((Eًمرمحـ سمـ ُمٝمدي قمٌدىم٤مل ، قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد، خيٚمط ذم يمت٤مسمف

((ومل يٙمـ قمٜمده يمت٤مC Fٓ ضمز? ًمٞمحٞمك سمـ ؾمٕمٞمد ويم٤من خيٚمط ومٞمف، ُمـ مح٤مM سمـ Pيد
(6)

. 

 .قمٜمف Eهلل Oيضظمرى قمـ قمٛمر Aوًمف ـمرق 

                                 
 (.  4/129( K )7221( Eعمّمٜمػ )1)

 (486( K )1449 ( EُٕمقEل )<ا2)

 (. 5/259( Eعمحغم )3)

 (. 6/552( K )10663( Eعمّمٜمػ )4)

 ( 8187( K )6/113(، ُمٕمروم٦م Eًمًٜمـ )4/124( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )5)

 (. 3/138( H )617( EجلرK وEًمتٕمديؾ )6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .قمٜمف Eهلل Oيضؾمٕمٞمد سمـ Eعمًٞم٥م قمٜمف : إول

Aظمرضمف Eًمٓمح٤موي 
(1)

صمٜم٤م Aسمق سمٙمر سمـ قمٞم٤مR سمـ : ىم٤مل، ُمـ ـمريؼ يقؾمػ سمـ قمدي سمـ OPيؼ Eًمٙمقذم 

سمٕم٨م قمٛمر )): ىم٤مل، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ Eعمًٞم٥م، قمـ سمِمػم سمـ ي٤ًمO، قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد Eٕٟمّم٤مOي، ٤مUؾم٤ممل Eحلٜم

 Fخلٓم٤مE يضسمـO هللE قمٜمف Qًمٜم٤مE قمغم Sيب طمثٛم٦م خيرA ًم٘مقم ذم ٟمخٚمٝمؿ، وم٠مُمره، ؾمٝمؾ سمـE وضمد ENC ، نA

 .((خيرS قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م ي٠ميمٚمقن ٓ

: وىمد ىم٤مل Eسمـ طمجر، وEظمتٚمػ ذم ؾمامقمف ُمٜمف، طمٞم٤مG قمٛمر صمامين ؾمٜملم OMAك ُمـ وؾمٕمٞمد سمـ Eعمًٞم٥م

((ومٞمف شمٍميح ؾمٕمٞمد سمًامقمف ُمـ قمٛمر، وىمع زم طمدي٨م سم٢مؾمٜم٤مM <حٞمح ٓ ُمٓمٕمـ ومٞمف))
(2)

وسمٜم٤م? قمٚمٞمف . 

ومٛمرEؾمٞمؾ Eسمـ Eعمًٞم٥م ُمـ A<ح EعمرEؾمٞمؾ يمام ىمرOه ، وقمغم ومرT قمدم صمٌقH ؾمامقمف ُمٜمف، وم٤مإلؾمٜم٤مM ُمتّمؾ

Aهؾ هذE Eًمِم٠من
(3)

. 

Cؾمٜم٤مMه سمدE Oًمديـ Eًمٕمٞمٜمل ذم ٟمخ٥م Eٕومٙم٤مO و<حح
(4)

. 

 .قمٜمف Eهلل Oيضقمـ قمٛمر ، EٕوEPقمل: وايمثوع

ُمقEل Eٕ ٞمد ذم Aظمرضمف Aسمق قم
(5)

وEPقمل، سـم <٤مًمح Eهلل قمٌدقمـ   Eٕ يم٤مشم٥م Mي٤مP هل٘مؾ سـمE قمل، قمـEPو Eٕ قمـ ،

ـ Eخلٓم٤مF سمٚمٖمٜم٤م Aنّ : ىم٤مل يمٚم٦م ٦مٕمريّ Eًمذم Eعم٤مل  وم٢منّ ، ٗمقE قمغم Eًمٜم٤مQ ذم EخلرSظمٗمّ : ىم٤مل، قمٛمر سم Eٕو. 

((<دوق يمثػم Eًمٖمٚمط صم٧ٌم ذم يمت٤مسمف ويم٤مٟم٧م ومٞمف همٗمٚم٦م)) سمـ <٤مًمح يم٤مشم٥م Eًمٚمٞم٨م Eهلل قمٌدوومٞمف 
(6)

. 

وAظمرضمااف Eًمٌٞمٝم٘ماال
(7)

قمٛماار سمااـ  قمٛماارو EٕوEPقمااك Aنّ  ُمااـ ـمريااؼ Eًمقًمٞمااد سمااـ ُمًااٚمؿ طماادصمٜم٤م Aسمااق 

                                 
(1( Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين Kذ )2/40( K )3098( ًم٘مر@ن ًمٚمٓمح٤مويE طمٙم٤ممA ،)1/348( K )722 .) 

 (. 4/87( هتذي٥م Eًمتٝمذي٥م )2)

(3 :S( ًمتحّمٞمؾE ًمٕمالئل ضم٤مُمعE ىم٤مل )ؾمٞمٚمف <حٞمح٦م 88Eن مجٞمع ُمرAعمًٞم٥م وE شمٗم٘م٧م يمٚمٛمتٝمؿ قمغم ؾمٕمٞمد سمـE وىمد(( :)

وAٟمف يم٤من ٓ يرؾمؾ Cٓ قمـ صم٘م٦م ُمـ يم٤ٌمE Oًمت٤مسمٕملم Aو <ح٤ميب ُمٕمروف((، وومّمٚم٧م Eًم٘مقل ذم ؾمامE Wسمـ Eعمًٞم٥م ُمـ قمٛمر 

 (. 256ذم Eحلدي٨م Oىمؿ )

 (. ٤ٌ8/179مين Eٕظم٤ٌمO ذم ذK ُمٕم٤مين Eٔصم٤مO )ٟمخ٥م Eٕومٙم٤مO ذم شمٜم٘مٞمح ُم (4)

 (. 487( K )1454( EُٕمقEل )<ا5)

(6 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )515( H )3388 .) 

 (. 4/124( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )7)
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 ((وEًمقـمٞم٦م وEٕيمٚم٦م Eًمٕمري٦مEخلرS وم٢من ومٞمف ذم  ظمٗمٗمقE قمغم Eًمٜم٤مQ)): ىم٤مل قمٜمف Eهلل Oيض EFخلٓم٤م

 Eًمرضمَؾ  Eًمٜمخٚم٦م وEًمٜمخٚمتلم وEًمثالI يٛمٜمحٝم٤م Eًمرضمُؾ : ىم٤مل= ٦مEًمٕمريّ وُم٤م : ىم٤مل Eًمقًمٞمد ىمٚم٧م ٕسمك قمٛمرو

ويقوع ُمـ ، Aهؾ Eعم٤مل ي٠ميمٚمقن ُمٜمف Oـم٤ٌم ومال خيرN Sًمؽ: لىم٤م= ومام Eٕيمٚم٦م: ىمٚم٧م، ُمـ Aهؾ Eحل٤مضم٦م

 .ُمـ يٖمِم٤مهؿ ويزوOهؿ: ىم٤مل= ومام Eًمقـمٞم٦م: ىم٤مل وم٘مٚم٧م، ظمر<ف

ذم ، ٕٟمف ُم٤مH ؾمٜم٦م ؾمٌع ومخًلم وُم٤مئ٦م: يدOك قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مF مل EٕوEPقمل ٕنّ ، وEإلؾمٜم٤مM ُمٜم٘مٓمع

وهق Eسمـ ؾمٌٕملم ؾمٜم٦م، @ظمر ظمالوم٦م Aيب ضمٕمٗمر
(1)

 .ٟملمصمام ٙمقن وMٓشمف ؾمٜم٦م ؾمٌعتوم، 

 .قمٜمف Eهلل Oيضقمـ قمٛمر ، حمٛمد سمـ ؾمٝمؾ سمـ Aيب طمثٛم٦م: وايمثويمٌ

Aظمرضمف Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل
(2)

، ىمٓمػم Eٕٟمّم٤مOي ىم٤مل Aظمؼمين، Eسمـ ضمري٩مقمـ ، قمـ طمج٤مE Jعمّمٞميص 

ٓ خترS : ًمف Aسم٤م طمثٛم٦م يم٤من خيرS ًمٕمٛمر سمـ Eخلٓم٤مF وم٘م٤مل Aنّ ))، Aظمؼمه، حمٛمد سمـ ؾمٝمؾ سمـ Aيب طمثٛم٦م Aن  

 .((ذم EًمٕمرEي٤م

وًمٕمٚمف شمّمحٞمػ ُمـ )Aيب قمٗمػم( وهق يروي قمـ حمٛمد سمـ ، Aىمػ ًمف قمغم شمرمج٦م مل ىمٓمػم Eٕٟمّم٤مOيو

طمثٛم٦م يمام Nيمره Eًمٌخ٤مOي ذم Eًمت٤مOيخ EًمٙمٌػمAيب  ؾمٝمؾ سمـ
(3)

وAسمق قمٗمػم Eٕٟمّم٤مOي Nيمره Eًمٕمجكم ذم ، 

Hًمث٘م٤مE
(4)

 .((شم٤مسمٕمل صم٘م٦م)): وىم٤مل 

Nيمره Eسمـ طم٤ٌمن ذم Eًمث٘م٤مH وحمٛمد سمـ ؾمٝمؾ سمـ Aيب طمثٛم٦م
(5)

. 

 .وم٤مإلؾمٜم٤مM ومٞمف وٕمػ

 .حد ث سهل بن أبي حثمة  -444
Aظمرضمف Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل

(6)
Eعمحغم ذم طمزم Eسمـ ـمري٘مف وُمـ– 

(7)
، قمـ يزيد سمـ ه٤موOن -

                                 
 (. 7/488( Eًمٓمٌ٘م٤مE Hًمٙمؼمى )1)

 (. 487( K )1452( EُٕمقEل )<ا2)

 (. 1/107( H )306( Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم )3)

(4S( ًمٚمٕمجكم Hًمث٘م٤مE ) :505( H )2002 .) 

 (. 5/260( Eعمحغم )5)

 (. 486( K )1450( EُٕمقEل )<ا6)

 (. 7/398( H )10587(Eًمث٘م٤مH ٓسمـ طم٤ٌمن )7)
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وEًمٓمح٤موي ذم Aطمٙم٤مم Eًم٘مر@ن
(1)

 :ُمـ ـمريؼ يزيد سمـ ه٤مOون 

ذم EُٕمقEلوEسمـ Pٟمجقيف 
(2)

 :Eًمٕمزيز سمـ حمٛمد قمٌدقمـ  

، قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك سمـ طم٤ٌمن، Eًمٕمزيز EًمدEOوMOي( قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد قمٌد، يمالمه٤م )يزيد سمـ ه٤مOون

ف ظمرS ُم٤مل وAٟمّ ، يم٤من يٌٕمثف ظم٤مO<٤م، ُمروEن سمـ Eحلٙمؿ Aنّ )): قمـ ؾمٝمؾ سمـ Aيب طمثٛم٦م، قمـ Aيب ُمٞمٛمقن

ظمر<٧م ُم٤مل ؾمٕمد سمـ Pيد : ُمروEن EخلرS ىم٤مل ومٚمام قمرT قمغم، ؾمٕمد سمـ Pيد Eٕٟمّم٤مOي ؾمٌٕمامئ٦م وؾمؼ

وًمٙمـ شمريم٧م هلؿ ،  وضمدH ومٞمف OAسمٕملم قمريِم٤م خلر<تف شمًٕمامئ٦م وؾمؼAيّن  قٓوًم، ٟمٕمؿ: ىم٤مل= ؾمٌٕمامئ٦م وؾمؼ

 .((ىمدO ُم٤م ي٠ميمٚمقن

ؾمٛمٕم٧م حيٞمك ي٘مقل ىمد Oوى حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد Eٕٟمّم٤مOي )): Oضمؾ جمٝمقل ىم٤مل EًمدوOي وAسمق ُمٞمٛمقن 

وم٘مٚم٧م Aٟم٤م ، طمثٛم٦م Aن ُمروEن سمٕمثف ظم٤مO<٤مAيب  ُمٞمٛمقٟم٦م قمـ ؾمٝمؾ سمـAيب  قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك سمـ طم٤ٌمن قمـ

((هذE ىم٤مل Oضمؾ= ىمٚم٧م ًمف ُمـ Aسمق ُمٞمٛمقن، ُمٞمٛمقنAيب  وم٘م٤مل ٓ قمـ= ُمٞمٛمقٟم٦مAيب  ًمٞمحٞمك قمـ
(3)

. 

 .وسم٤مهلل Eًمتقومٞمؼ. ُم٤م يدل قمغم Nًمؽ، Eًم٤ًمسمؼ ذم Aصمر قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مF ؾمٌؼوىمد ، وم٤مإلؾمٜم٤مM ومٞمف وٕمػ

فمـ فمتوب زمـ أؽميقً، فمـ ؽمعقً زمـ اظمسقى، )روى ايمزهري: ومقيمف -444
(4)

ىميون   ايمـبيل أن  ، 

ٌُ فمعم ايمـ وس مـ ْرُرُص فمؾقفؿ ىُمُرومفؿ وشمامرهؿ ودم . وايمؼمميذي، صميفوازمـ مو، رواه أزمق داود. يبع

، وسُمْمطمذ زىموسُمف ززمقًبيو، ىمام ُرَْرص ايمـخُؾ ، َص ايمعـُى أْن ُرْرُ   اهلل أمر رؽمقُل : ومول، يمػظ فمـ فمتوب

(ىمام سُممطمذ زىموُة ايمـّخِؾ متًرا
(5)

. 

                                 
 (. 1/349( Aطمٙم٤مم Eًم٘مر@ن ًمٚمٓمح٤موي )1)

 (. 3/1074( K )1997( EُٕمقEل ٓسمـ Pٟمجقيف )2)

 (.  O3/173( Q )773وEي٦م EًمدوOي ) -شم٤مOيخ Eسمـ ُمٕملم  (3)

ُمـ  E هلل Aؾمٚمؿ يقم Eًمٗمتح ومٚمام ظمرO Jؾمقل ُمٜم٤مف ؿمٛمس سمـ قمٌد ٞمد سمـ Aيب Eًمٕمٞمص سمـ Aُمٞم٦م سمـ قمٌد( قمت٤مF سمـ Aؾم4)

غم وقمت٤مF سمـ Aؾمٞمد قم٤مُمٚمف قم E هلل ُمٙم٦م Cمم طمٜملم Eؾمتٕمٛمؾ قمت٤مF سمـ Aؾمٞمد قمغم ُمٙم٦م يّمغم سم٤مًمٜم٤مQ، وىمٌض Oؾمقل

Cمم ُمٙم٦م يقم Mومـ قمت٤مF سمـ Aؾمٞمد هب٤م، ويم٤من  Eًمؼم ضم٤م? ٟمٕمل Aيب سمٙمر  ُمٙم٦م، وشمقذم سمٕمد Aيب سمٙمر سم٠مي٤مم ىم٤مل Eسمـ قمٌد

 Oضمال <٤محل٤م ظمػمE وم٤موال. 

 (. 3/1024(، Eٓؾمتٞمٕم٤مF )1485( H )6/5يٜمٔمر: Eًمٓمٌ٘م٤مE Hًمٙمؼمى )

 (4/174( Eعمٖمٜمل ٓسمـ ىمدEُم٦م )5)
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MوEM سمقA ظمرضمفA
(1)

وEسمـ ظمزيٛم٦م 
(2)

وAسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤مسم٦م، 
(3)

وEًمٌٞمٝم٘مل 
(4)

ُمـ ـمريؼ ، 

 :قEًمرمحـ سمـ Cؾمح٤م قمٌد

وEًمؽمُماذي
(5)

وEسماـ ُم٤مضمااف 
(6)

Eًمِماا٤مومٕمل ذم ُمًاٜمدهو -Eعمّماٜمػ قماازEه يماام– 
(7)

وُمااـ ـمري٘ماف Eسمااـ -

ظمزيٛم٦م
(8)

وEًمٌٖمقّي ، 
(9)

وEسمـ Aيب قم٤م<ؿ ذم Eٔطم٤مM وEعمثا٤مين، -
(10)

وEًمٓمحا٤موي، 
(11)

وEسماـ Aيب طما٤مشمؿ ذم ، 

Eًمٕمٚمؾ
(12)

وEسمـ ىم٤مٟمع ذم ُمٕمجاؿ Eًمّماح٤مسم٦م، 
(13)

وEسماـ طمٌا٤من 
(14)

وEًمٓماؼمEين، 
(15)

 ذم Eخلٓمٞما٥م ـمري٘ماف وُماـ– 

Eًمتٚمخٞمص
(16)

وEًمدOEىمٓمٜمل -
(17)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(18)

وEعمزي ذم هتذي٥م Eًمٙمامل، 
(19)

ـ <٤مًمح  ـ ـمريؼ حمٛمد سم  :EًمتامO ُم

                                 
(1Sذم ظمر Fسم٤م ،Gًمّزيم٤مE Fًمًٜمـ، يمت٤مE ذم ) ( ًمٕمٜم٥مE3/49( K )1603 .) 

 (. 2318( K )2/1110( ذم <حٞمحف )2)

 (. 5535( K )4/2224(ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤مسم٦م )3)

 (. 4/121(Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )4)

(5 )( SخلرE ُم٤م ضم٤م? ذم Fسم٤م ،Gًمّزيم٤مE Fيمت٤م ، ًٜـم  (. 104( K )181(، Eًمٕمٚمؾ Eًمٙمٌػم)644 :S( K )2/29ذم Eًم

 (. 1819( K )3/33ؾ وEًمٕمٜم٥م )( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ظمرE Sًمٜمخ6)

 (. 2/34(، وذم Eٕم )661( K )1/243( ُمًٜمد Eًمِم٤مومٕمل )7)

 (. 2316( K )2/1109( ذم <حٞمحف <حٞمحف )8)

 (. 1579( K )6/37( ذE Kًمًٜم٦م )9)

 (. 1/404( K )562( Eٔطم٤مM وEعمث٤مين )10)

(11( Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين Kذ )2/39( K )3096( ًم٘مر@نE طمٙم٤ممA ،)1/346( K )715 .) 

 (. 617( Q )2/588( قمٚمؾ Eحلدي٨م ٓسمـ Aيب طم٤مشمؿ )12)

 (. 2/270( ُمٕمجؿ Eًمّمح٤مسم٦م )13)

 (. 3278( K )8/73( ذم <حٞمحف )14)

 (. 17/162( K )424( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم )15)

 (. 2/774( شمٚمخٞمص Eعمتِم٤مسمف ذم Eًمرؾمؿ )16)

 (. 2048( K )3/51( ذم Eًمًٜمـ )17)

 (. 4/121( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )18)

 (. 19/285ذم Aؾمام? Eًمرضم٤مل )( هتذي٥م Eًمٙمامل 19)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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قمـ قمت٤مF سمـ ، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ Eعمًٞم٥م، وحمٛمد EًمتامO( قمـ Eًمزهري، Eًمرمحـ سمـ Cؾمح٤مق قمٌديمالمه٤م )

وEًمًٞم٤مق عمحٛمد سمـ  ٨م قمغم Eًمٜم٤مQ ُمـ خيرS قمٚمٞمٝمؿ يمروُمٝمؿ وصمامOهؿيم٤من يٌٕم E ًمٜمٌل Aنّ : Aؾمٞمد

 .ًمتامEO<٤مًمح 

وشم١مظمذ ، يمام خيرE Sًمٜمخؾ، Aن خيرE Sًمٕمٜم٥م E هلل Aُمر Oؾمقل: Eًمرمحـ سمـ Cؾمح٤مق قمٌدوًمٗمظ 

 .يمام Aؿم٤مC Oًمٞمف Eعمّمٜمػ، يمام شم١مظمذ <دىم٦م Eًمٜمخؾ مترP ،Eيم٤مشمف Pسمٞم٤ٌم

<دوق Oُمل ))قم٤ٌمM : وي٘م٤مل ًمف ، سمـ يمٜم٤مٟم٦م Eعمدين سمـ Eحل٤مE IOهلل قمٌدEًمرمحـ سمـ Cؾمح٤مق سمـ  قمٌدو

((سم٤مًم٘مدO Oوى ًمف ُمًٚمؿ وOٕEسمٕم٦م
(1)

 .Oٕٟمّم٤مE عمدين ُمقممE OًمتامE Oيٜم٤مM دوق )) وحمٛمد سمـ <٤مًمح سمـ>

((Oوى ًمف A<ح٤مE Fًمًٜمـ، خيٓمك
(2)

. 

، قمـ Eسمـ ؿمٝم٤مF، هذE Eحلدي٨م Eسمـ ضمري٩موىمد Oوى ، هذE طمدي٨م طمًـ همري٥م)): وىم٤مل Eًمؽمُمذي

Gحلدي٨م، قمـ قم٤مئِم٦م، قمـ قمروE Eقمـ هذ Eسمـ ضمري٩مطمدي٨م : وم٘م٤مل، وؾم٠مًم٧م حمٛمدE Vوطمدي٨م ، همػم حمٗمق

((Eسمـ Eعمًٞم٥م قمـ قمت٤مF سمـ Aؾمٞمد Aصم٧ٌم وA<ح
(3)

. 

((٤ميًٛمع ُِمـ قمت ٤مFٍ ؿمٞمئً  مل وؾمٕمٞمد)): ىم٤مل Aسمق EMو٤W ،MموAُقِمؾ  سم٤مٟٓم٘مٓم
(4)

، PEيويمذE ىم٤مل Aسمق طم٤مشمؿ Eًمرّ ، 

وEًمٜمقوي، وEسمـ Eٕصمػم، Eًمؼم قمٌدوEسمـ ، وEسمـ ىم٤مٟمع
(5). 

ٕٟمف شمقذم ؾمٜم٦م : يدOيمف مل قمـ قمت٤مF سمـ Aؾمٞمد ُمرؾمؾ[ ٥مطمديثف ]Eسمـ Eعمًٞم)): وىم٤مل Eسمـ Aيب طم٤مشمؿ

((صمالI قمنمG وُمقًمد ؾمٕمٞمد قمغم EعمِمٝمقO ُمٜمف مخس قمنمG وىمٞمؾ سمٕمد Nًمؽ
(6)

. 

ـ )): وىمد ىم٤مل Eإلُم٤مم Aمحد، وًمٙمٜمف ُمـ ُمرEؾمٞمؾ Eسمـ Eعمًٞم٥م، وم٤محلدي٨م هبذE Eإلؾمٜم٤مM ُمرؾمؾ  ُمرؾمالE Hسم

                                 
(1 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )570( H )3800 .) 

(2 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )854( H )5961  .) 

 (. 644( K )2/29( ذم Eًمًٜمـ )3)

 (. 3/51( ذم Eًمًٜمـ )4)

(، Eٓؾمتٞمٕم٤مF 2/270(، ُمٕمجؿ Eًمّمح٤مسم٦م ٓسمـ ىم٤مٟمع )4/356( H )5407( Eإل<٤مسم٦م ذم متٞمٞمز Eًمّمح٤مسم٦م )5)

 (. . 5/451(. . EعمجٛمقW ذE KعمٝمذF )3/359د Eًمٖم٤مسم٦م )(، Aؾم3/153)

(6 :S( ؾمٞمؾEعمرE GEوO يمرN ًمتحّمٞمؾ ذمE حتٗم٦م )128 .) 
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((Eعمًٞم٥م <ح٤مKٓ  شمرى A<ح ُمٜمٝم٤م
(1)

ـ ُمٕملم  ((A<ح EعمرEؾمٞمؾ ُمرEؾمٞمؾ ؾمٕمٞمد سـم Eعمًٞم٥م)): وىم٤مل حيٞمك Eسم
(2)

. 

وAظمرضمف EًمدOEىمٓمٜمل
(3)

ـ  قمٌدطمدصمٜمل ، طمدصمٜمل Cؾمح٤مق سـم حمٛمد، سـم ؿمٌٞم٥م Eهلل قمٌدُمـ ـمريؼ   Eًمرمحـ سم

ُم٤مُمل قمٌد Eٕ ًمٕمزيزE ،ًمزهريE Fـ ؿمٝم٤م ـ Cؾمح٤مق قمٌدُمثؾ OوEي٦م ، صمٜم٤م Eسم ـ سم ـ <٤مًمح EًمتامE ،Oًمرمح  .وحمٛمد سم

قمـ ، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ Eعمًٞم٥م، قمـ Eًمزهري، Eًمٕمزيز قمٌدـ سمـ Eًمرمح قمٌدقمـ وظم٤مًمٗمف EًمقEىمدي ومروEه 

Aن ٟمخرA Sقمٜم٤مF صم٘مٞمػ يمخرE   Sهلل Aُمر Oؾمقل: ىم٤مل، قمـ قمت٤مF سمـ Aؾمٞمد، EعمًقO سمـ خمرُم٦م

Eًمٜمخؾ مترE Gيم٤مP ىMسمٞم٤ٌم يمام شم١مP ىMًمٜمخؾ صمؿ شم١مE. 

Aظمرضمف EًمدOEىمٓمٜمل
(4)

قمـ ي EًمقEىمدصمٜم٤م ، صمٜم٤م Aمحد سمـ Eخلٚمٞمؾ، حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ Eًمٌخؽمي  قمـ 

 .سمفEًمرمحـ سمـ قمٌد Eًمٖمزيز  قمٌد

سمـ ؿمٌٞم٥م Aسمق  Eهلل قمٌد: ومٞمف: يمذًمؽ Eإلؾمٜم٤مE Mٕول ؾم٤مىمط، وEًمقEىمدي ُمؽموك، وهٙمذO EوEه ُمق<قٓ 

((ENه٥م Eحلدي٨م)): وهق، Eًمٌٍمي ؾمٕمٞمد Eًمرسمٕمل
(5)

. 

 .ُمرؾمال  وOوي ُمـ وضمف @ظمر قمـ Eسمـ Eعمًٞم٥م قمـ Eًمٜمٌل

Aظمرضمف Eًمٜم٤ًمئل
(6)

 ، زيد سمـ OPيعوي، ُمـ ـمريؼ سمنم سمـ Eعمٗمْمؾ 

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(7)

 :قمـ Cؾمامقمٞمؾ سمـ CسمرEهٞمؿ سمـ قمٚمٞم٦م 

وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل
(8)

وEسمـ ظمزيٛم٦م 
(9)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(10)

 :ُمـ ـمريؼ يزيد سمـ OPيع 

، قمـ Eًمزهري، Eًمرمحـ سمـ Cؾمحؼ قمٌدوEسمـ قمٚمٞم٦م( قمـ ، ويزيد سمـ OPيع، صمالصمتٝمؿ )سمنم سمـ Eعمٗمْمؾ

                                 
(1 :S( ًمتحّمٞمؾE ضم٤مُمع )47 .) 

(2 :S( ًمتحّمٞمؾE ضم٤مُمع )47 .) 

 . ( K2043 ) (3/48ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل ) (3)

 (. 2044( K )3/49( ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )4)

 (. 2325)( 4/173 H( Eٕؾم٤مُمل وEًمٙمٜمك )5)

 (. 2618( K )5/109( ؾمٜمـ Eًمٜم٤ًمئل )6)

 (. 6/553( K )10666( Eعمّمٜمػ )7)

 (. 3/1069( K )1987( EُٕمقEل )8)

 (. 2317( K )4/41( <حٞمح Eسمـ ظمزيٛم٦م )9)

 (. 4/122( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )10)
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يمام ، ومت١مMى Pيم٤مشمف Pسمٞم٤ٌم، Aُمر قمت٤مF سمـ Aؾمٞمد Aن خيرE Sًمٕمٜم٥م، E هلل Oؾمقَل  Aنّ ، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ Eعمًٞم٥م

Eًمٜمخؾ مترE Gيم٤مP ىMشم١م. 

 .قمـ Eًمزهري ُمرؾمال، Eسمـ ضمري٩موOوEه 

EًمرEPق قمٌدAظمرضمف 
(1)

لم قمت٤مF سمـ Aؾمٞمد طم A ُمر Eًمٜمٌل: ف ىم٤ملAٟمّ ، قمـ Eسمـ ؿمٝم٤مE ،Fسمـ ضمري٩مقمـ  

صمؿ ظمذ Pيم٤مشمف ُمـ Eًمزسمٞم٥م يمام شم٠مظمذ Pيم٤مE ، GظمرE Sًمٕمٜم٥م يمام خترE Sًمٜمخؾ: Eؾمتٕمٛمٚمف قمغم ُمٙم٦م وم٘م٤مل

 .Eًمٜمخؾ ُمـ Eًمتٛمر

وظم٤مًمٗمف ، ف ُمرؾمؾ قمـ ؾمٕمٞمد سمـ Eعمًٞم٥موىمد Oضمح Aسمق طم٤مشمؿ Aٟمّ . ُمدًمس وىمد قمٜمٕمـ Eسمـ ضمري٩مو

 .ف ُمـ ُمرؾمؾ EًمزهريOPقم٦م ومرضمح Aٟمّ  Aسمق

قمـ حمٛمد سمـ ، سمـ ٟم٤مومع Eًمّم٤مئغ Eهلل قمٌدقم٦م قمـ طمدي٨م OوEه وؾم٠مًم٧م Aيب وAسم٤م OP)): ىم٤مل Eسمـ Aيب طم٤مشمؿ

OًمتامE ًمزهري، <٤مًمحE عمًٞم٥م، قمـ ؾمٕمٞمد، قمـE ؾمٞمد، سمـA سمـ Fنّ : قمـ قمت٤مA ًمٜمٌلE   Sن خيرA ُمرهA

 Aنّ : قمـ ؾمٕمٞمد، هريقمـ Eًمز، Eًمرمحـ سمـ Cؾمح٤مق قمٌدOوEه : هذE ظمٓم٠م: وم٘م٤مٓ= Eًمٕمٜم٥م يمام خيرE Sًمتٛمر

 .Aُمر قمت٤مF سمـ Aؾمٞمد E ًمٜمٌل

ومل يذيمر ؾمٕمٞمد سمـ ، Aُمر قمت٤مF سمـ Aؾمٞمد E ًمٜمٌل Aنّ : قمـ Eًمزهري: وم٘م٤مل، وOوEه يقٟمس سمـ يزيد

 EٕوEPقملُّ  ف شم٤مسمع يقٟمَس وم٢مٟمّ ، . . E ًمٜمٌل Aنّ : قمـ Eًمزهري: يEًمّمحٞمح قمٜمد: ىم٤مل Aسمق OPقم٦م، Eعمًٞم٥م

، Eًمرمحـ سمـ Cؾمح٤مق ذم هذه EًمروEي٦م قمٌدE شم٤مسمع Aقمٚمؿ Aطمدً  وٓ، E ًمٜمٌل Aنّ : قمـ Eًمزهري: وم٘م٤مٓ، وقم٘مٞمٌؾ 

يم٤من خيرE Sًمٕمٜم٥م : ىم٤مل: قمـ ؾمٕمٞمد Eسمـ Eعمًٞم٥م، قمـ Eًمزهري: -وEهلل Aقمٚمؿ -Eًمّمحٞمح قمٜمدي : ىم٤مل Aيب

((يمذO EوEه سمٕمض A<ح٤مE Fًمزهري: يمام خيرE Sًمتٛمر
(2)

. 

FٕىمرE سمق طم٤مشمؿ هقA ًمٙمؼمى، وُم٤م ىم٤مًمفE ًمٌٞمٝم٘مل ذمE ظمرضمفA ُم٤مُم٦م سمـ ؾمٝمؾA يبA وىمد ضم٤م? ُمٕمٜم٤مه قمـ
(3)

 

ذم  ٛمٕم٧م Eًمزهرى ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م Aسم٤م Aُم٤مُم٦م سمـ ؾمٝمؾ حيدصمٜم٤مطمدصمٜم٤م يقٟمس ىم٤مل ؾم، ُمـ ـمريؼ Eسمـ Eعم٤ٌمOك

قمٜم٥م طمتك يٌٚمغ ظمر<ٝم٤م  وُٓمـ ٟمخؾ  Eًمّزيم٤مGُمْم٧م Eًمًٜم٦م Aن ٓ شم١مظمذ )): جمٚمس ؾمٕمٞمد سمـ Eعمًٞم٥م ىم٤مل

                                 
 (. 4/127( K )7214( Eعمّمٜمػ )1)

 (. 617( K )2/588( قمٚمؾ Eحلدي٨م ٓسمـ Aيب طم٤مشمؿ )2)

 (. 4/122ـ Eًمٙمؼمى )( Eًمًٜم3)
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 .((ٟمٕمٚمؿ خيرS ُمـ Eًمثٛمر E ٓCًمتٛمر وEًمٕمٜم٥م وٓىم٤مل Eًمزهرى . مخ٦ًم Aوؾمؼ

 .Aيب Aُم٤مُم٦م سمـ ؾمٝمؾ ، وCؾمٜم٤مMه <حٞمح

ؾمٌؼيمام   <ح٤ميب <ٖمػم وًمد ذم طمٞم٤مE Gًمٜمٌل ٞمػوAسمق Aُم٤مُم٦م سمـ ؾمٝمؾ سمـ طمٜم
(1)

. 

ُمـ A<ح٤مسمٜم٤م ُمـ ىم٤مل حيت٩م سمٛمرEؾمٞمؾ  Cنّ )): ىم٤مل Eًمٜمقوي، وهذE قم٤مود ىمقي عمرؾمؾ ؾمٕمٞمد سمـ Eعمًٞم٥م

ُمـ ضمٝم٦م  يرؾمؾ Aو: يًٜمدوEٕ<ح Aٟمف Cٟمام حيت٩م سمف E ENCقمتْمد سم٠مطمد OAسمٕم٦م AُمقA Oن ، Eسمـ Eعمًٞم٥م ُمٓمٚم٘م٤م

((وىمد وضمد Nًمؽ هٜم٤م Aيمثر Eًمٕمٚمام?Aو ، Eًمّمح٤مسم٦م ي٘مقل سمف سمٕمضAو : Aظمرى
(2)

. 

 وومً فمؿؾ زمف ايمـّبلُّ ): ومقيمف  همخرَص فمعم امرأةٍ زمقادي ايمُؼَرى
(3)

رواه اإلميوم أمحيً دم ، وضمًيؼي هلي 

وفمؿؾ زمف أزمق زمؽر واخلؾػوء زمعًه(، ((مسـًه))
(4)

. 

 .فمعم امرأة زمقادي ايمؼرى  طمرقفومصي  -444

Eإلُم٤مم Aمحد ٤مAظمرضمٝم 
(5)

وEًمِمٞمخ٤من -Eعمّمٜمػ قمزEه يمام– 
(6)

قم٤ٌمQ سمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد  ُمـ ـمريؼ 

E ENCُمرME  GAي Eًم٘مرىومٚمام ضم٤م? و، همزوG شمٌقك  همزوٟم٤م ُمع Eًمٜمٌل: ىم٤مل، قمـ Aيب محٞمد Eًم٤ًمقمدي، Eًم٤ًمقمدي

: وم٘م٤مل هل٤م، قمنمA Gَوؾمؼ E هلل وظمَرO Sَؾمقُل ، Eظمر<قE: ٕ<ح٤مسمف  وم٘م٤مل Eًمٜمٌل، ذم طمدي٘م٦م هل٤م

? يمؿ ضم٤م: ىم٤مل ًمٚمٛمرGA ومٚمام Aشمك وMEي Eًم٘مرى: وومٞمف: Eحلدي٨م سمٓمقًمف. . . Aطميص ُم٤م خيرJ ُمٜمٝم٤م

 .E هلل ظَمْرO Sَؾمقلِ ، قمنمA Gَوؾمٍؼ : ىم٤مًم٧م = طمدي٘متؽ

                                 
 . -628( Eٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ 1)

(2) ( FعمٝمذE Kذ WعمجٛمقE5/451 . .) 

ؿمامل ش Eًمٕمال»: وME سملم Eًمِم٤مم وEعمديٜم٦م وهق سملم شمٞمام? وظمٞمؼم ومٞمف ىمرى يمثػمG، وAقمٔمؿ ُمدٟمف Eًمٞمقم: ُمديٜم٦م ( وMEي Eًم٘مرى3)

( Eعمٕم٤ممل EٕصمػمG ذم Eًمًٜم٦م 4/338ُمٕمجؿ EًمٌٚمدEن )ش. وMEي Eًمٕمال»يٕمرف Eًمٞمقم: ( يمٞمال، وE350عمديٜم٦م، قمغم ُم٤ًموم٦م )

 :S( GًمًػمE224و . .) 

 (. 4/174( Eعمٖمٜمل )4)

 (. 39/16( K )23604( Eعمًٜمد )5)

(، وُمًٚمؿ، يمت٤مE Fًمٗمْم٤مئؾ، سم٤مF ذم ُمٕمجز2/125( K )1481 HE( Eًمٌخ٤مOي، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ظمرE Sًمثٛمر )6)

 E  (4/1785 )( K1392 .)ًمٜمٌل
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 .واخلؾػوء فمؿؾ أيب زمؽر  -444

 Eضمده ُمًٜمدA ومٚمؿ ، ُN ر قمـ قمٛمر يمِ همػم ُم٤م  ؾماٌؼيمام
(1)

وىماد Nيمار Aسماق Aمحاد Eحلا٤ميمؿ ذم شمرمجا٦م Aيب ، 

((ويم٤من Aسمق سمٙمر وقمٛمر وقمثامن يٌٕمثقٟمف ظم٤مO<٤مً )): طمثٛم٦م
(2)

. 

 .ومل يسنده، مثل ذلك عن الواقدي (3)ونقل ابن حجر يف اإلصابة
زمـ رواضمي  اهلل فمبًيبعٌ   ن ايمـبلوىم : وهل سمذىمر ؾملن طمقػم، )وومويمً فموئشي: ومقيمف -444

رواه أزمق داود(. همَقْخُرُص فمؾقفؿ ايمـخَؾ ضمكم َيطِْقُى ومبؾ أن يمىمؾ مـف، إلم هيقد
(4)

 

MوEM سمقA ظمرضمفA
(5)

EُٕمقEل ذم قمٌٞمد وAسمق -ػEعمّمٜمّ قمزEه يمام– 
(6)

وEًمدOEىمٓمٜمّل ، 
(7)

وEًمٌٞمٝم٘مّل ، 
(8)

ُمـ  

 :ٞميّص ـمريؼ طمج٤مE Jعمّّم 

EًمرEPق قمٌدو
(9)

ذم ُمًٜمده Cؾمح٤مق سمـ EOهقيف وقمٜمف– 
(10)

وAمحد، 
(11)

Eسمـ : EًمرEPق قمٌدوُمـ ـمريؼ ، 

ظمزيٛم٦م
(12)

وEًمدOEىمٓمٜمل 
(13)

وEسمـ طمزم، 
(14)

- 

                                 
 . -636 -( Eٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ 1)

 (. 3/493( H )1869( Eٕؾم٤مُمل وEًمٙمٜمك )2)

 (.  E7/73( H )9751إل<٤مسم٦م ذم متٞمٞمز Eًمّمح٤مسم٦م ) (3)

 (. 4/174-175( Eعمٖمٜمل )4)

(، يمت٤مE FًمٌٞمقW، سم٤مF ذم Eخلر1606  S( K )3/51( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ُمتك خيرE Sًمتٛمر= )5)

(5/289( K )3413 .) 

(6 :S( لEُٕمقE )582( K )1438 .) 

 (.  3/53( K )2053( Eًمًٜمـ )7)

 (. 4/123( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )8)

 (. 4/129( K )7219( Eعمّمٜمػ )9)

 (. 904( K )2/363) ( ُمًٜمد Cؾمح٤مق سمـ EOهقيف10)

 (.  E42/184( K )25305عمًٜمد )( ذم 11)

 (. 2315( K )4/41( <حٞمح Eسمـ ظمزيٛم٦م )12)

 (.  3/52( K )2052( Eًمًٜمـ )13)

(14) ( Oعمحغم سم٤مٔصم٤مE4/63 .) 
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، قمـ قمروG، ىم٤مل AُظْمؼِمH قمـ Eسمـ ؿمٝم٤مE ،Fسمـ ضمري٩مEًمرEPق( قمـ  قمٌدو، يمالمه٤م )طمج٤مE Jعمّمٞميّص  

 .ُمثٚمف قمـ قم٤مئِم٦م 

MوEM عمّمٜمػ ٕيبE ًمذي ؾم٤مىمفE ًمٚمٗمظEو. 

 .قمـ Eسمـ ؿمٝم٤مF( سمّمٞمٖم٦م يقهؿ Eٓشمّم٤مل، Eسمـ ضمري٩م): وEسمـ ظمزيٛم٦م، قEًمرEP قمٌدوقمٜمد 

، قمـ قم٤مئِم٦م، قمـ قمروG، قمـ Eسمـ ؿمٝم٤مF، هذE Eحلدي٨م Eسمـ ضمري٩م)وىمد Oوى : وىم٤مل Eًمؽمُمذّي 

وطمدي٨م Eسمـ Eعمًٞم٥م قمـ قمت٤مF ، همػم حمٗمقE Vسمـ ضمري٩مطمدي٨م : وم٘م٤مل، وؾم٠مًم٧م حمٛمدE قمـ هذE Eحلدي٨م

E)ح>Aصم٧ٌم وA ؾمٞمدA سمـ
(1)

. 

 .يًٛمع ُمـ Eسمـ ؿمٝم٤مF( مل Eسمـ ضمري٩م Aظم٤مف Aن يٙمقن وم٢ميّن ، Eخلؼم )Cْن <ّح : وىم٤مل Eسمـ ظمزيٛم٦م

 .)ذم Cؾمٜم٤مMه Oضمؾ جمٝمقل(: وىم٤مل EعمٜمذOي

 :ٜم٤مMهوم٘مد ظمقًمػ ذم Cؾم: وُمع Eٟم٘مٓم٤مW ومٞمف

 .قمـ Aيب هريرG سمف ٟمحقه، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ Eعمًٞم٥م، قمـ Eًمزهري، ومروEه <٤مًمح سمـ Eٕظمي

 .ُمرؾماًل   قمـ ؾمٕمٞمد سمـ Eعمًٞم٥م قمـ Eًمٜمٌل، قمـ Eسمـ ؿمٝم٤مF، وُمٕمٛمرٌ ، وOوEه ُم٤مًمؽ سمـ Aٟمس

 :الموصولة روا ة ص لح األخضن: أوًل 
OEًمٌزE ظمرضمٝم٤مA

(2)
 :ُمـ ـمريؼ ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٗمٞم٤من EجلحدOي 

ٚمؾوEًمدEىمٓمٜمل ذم Eًمٕم
(3)

 :Eًمٜمي سمـ ؿمٛمٞمؾُمـ ـمريؼ  

قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ، قمـ Eًمزهري، وEًمٜمي( قمـ <٤مًمح سمـ Aيب Eٕظمي، يمالمه٤م )ؾمٕمٞمد EجلحدOي

ظمٞمؼم وقمد EًمٞمٝمقA Mن يٕمٓمٞمٝمؿ ٟمّمػ Eًمثٛمر قمغم Aن  E هلل عم٤م Eومتتح Oؾمقل: ىم٤مل، قمـ Aيب هريرE ،Gعمًٞم٥م

صمؿ خيػمهؿ Aن ، سمـ OوEطم٦م خير<ٝم٤م Eهلل قمٌديٌٕم٨م  E هلل ومٙم٤من Oؾمقل Eهلل يٕمٛمروه٤م صمؿ Aىمريمؿ ُم٤م Aىمريمؿ

ومدقم٤م ، ذم سمٕمض Nًمؽ وم٤مؿمتٙمقC Eًمٞمف قمغم ظمر<ف E هلل Aو يؽميمقه٤م وAن EًمٞمٝمقA MشمقO Eؾمقل، ي٠مظمذوه٤م

وCن ، Cْن ؿم٤مBوA Eظمذوه٤م Eهلل هق ُم٤م قمٜمدي ي٤م Oؾمقل: Eهلل قمٌدوم٘م٤مل : ومذيمر ًمف ُم٤مNيمروE: سمـ OوEطم٦م هللا قمٌد

                                 
 (. 2/29( K )644( Eًمًٜمـ 1)

(2( OEًمٌزE ُمًٜمد )14/221( K )7786  .) 

 (. 7/290( قمٚمؾ EًمدOEىمٓمٜمل )3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 7739 ايمّزىموةىمتوب 

 .هبذE ىم٤مُم٧م EًمًاموHE وTOٕE: ٤م Aظمذٟم٤مه٤م ومروٞم٧م EًمٞمٝمقM وىم٤مًمقEشمريمقه

OEًمٌزE ًمزهري)): وىم٤ملE ه قمـEوO حلدي٨م ٓ ٟمٕمٚمؿE Eيب ، قمـ ؾمٕمٞمد، وهذA ٤مًمح سمـ> ٓC Gيب هريرA قمـ

 .((Eٕظمي

((وٕمٞمػ يٕمتؼم سمف)) Eعمٚمؽ قمٌدو<٤مًمح سمـ Aيب Eٕظمي Eًمٞمامُمل ُمقمم هِم٤مم سمـ 
(1)

. 

 .ؾمٞمام ظم٤مًمٗمف ُم٤مًمؽ وُمٕمٛمر وٓ، وُمثٚمف ٓ حيتٛمؾ شمٗمرMه، يمام ىم٤مل EًمٌزOE، وىمد EٟمٗمرM سمف

 :النوا ة المنسلة: ث ني 
 روا ة م لك -

Aظمرضمٝم٤م ُم٤مًمؽ ذم Eعمقـم٠م
(2)

 Fسمـ ؿمٝم٤مE عمًٞم٥م، قمـE ن  : قمـ ؾمٕمٞمد سمـA ؾمقلO هللE   طملم ومتح ظمٞمؼم

سمـ  Eهلل قمٌديٌٕم٨م  E هلل ويم٤من Oؾمقُل : ىم٤مل، Eًمثٛمر سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٙمؿ قمغم Aنّ  Eهلل Aىمريمؿ ُم٤م Aىمريمؿ: قMىم٤مل ًمٚمٞمٝم

 .ومٙم٤مٟمقE ي٠مظمذوٟمف: ؿمئتؿ ومكم ىم٤مل وCنْ ، ؿمئتؿ ومٚمٙمؿ Cنْ : ي٘مقل صمؿّ ، ومٞمخرS سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ، OوEطم٦م

ـ Eًمِمٞم٤ٌمينّ  حمٛمدُ  ف )ُم٤مًمؽ(وقمٜم ـ Eحلً سم
(3)

Eًمِم٤مومٕمّل و 
(4)

ـ ؿمٌّ ،  ٜم٦مذم شم٤مOيخ Eعمدي ٦موEسم
(5)

ٞمٝم٘مّل ،  ذم Eعمٕمروم٦م وEًم
(6)

. 

EًمرEPق قمٌدAظمرضمٝم٤م : روايي معؿر -
(7)

وEسمـ Pٟمجقيف، 
(8)

 .قمـ Eًمزهري سمف ٟمحقه، )ُمٕمٛمر(قمٜمف 

، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ Eعمًٞم٥م( ُمرؾماًل ، )قمـ Eسمـ ؿمٝم٤مF ;هٙمذO Eوى ُم٤مًمؽ ذم طمديثف)): Eًمؼم قمٌدوىم٤مل Eسمـ 

)<٤مًمح سمـ Aيب : ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ، ُمٜمٝمؿوىمد و<ٚمتف ، وAيمثر A<ح٤مE Fسمـ ؿمٝم٤مF قمغم OCؾم٤مًمف، وشم٤مسمٕمف ُمٕمٛمرٌ 

(((قمـ Aيب هريرG، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ Eعمًٞم٥م، قمـ Eسمـ ؿمٝم٤مE ،Fٕظمي
(9)

. 

                                 
(1 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )443( H )2844  .) 

 (.  2594( K )4/1015ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ ) (2)

 . (E9 /517ٕ<ؾ ًمٚمِمٞم٤ٌمين ) ( 3)

(4 :S( ًمِم٤مومٕملE ُمًٜمد )94( ٕمE ،)2/33 .) 

 (. 1/177( شم٤مOيخ Eعمديٜم٦م ٓسمـ ؿم٦ٌم )5)

(6( Oٔصم٤مEًمًٜمـ وE ُمٕمروم٦م )6/109( K )8173  .) 

 (. 5/372( K )9738( Eعمّمٜمػ )7)

 (. 3/1068( K )1981( EُٕمقEل )8)

 (. 2/33( Eٕم )9)
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قمـ ، وEسمـ Aظمل Eًمزهري، وCسمرEهٞمؿ سمـ ؾمٕمد، وقم٘مٞمؾ، وُمٕمٛمر، OAؾمٚمف ُم٤مًمؽ)): وىم٤مل EًمدOEىمٓمٜمل

((وهذA E<ّح ، E هلل Oؾمقل Aنّ : ؾمٕمٞمد سمـ Eعمًٞم٥م
(1)

. 

وOوEي٦م <٤مًمح سمـ Aيب Eٕظمي ، ٠مه Eًمٌخ٤مOّي وظمٓم  ، عوهذE هق Eًمٔم٤مهر ٕن طمدي٨م قم٤مئِم٦م ُمٜم٘مٓم 

 .وهق ُمتٙمٚمؿ ومٞمف، وٕمٞمٗم٦م ًمتٗمرMه هب٤م

مـ ضمًيٌ صموزمر ، ويمف ؾمقاهً أطمرى مرؽمؾي ومقققيمي، وEًمرEضمح Aٟمف ُمرؾمؾ قمـ ؾمٕمٞمد سمـ Eعمًٞم٥م

 . وازمـ فمبوس، زمـ فمؿر اهلل فمبًو اهلل فمبًزمـ 

EًمرEPق قمٌدAظمرضمف   اهلل فمبًضمًيٌ صموزمر زمـ  -
(2)

دAمح وقمٜمف– 
(3)

Aسمق EMوMو 
(4)

-: 

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(5)

 :قمـ حمٛمد سمـ سمٙمر 

ظمر<ٝم٤م Eسمـ OوEطم٦م OAسمٕملم : ي٘مقل Eهلل قمٌدف ؾمٛمع ضم٤مسمر سمـ Aٟمّ ، سمػمAظمؼمين Aسمق Eًمزّ ، Eسمـ ضمري٩مقمـ 

 .وقمٚمٞمٝمؿ قمنمون Aًمػ وؾمؼ، ظمػمهؿ Eسمـ OوEطم٦م AظمذوE Eًمتٛمر وPقمؿ Aن EًمٞمٝمقM عم٤م Aنّ ، Aًمػ وؾمؼ

 .وAسمق Eًمزسمػم سم٤مًمًامE ،Wسمـ ضمري٩موسK ، وهذC Eؾمٜم٤مM قمغم ذU ُمًٚمؿ

وAظمرضمف CسمرEهٞمؿ سمـ ـمٝمامن ذم ُمِمٞمختف 
(6)

 .قمـ Aيب Eًمزسمػم سمف 

وُمـ ـمريؼ CسمرEهٞمؿ سمـ ـمٝمامن Aظمرضمف Aمحد
(7)

 ،MوEM سمقAو
(8)

 Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين Kًمٓمح٤موي ذم ذEو
(9)

 ،

وEًمدOEىمٓمٜمل
(10)

 EًمٓمؼمEينو
(11)

Eًمؼم قمٌدوEسمـ ، 
(12)

. 

                                 
 (.  1360( Q )7/289( قمٚمؾ EًمدOEىمٓمٜمل )1)

 (. 4/124( K )7205( Eعمّمٜمػ )2)

 (. 1416( K )22/67( ذم Eعمًٜمد )3)

(4( SخلرE ذم Fسم٤م ،Gًمّزيم٤مE Fًمًٜمـ، يمت٤مE ذم )5/290( K )3415 ) 

 (. 6( K )/10664( Eعمّمٜمػ )5)

(6 :S( سمـ ـمٝمامنE ُمِمٞمخ٦م )87( K )37  .) 

 (. K14953 ) (23/210( ذم Eعمًٜمد )7)

(8( SخلرE Fسم٤م ،Gًمّزيم٤مE Fًمًٜمـ، يمت٤مE ذم )5/289( K )3414 .) 

(9( Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين Kذ )2/38( K )3095 .) 

 (. 2050( K )3/51(ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )10)

 (. 2050( K )3/51( ذم Eًمًٜمـ )11)

 (. 9/143(Eًمتٛمٝمٞمد )12)
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وضمٕمٚمٝم٤م سمٞمٜمف ، يمام يم٤مٟمقE  Eهلل وم٠مىمرهؿ Oؾمقل، قمغم Oؾمقًمف ظمٞمؼم Eهلل Aوم٤م?: وًمٗمظ Eسمـ ـمٝمامن

 .سمـ OوEطم٦م ومخر<ٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ Eهلل قمٌدومٌٕم٨م ، وسمٞمٜمٝمؿ

Aظمرضمف Eسمـ طم٤ٌمن  ضمًيٌ ازمـ فمؿر -
(1)

Eًمٌٞمٝم٘مّل و 
(2)

مح٤مM قمـ ، EًمقEطمد سمـ همٞم٤مI قمٌدُمـ ـمريؼ  

ىم٤مشمؾ : E ًمٜمٌل Aنّ ، قمـ Eسمـ قمٛمر، ومٞمام حي٥ًم Aسمق ؾمٚمٛم٦م قمـ ٟم٤مومع، سمـ قمٛمر Eهلل Aظمؼمٟم٤م قمٌٞمد: ىم٤مل سمـ ؾمٚمٛم٦م

Mقمٜم٤م ٟمٙمقن ذم ، ي٤م حمٛمد: وم٘م٤مًمقE، ومٖمٚم٥م قمغم TOٕE وEًمزWO وEًمٜمخؾ، Aهؾ ظمٞمؼم طمتك Aجل٠مهؿ Cمم ىمٍمهؿ

، ٕ<ح٤مسمف همٚمامن ي٘مقُمقن قمٚمٞمٝم٤م وٓ: E هلل ومل يٙمـ ًمرؾمقل، وٟم٘مقم قمٚمٞمٝم٤م، هذه TOٕE ٟمّمٚمحٝم٤م

سمـ OوEطم٦م  Eهلل قمٌدويم٤من ، E هلل Eًمِمٓمر ُمـ يمؾ WOP وٟمخؾ ُم٤م سمدE ًمرؾمقل وم٠مقمٓم٤مهؿ ظمٞمؼم قمغم Aّن هلؿ

وMEOAوA Eن يرؿمقه ، ؿمدG ظمر<ف E هلل ومِمٙمقC Eمم Oؾمقل، صمؿ يْمٛمٜمٝمؿ Eًمِمٓمر، ي٠مشمٞمٝمؿ ومٞمخر<ٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ

 وٕٟمتؿ Aسمٖمض Cزمّ ، ٤مC Qزمّ Eًمٜمّ وEهلل ًم٘مد ضمئتٙمؿ ُمـ قمٜمد Aطم٥ّم ، شمٓمٕمٛمقين Eًمًح٧م، ي٤م AقمدE ?Eهلل: وم٘م٤مل

: وم٘م٤مًمقE، حيٛمٚمٜمل سمٖميض Cي٤ميمؿ وطمٌل Cي٤مه قمغم Aن ٓ Aقمدل سمٞمٜمٙمؿ وٓ، ُمـ Eًم٘مرGM وEخلٜم٤مPير، ؿُمـ قمدشمٙم

TOٕEو HEًمًٛمقE ىم٤مُم٧م Eهبذ. 

 .وهذC Eؾمٜم٤مM طمًـ

سمـ قمٛمر  Eهلل قمـ قمٌٞمد، طمدي٨م مح٤مA ٓC Mنّ ، وهلذE ؿمقEهد خمرضم٦م ذم Eًمّمحٞمحلم)): وىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل

Eًمّمحٞمحلم صمؿ AوMO طمدي٨م Eسمـ قمٛمر EعمخرJ ذم، هاA)) Eشمؿ
(3)

قم٤مُمؾ ظمٞمؼم قمغم ؿمٓمر ُم٤م خيرJ ُمٜمٝم٤م ُمـ : 

WOP وA صمٛمر. 

Aظمرضمف AسمقEMو  Mضمًيٌ ازمـ فمبوس -
(4)

وEًمٓمؼمEينّ ، 
(5)

وEًمٌٞمٝم٘مّل ، 
(6)

Eًمؼم قمٌدوEسمـ ، 
(7)

ُمـ ـمريؼ  

                                 
 (. 5199( K )11/607( ذم <حٞمحف )1)

 (. 8/331ٕمروم٦م Eًمًٜمـ )(، ُم9/137( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )2)

(، ُمًٚمؿ، يمت٤مE Fعم٤ًمىم٤مG، سم٤مE Fعم٤ًمىم٤م3/104( K )2328 ،G( Eًمٌخ٤مOي، يمت٤مE FعمزOEقم٦م، سم٤مE FعمزOEقم٦م سم٤مًمِمٓمر )3)

( WOًمزEًمثٛمر وE عمٕم٤مُمٚم٦م سمجز? ُمـE3/1186و( K )1551 .) 

(4MوEM يبA ؾمٜمـ ) Gعم٤ًمىم٤مE Fسم٤م ،WًمٌٞمقE F(5/287)، يمت٤م ( K3410 .) 

 S(369( K )15001 .):  14، 13ٓمؼمEين ضما ( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم ًمٚم5)

 (. 6/114( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )6)

 (. 9/142( Eًمتٛمٝمٞمد )7)
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، ظمٞمؼم E هلل Eومتتح Oؾمقل)): ىم٤مل، قمـ Eسمـ قم٤ٌمQ، قمـ ُم٘مًؿ، قمـ ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمرEن، سمـ سمرىم٤منضمٕمٗمر 

ٟمحـ Aقمٚمؿ سم٤مTOٕ ُمٜمٙمؿ وم٠مقمٓمٜم٤مه٤م قمغم : ىم٤مل Aهُؾ ظمٞمؼم، TO ويمؾ <ٗمرE? وسمٞمْم٤م?ًمف Eٕ وEؿمؽمA Uنّ 

GًمثٛمرE ن  ًمٙمؿ ٟمّمػA ،ًمؽ، وًمٜم٤م ٟمّمػN قمٓم٤مهؿ قمغمA ٟم فA ًمٜمخؾومٚمام يم٤من طملم ، ومزقمؿE يّمارم
(1)

سمٕم٨م  

ذم Nِْه يمذE : وم٘م٤مل، Eعمديٜم٦م EخلرS ُؾ ٞمف Aهوهق Eًمذي يًٛمّ ، وَمَحَزOَ قمٚمٞمٝمؿ Eًمٜمخؾ: سمـ OوEطم٦م Eهلل قمٌدCًمٞمٝمؿ 

Eويمذ ،Eطم٦م: ىم٤مًمقEوO سمـE قمٚمٞمٜم٤م ي٤م HيمثرA ،ًمٜم ْخؾِ : وم٘م٤ملE Oَزِم طَمْزAَ ًمذي ىمٚم٧ُم ، وَم٠َمَٟم٤مE قمٓمٞمٙمؿ ٟمّمػAو ،Eىم٤مًمق :

TOٕEًمًام? وE حلؼ وسمف شم٘مقمE Eن ٟم٠مظمذه سم٤مًمذي ىمٚم٧َم ، هذA وٞمٜم٤مO ىمد)). 

 .وCؾمٜم٤مMه طمًـ

EُٕمقEل وAُم٤م ُمرؾمؾ Eًمِمٕمٌل وم٠مظمرضمف Aسمق قمٌٞمد ذم
(2)

وEسمـ ؿم٦ٌم ذم شم٤مOيخ Eعمديٜم٦م، 
(3)

: ىم٤مل، قمـ هِمٞمؿ 

ومٌٕم٨م ، ظمٞمؼم Cمم Aهٚمٝم٤م سم٤مًمٜمّمػ E هلل Mومع Oؾمقل: ىم٤مل، قمـ Eًمِمٕمٌّل ، Aظمؼمٟم٤م EMوM سمـ Aيب هٜمد

ضمئتٙمؿ ُمـ قمٜمد : وم٘م٤مل هلؿ Eسمـ OوEطم٦م، قمٚمٞمٝمؿ -Aو ىم٤مل Eًمثٛمر  -سمـ OوEطم٦م ًمٞمخرE Sًمٜمخؾ  Eهلل قمٌد

وAٟم٧م ، يمٞمػ شمٕمدل قمٚمٞمٜم٤م: وم٘م٤مًمقE. ٟمتؿ Aسمٖمض Cزّم ُمـ Eًم٘مرGM وEخلٜم٤مPيروٕ، Oضمؾ هق Aطم٥ّم Cزم ُمـ ٟمٗمز

Eًمٕمدل قمٚمٞمٙمؿ: وم٘م٤مل= هٙمذE ًمؽ ُمـN ًمٞمس يٛمٜمٕمٜمل .Eىم٤مًمق :TOٕEو HEًمًاموE ىم٤مُم٧م Eىم٤مل. هبذ :

 .ومام A MEPطمدمه٤م قمغم Eٔظمر ؿمٞمئ٤م: ىم٤مل. ومخػمهؿ Aن ي٠مظمذوA Eهيام ؿم٤م?وE، صمؿ ضمٕمٚمف ٟمّمٗملم، ومخرS قمٚمٞمٝمؿ

وىمد ، سمـ OوEطم٦م خلرS ٟمخؾ ظمٞمؼم <حٞمح ًمٖمػمه سمِمقEهده Eهلل قمٌد E ًمٜمٌلسمٕم٨م  Aنّ : واحلوقؾ

 .وهمػممه٤م ومام Nيمر ومٗمٞمف يمٗم٤مي٦م، ؾمٚمٞمامن سمـ ي٤ًمOو، Oوي ُمـ ُمرEؾمٞمؾ سمٕمض Eًمت٤مسمٕملم ُمٜمٝمؿ Eًمِمٕمٌل

همقخرص(، ىمون يبعٌ ازمـ رواضمي  ايمـبل أنّ ): ومقيمف -[م]
(4)

. 

                                 
EعمِمٝمقO ذم EًمروEي٦م ومتح EًمرA :?Eي طملم ي٘مٓمع صمٛمر Eًمٜمخؾ وجيد وEًمٍمEم: ىمٓمع EًمثٛمرG وEضمتٜم٤مBه٤م ُمـ Eًمٜمخٚم٦م. يٍمم:  (1)

 .MEجلدEم وEًمٍمE وىم٧م Eي٘م٤مل هذ 

Eًمٜمٝم٤مي٦م . يٜمٔمر: رE?، وهق ُمـ ىمقًمؽ Aسم Eًمٜمخؾ ENC ضم٤م? وىم٧م سEُمفم Eًمٜمخؾ. سمٙمن Eًمويروى: طملم يٍِم 

(3  /26)  :GMسم(ُم٤م( 

 (. 483( K )1437( EُٕمقEل )<ا2)

 (. 1/178( شم٤مOيخ Eعمديٜم٦م ٓسمـ ؿم٦ٌم )3)

 . (4/175( Eعمٖمٜمل )4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .Eحلدي٨م Eًم٤ًمسمؼ Eٟمٔمر

إذا طمرقتؿ همخذوا ودفمقا : ىمون يؼقل  اهلل )روى ؽمفؾ زمـ أيب ضمثؿي أن  رؽمقَل : ومقيمف  -444

مذي(وايمؼم، وايمـسوئل، وأزمق داود، رواه أزمق فمبقً. سمًفمقا ايمثؾٌ همًفمقا ايمرزمع مل همنن، ايمثؾٌ
(1)

. 

Aظمرضمف Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل
(2)

 ،MوEM سمقAو
(3)

وEًمؽمُمذي، 
(4)

وEًمٜم٤ًمئل، 
(5)

وEًمٓمٞم٤مًمز، 
(6)

وEسمـ Aيب ، 

ؿمٞم٦ٌم
(7)

وAمحد، 
(8)

وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل، 
(9)

وEًمدOEُمّل ، 
(10)

وEسمـ Aيب قم٤م<ؿ ذم Eٔطم٤مM وEعمث٤مين، 
(11)

 ،

OEًمٌزEو
(12)

 ،MوOجل٤مE سمـEو
(13)

وEسمـ ظمزيٛم٦م، 
(14)

ًتخرJوEًمٓمقد ذم Eعم، 
(15)

ذم ذK  وEًمٓمح٤موّي ، 

Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين
(16)

وEسمـ ىم٤مٟمع ذم ُمٕمجؿ Eًمّمح٤مسم٦م، 
(17)

وEسمـ طم٤ٌمن ذم <حٞمحف 
(18)

وEًمٓمؼمEينّ ، 
(19)

 ،

                                 
 (. 4/177( Eعمٖمٜمل ٓسمـ ىمدEُم٦م )1)

 (. 486( K )1448( EُٕمقEل )<ا2)

 (. 1605( K )3/50يم٤مG، سم٤مF ُمتك خيرE Sًمتٛمر )( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمزّ 3)

(4(SخلرE ُم٤م ضم٤م? ذم Fسم٤م ،Gًمّزيم٤مE Fًمًٜمـ، يمت٤مE ذم )2/28( K )643 .) 

(5( SOخل٤مE يمؿ يؽمك Fسم٤م ،Gًمّزيم٤مE Fعمجتٌك، يمت٤مE )5/42( K )2491( ًمٙمؼمىE ًمًٜمـE ،)3/32( K )2282 .) 

 (. 1330( K )2/561( ُمًٜمد Aيب EMوE Mًمٓمٞم٤مًمز )6)

 (. 10662( K )6/551ػ )( Eعمّمٜم7)

 (. 24/485( K )15713( ،)26/16( K )16093( Eعمًٜمد )8)

 (. 3/1072( K )1992( EُٕمقEل ٓسمـ Pٟمجقيف )9)

(10 :S( ُملOEًمدE ؾمٜمـ )628( K )2822 .) 

 (. 4/103( K )2073( Eٔطم٤مM وEعمث٤مين ٓسمـ Aيب قم٤م<ؿ )11)

(12) ( OEًمٌزE 6/279ُمًٜمد( K )2305 .) 

 (.  352( K )97ـ Eجل٤مOوM )E :Sعمٜمت٘مك ٓسم (13)

 (. 2319( K )2/1110( <حٞمح Eسمـ ظمزيٛم٦م )14)

 (. 3/235( ُمًتخرE Jًمٓمقد )15)

(16( Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين Kذ )2/39( K )3097 .) 

 (. . 1/269ُمٕمجؿ Eًمّمح٤مسم٦م ٓسمـ ىم٤مٟمع ) (17)

 (. 3280( K )8/74( <حٞمح Eسمـ طم٤ٌمن )18)

 (. 6/99( K )5626( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼمEين )19)
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وEحل٤ميمؿ
(1)

سمق ٟمٕمٞمؿ ذم ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤مسم٦مAو، 
(2)

وEًمٌٞمٝم٘مل 
(3)

وEسمـ طمزم ذم Eعمحغم، 
(4)

وEسمـ EجلقPي ذم ، 

Eًمتح٘مٞمؼ
(5)

، Eًمرمحـ سمـ ُمًٕمقM سمـ ٟمٞم٤مO قمٌدقمـ ، ـEًمرمح قمٌدقمـ ظمٌٞم٥م سمـ ، ؿمٕم٦ٌممجٞمٕمٝمؿ ُمـ ـمريؼ  

ENC ظمر<تؿ ومخذوE وMقمقE : ىم٤مل E هلل Aُمرٟم٤م Oؾمقل: ىم٤مل، ضم٤م? ؾمٝمؾ سمـ Aيب طمثٛم٦م Cمم جمٚمًٜم٤م: ىم٤مل

 .ومدقمقE Eًمرسمع، شمدقمقA Eو دمدوE Eًمثٚم٨م مل وم٢من، Eًمثٚم٨م

قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مA  Fنّ ، دي٨م <حٞمح Eإلؾمٜم٤مM وًمف ؿم٤مهد سم٢مؾمٜم٤مM ُمتٗمؼ قمغم <حتفطم)): وىم٤مل Eحل٤ميمؿ

 .ووEوم٘مف Eًمذهٌل، ((Aُمر سمف

OEًمٌزE ؾمقل)): وىم٤ملO ه قمـEوO EطمدA حلدي٨م ٓ ٟمٕمٚمؿE Eهلل وهذE  يب طمثٛم٦مA ؾمٝمؾ سمـ ٓC ،ٟٓمٕمٚمؿ  و

 .((ٟمٕمٚمؿ OوEه Cٓ ؿمٕم٦ٌم وٓ، وهق ُمٕمروف، Eًمرمحـ سمـ ٟمٞم٤مO قمٌدقمـ ؾمٝمؾ Cٓ ، يروي هذE Eحلدي٨م

، ومٙمؿ ُمـ ُمٕمروف همػم صم٘م٦م، قمدEًمتفوهذE همػم يم٤مف ومٞمام يٌتٖمك ُمـ )): وشمٕم٘مٌف Eسمـ Eًم٘مٓم٤من Eًمٗم٤مد 

ُمـ : ومل يزEN Mيمروه قمغم ُم٤م AظمذوE ُمـ هذE Eإلؾمٜم٤مM، يٕمرف سمٖمػم هذE وٓ، وEًمرضمؾ ٓ شمٕمرف ًمف طم٤مل

: ومل يتٕمرE Tًمؽمُمذي هلذE Eحلدي٨م سم٘مقل، Eًمرمحـ قمٜمف قمٌدوOوEي٦م ظمٌٞم٥م سمـ ، OوEيتف قمـ ؾمٝمؾ

((وم٤مقمٚمؿ Nًمؽ، شمً٘مٞمؿ وٓحتًلم  وٓشمّمحٞمح  ٓ
(6)

وم٢مين ٓ Aسمٕمد Aن يٙمقن Nًمؽ مم٤م شمٚم٘م٤مه )): وىم٤مل Aيْم٤م، 

((Aو ًمٖمػمه  ي٘مقًمف ٕسمٞمف وم٢مٟمف يم٤من ظم٤مE SOًمٜمٌل  ُمـ Aسمٞمف وًمٕمٚمف ؾمٛمع Nًمؽ @ظمر طمٞم٤مE Gًمٜمٌل
(7)

. 

Nيمره Eسمـ Aيب طم٤مشمؿ ذم EجلرE Kًمرمحـ سمـ ُمًٕمقM سمـ ٟمٞم٤مE Oٕٟمّم٤مOي قمٌدو 
(8)

 يذيمر ومٞمف ضمرطم٤م ومل 

وNيمره Eسمـ طم٤ٌمن ذم Eًمث٘م٤مH، شمٕمديال وٓ
(9)

ٓ يٕمرف وىمد وصم٘مف Eسمـ طم٤ٌمن قمغم )): وىم٤مل Eًمذهٌل، 

                                 
 (. 1/401( EعمًتدOك )1)

 (.  3292( K )3/1312(ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ )2)

 (6/112(، ُمٕمروم٦م Eًمًٜمـ وEٔصم٤مO )4/123(Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )3)

(4( Oعمحغم سم٤مٔصم٤مE )4/63 .) 

 (. 2/38( K )972( Eًمتح٘مٞمؼ ذم ُم٤ًمئؾ Eخلالف )5)

 (. 4/215( سمٞم٤من Eًمقهؿ وEإلهي٤مم ذم يمت٤مE Fٕطمٙم٤مم )6)

(7E سمٞم٤من )( ٕطمٙم٤ممE Fإلهي٤مم ذم يمت٤مE5/549ًمقهؿ و .) 

 (. 5/285( H )1359( EجلرK وEًمتٕمديؾ )8)

 (.  5/104( H )4061(Eًمث٘م٤مH ٓسمـ طم٤ٌمن )9)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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((A<ٚمف
(1)

((ُم٘مٌقل)): وىم٤مل Eسمـ طمجر، 
(2)

. 

ف Nيمره ذم وم٢مٟمّ ، ٘مف Aسمق طم٤مشمؿ سمـ طم٤ٌمنEًمرمحـ هذE وصمّ  قمٌد)): وُم٤مل Eسمـ Eعمٚم٘مـ Cمم حتًلم طم٤مًمف وم٘م٤مل

وم٘مد قمرف طم٤مًمف يمام ىم٤مل ، ويمذًمؽ Eحل٤ميمؿ <حح Cؾمٜم٤مMه، <حٞمحف ُمـ ضمٝمتفوAظمرE Jحلدي٨م ذم ، صم٘م٤مشمف

OEًمٌزE))
(3)

. 

Eًمرمحـ ومٚمؿ يتٙمٚمٛمقE ومٞمف  قمٌدOوEه Aسمق EMوM وEًمؽمُمذي وEًمٜم٤ًمئل وEؾمٜم٤مMه <حٞمح Eٓ )): وىم٤مل Eًمٜمقوي

 Kوٓشمٕمديؾ  وٓسمجر MوEM سمقA ومل يْمٕمٗمف Oهق ُمِمٝمق))
(4)

. 

ووٕمٗمف Eًمِمٞمخ Eًٕم٤ٌمين
(5)

 .وEسمـ Eعمٚم٘مـ، وEًمٜمقويظمالوم٤م ًمٚمح٤ميمؿ ، 

وهق ُمـ ، وهق جمٝمقل، Eًمرمحـ سمـ ُمًٕمقM سمـ ٟمٞم٤مE Oٕٟمّم٤مOي قمٌدوEحلدي٨م شمٗمرM سمف Aّن : واحلوقؾ

 Oًمت٤مسمٕملميم٤ٌمE Uوؾم٤مA ،وهنؿM ًمذهٌل يمام وضمٝم٤مًمتٝمؿ ًمٞم٧ًم يمجٝم٤مًم٦م ُمـE عمجٝمقًمقن)): ىم٤ملE ُم٤مA ،ًمروE ُمـGE ، وم٢من يم٤من

وُمـ ، وشُمُٚمّ٘مل سمحًـ Eًمٔمـ ENC ؾمٚمؿ ُمـ خم٤مًمٗم٦م Eٕ<قل، Aو Aوؾم٤مـمٝمؿ Eطمتُٛمؾ طمديثف، Eًمرضمؾ ُمـ يم٤ٌمE Oًمت٤مسمٕملم

Vًٕمٗم٤مE يم٤ميم٦مO))
(6)

 .-Cن ؿم٤م? Eهلل–وم٤محلدي٨م طمًـ ، Cها 

قمـ Aيب ، سمـ هلٞمٕم٦مEEًمؼم ُمـ ـمريؼ  قمٌدوُمـ ؿمقEهده ُم٤م OوEه Eسمـ )): وNيمر Eسمـ طمجر ًمف ؿم٤مهدE وم٘م٤مل

ُٗمقE ذم Eًم: قمـ ضم٤مسمر ُمرومققم٤م ،Eًمزسمػم Eها َوEٕيََمَٚم٦مَ ، َقEـمَِئ٦مَ َوEًم، Eًمٕمري٦مَ اَمِل اوم٢من  ذم Eًم: َخْرSِ اظَمٗمِّ
(7)

. 

Eًمؼم ذم يمت٤مسمٞمف Eًمتٛمٝمٞمد وEٓؾمتذيم٤مO قمٌدوهق قمٜمد Eسمـ 
(8)

ومل Aىمػ قمٚمٞمف قمٜمد ، ُمٕمٚم٘م٤م قمـ Eسمـ هلٞمٝم٦م سمف 

 .? ُمثٚمف قمـ ُمٙمحقل ُمرؾمال يمام ذم Eحلدي٨م Eٔيتوضم٤م، وُمدOEه قمغم Eسمـ هلٞمٕم٦م، همػمه

                                 
 (. 2/386( H )3632( Eعمٖمٜمل ذم Eًمْمٕمٗم٤م? )1)

(2 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )598( H )4004 .) 

 (. 16/195( K )940( EًمٌدE Oعمٜمػم )3)

(4 FعمٝمذE Kذ WعمجٛمقE )(5/479 .) 

(5) ( MوEM يبA 2/115وٕمٞمػ( K )281  .) 

 M(478)يقEن Eًمْمٕمٗم٤م? <ا ( 6)

 (. 3/1354( Eًمتٚمخٞمص Eحلٌػم )7)

 (. 9/249(، Eٓؾمتذيم٤مO )6/472( Eًمتٛمٝمٞمد )8)
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زمنؽمـوده فمـ مؽحقل، )وروى أزمق فمبقً: ومقيمف -444
(1)

إذا زمعٌ   اهلل ىمون رؽمقل : ومول، 

ايمعرييهمنن دم اظمول ، طمػػقا فمعم ايمـوس: اخلراص ومول
(2)

وايمقاؿمئي 
(3)

وإىمؾي 
(4)

 )
(5)

. 

ذم يمت٤مسمف EُٕمقEل Aظمرضمف
(6)

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم، 
(7)

وEسمـ Pٟمجقيف، 
(8)

وAسمق EMوM ذم EعمرEؾمٞمؾ، 
(9)

 ،

وEًمٓمح٤موّي 
(10)

يم٤من : ىم٤مل، قمـ ُمٙمحقل، قمـ ىمٞمس سمـ ؾمٕمد، يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ ضمرير سمـ طم٤مPم 

وقمٜمد ، Eٕيمٚم٦م: ومل يذيمر. وEًمقـمٞم٦م Eًمٕمري٦مذم Eعم٤مل  وم٢منّ ، Eٗمقظمٗمّ : ENC سمٕم٨م EخلرSE ىم٤مل E هلل Oؾمقل

 .EًمقEـمئ٦م: سمٕمْمٝمؿ

Mإلؾمٜم٤مE ًمٕمٞمٜمل وم٘م٤مل، وهق ُمرؾمؾ <حٞمحE ًمديـE Oواحلًيٌ اظمذىمقر مرؽمؾ)): و<ححف سمد ،

                                 
H ؾمٜم٦م سمْمع قمنمG وُم٤مئ٦م. يٜمٔمر: شم٘مري٥م ))صم٘م٦م وم٘مٞمف يمثػم EإلOؾم٤مل ُمِمٝمقO(( ُم٤م Eهلل ( ُمٙمحقل Eًمِم٤مُمل Aسمق قمٌد1)

 :S( ًمتٝمذي٥مE969( H )6875 .) 

ُف ENِC وه٥م صَمَٛمَرهَت٤م وَمَٙم٠َمٟم ُف ضمرMه٤م ُمـ Eًمث َٛمَرG و( Eًمٜم ْخَٚم٦م Eًم تِل يٕمرهي٤م Eًمرضمؾ حُمْت٤َمضم٤م Aَي جَيَْٕمؾ ًَمُف صَمَٛمَرهَت٤م، 2) َٟم 
ِٕ ؾمٛمٞم٧م قمري٦م 

Eه٤م ُِمٜمَْٝم٤م.   وقمر 

E يًتثٜمٞمٝم٤م HًمٜمخالE ًمٌٞمع، وًمٙمٜمف يٌ٘مٞمٝم٤م ًمٜمٗمًف وقمٞم٤مًمف ومتٚمؽ وىمٞمؾ: هلE صمٛمرشمف، ومال يدظمٚمٝم٤م ذم Wسم٤م ENC ًمرضمؾ ُمـ طم٤مئٓمف

 ،Wن شم٤ٌمA قمري٧م ُمـA ي٤م، ؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ ٕهن٤مEًمٕمرE ٕي٤مم ومٝملE قمٚمٞمف ٕٟمف ىمد قمٗمل هلؿ قمام ي٠ميمٚمقن شمٚمؽ Sًمثٜمٞم٤م، ٓ خترE

( وEًمٗم٤مئؼ ذم همري٥م 1458) ( A489Kو خترS ذم Eًمّمدىم٦م، وOضمح Aسمق قمٌٞمد هذE Eًمتٗمًػم. Eٟمٔمر: EُٕمقEل )<ا

 (. E1/298حلدي٨م )

قE سمذًمؽ ًمَِقـْمئٝمؿ Eًمٓمريَؼ، وىمٞمؾ: هل: ؾُم٘م٤مـم٦ُم Eًمتَْٛمر وُم٤م َيَ٘مع ُمٜمف سم٤مTِOٕ ومُٞمقـم٠ُم ( EًمَقEـمِائ٦مُ 3) ٤مسمَِٚم٦ُم ؾُمٛمُّ  ً Gُ وEًم  Oعم٤مE :

 (. 1/430ٚمخٓم٤ميب )وُيدQE ضم٤م? سمْٚمٗمظ وم٤مقِمؾ وهق سمٛمٕمٜمك َُمْٗمٕمقل. همري٥م Eحلدي٨م ًم

( 488: هؿ OAسم٤مE FًمثامO وAهٚمقهؿ، وُمـ ًمّمؼ هبؿ، ومٙم٤من ُمٕمٝمؿ. ىم٤مل Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل )<ا( وEٕيماٚم٦م4)

K (1455 .) 

 (. 4/177/178( Eعمٖمٜمل ٓسمـ ىمدEُم٦م )5)

(6 :S( لEُٕمقE )586( K )1453 .) 

 (. 6/552-553( K )10665( Eعمّمٜمػ )7)

 (. E3/1078( K )2008ُٕمقEل ) (8)

(9 :S( MوEM ؾمٞمؾ ٕيبEعمرE )134( K )118 .) 

(10( Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين Kذ )4/34( K )5617 .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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((وإؽمـوده قحق 
(1)

. 

Eطمت٤مـمقENC : E سمٕمثٝمؿي٘مقل ًمٚمخر  SE ن Eًمٜمٌل٤ميم: سمٚمٗمظ ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر  قٓوOوي ُمق<

 .وEًمقEـمٞم٦م وُم٤م جي٥م ذم Eًمثٛمر ُمـ Eحلؼ، ٕهؾ Eعم٤مل ذم Eًمٜم٤مئ٦ٌم

EًمرEPق قمٌدAظمرضمف 
(2)

 .ومذيمره:. . . قمـ ضم٤مسمر ىم٤مل، قمـ Eسمٜمل ضم٤مسمر، قمـ طمرEم سمـ قمثامن، قمـ ُمٕمٛمر 

((ُمٜمٙمر Eحلدي٨م)): ىم٤مل Eًمٌخ٤مOي وطمرEم سمـ قمثامن Eًمًٚمٛمل
(3)

. 

 .وم٤مإلؾمٜم٤مM ؾم٤مىمط

 :وEًمٚمٗمظ Eًمذي ؾم٤مىمف Eعمّمٜمػ Oوي قمـ قمٛمر ُمقىمقوم٤م قمٚمٞمف

Aظمرضمف Eًمٌٞمٝم٘مل
(4)

 قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مF  ُمـ ـمريؼ Eًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ طمدصمٜم٤م Aسمق قمٛمرو EٕوEPقمك Aنّ  

 .((وEًمقـمٞم٦م وEٕيمٚم٦م Eًمٕمري٦مومٞمف  EخلرS وم٢منّ ذم  ظمٗمٗمقE قمغم Eًمٜم٤مQ)): ىم٤مل

ؾمٌؼيمام  ،وهق ُمٜم٘مٓمع
(5)

. 

)ومـف ضمًيٌ ؽمفؾ دم مول ؽمعً زميـ أيب ؽميعً: ومقيمف -[م] 
(6)

أع وصميًت همقيف  قٓيمي: ضميكم وميول، 

وىموكً سمؾؽ ايمعرش هلمٓء إىمؾي(، خلرقتف سمسعامئي وؽمؼ، أرزمعكم فمريشو
(7)

. 

                                 
(1( Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين Kذم ذ Oٕظم٤ٌمE ذم شمٜم٘مٞمح ُم٤ٌمين Oٕومٙم٤مE ٟمخ٥م )11/521 .) 

 (. 4/129( K )7220( Eعمّمٜمػ )2)

 (. 3/101( K )352( Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم )3)

 (. E4/124ًمٙمؼمى ) ( Eًمًٜمـ4)

 . -E - 636ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 5)

( هٙمذE ضم٤م? قمٜمد Aيب قمٌٞمد، وEًمٓمح٤موي ذم Aطمٙم٤مم Eًم٘مر@ن، وضم٤م? قمٜمد Eسمـ Pٟمجقيف: )ؾمٕمد سمـ Pيد Eٕٟمّم٤مOي(، وقمٜمد 6)

، ومل Aضمد ؿمٞمئ٤م يرضمح Aطمد Eٕؾمام?، وؾمٕمد سمـ Aيب -637 ذم Eحلدي٨م Oىمؿ  ؾمٌؼEسمـ طمزم: )ؾمٕمد سمـ Aيب وىم٤مS( يمام 

Sي وىم٤مOٕٟمّم٤مE يدP عمٌنميـ سم٤مجلٜم٦م، وؾمٕمد سمـE GًمٕمنمE صمٜم٤م ُمٕمروف ُمـE :عمنEو ،EOٕؿمٝمكم، ؿمٝمد سمدE طمدمه٤مA ِم٤مهد

Eعمٚمؽ سمـ ُمروEن.  وشمقذم ذم @ظمر ظمالوم٦م قمٌد  سمٕمده٤م، وEًمث٤مين: ُمـ سمٜمل قمٛمرو سمـ قمقف، وًمد ذم طمٞم٤مE Gًمٜمٌل

( Fح٤م>ٕE ذم ُمٕمروم٦م Fٓؾمتٞمٕم٤مE2/592( H )935( و )يِب ؾمٕمد سْمـ ؾمٕمد سمـ ُمرّى طمٚمٞمػ 936Aَ وؾمٕمد سْمـ .)

 (. 2004( H )2/201، ؿمٝمد AطمًدA .Eؾمد Eًمٖم٤مسم٦م )Eًم٘مقEىمؾ

 (. 4/178( Eعمٖمٜمل ) )7)
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Aظمرضمف Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل 
(1)

Aن  ُمروEن سمٕمثف ، قمـ ؾمٝمؾ سمـ Aيب طمثٛم٦م، ُمـ ـمريؼ Aيب ُمٞمٛمقن 

Aين وضمدH ومٞمف OAسمٕملم  قًٓم: وىم٤مل، ومخرS ُم٤مل ؾمٕمد سمـ Aيب ؾمٕمد ؾمٌٕمامئ٦م وؾمؼ، خؾظم٤مO<٤م ًمٚمٜم

 .وًمٙمٜمل شمريم٧م هلؿ ىمدO ُم٤م ي٠ميمٚمقن، قمريِم٤م خلر<تف شمًٕمامئ٦م وؾمؼ

خترجيف ؾمٌؼ
(2)

 .وEٕصمر وٕمٞمػ جلٝم٤مًم٦م Aيب ُمٞمٛمقن 

يمقس دم ايمعرايو: ف ومولأكّ   )صموء فمـ ايمـبل: ومقيمف -444
(3)

قًومي 
(4)

. 

EًمرEPق قمٌدAظمرضمف 
(5)

ف Eًمٌٞمٝم٘ملـمري٘م وُمـ– 
(6)

-: 

وAسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل
(7)

 :قمـ طمج٤مE Jعمّمٞميص 

قمـ ، Aظمؼمين قمٛمرو سمـ حيٞمك سمـ قمامGO سمـ Aيب طمًلم، Eسمـ ضمري٩موطمج٤مJ( قمـ ، EًمرEPق قمٌديمالمه٤م )

 .EًمٕمرEي٤م <دىم٦م ًمٞمس ذم: ىم٤مل  قمـ Eًمٜمٌل د EخلدOيAسم٤م ؾمٕمٞم ؾمٛمٕم٧ُم : Aسمٞمف حيٞمك سمـ قمامGO ىم٤مل

 .وEسمـ ضمري٩م ىمد سK ومٞمف سم٤مخلؼم، وEإلؾمٜم٤مM <حٞمح

، طم٥م ًمٞمس ذم: سمف سمٚمٗمظ، ـ قمامGOسمقمـ حيٞمك ، حمٛمد سمـ حيٞمك سمـ طم٤ٌمن قمـ، وOوEه Cؾمامقمٞمؾ سمـ Aُمٞم٦م 

ام Mون مخس NوM ًمٞمس ومٞمو، ام Mون مخ٦ًم AوEق <دىم٦مًمٞمس ومٞمو، ٚمغ مخ٦ًم Aوؾمؼذم صمٛمر <دىم٦م طمتك يٌ وٓ

                                 
 (. 486-487( K )1450( EُٕمقEل )<ا1)

 . -637  -( Eٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ 2)

ومٕمٞمٚم٦م سمٛمٕمٜمك وم٤مقمٚم٦م، ُمـ قمري يٕمرى ، وىمٞمؾ: ٕمقًم٦م، ُمـ قمرEه يٕمروه ENC ىمّمدهومٕمٞمٚم٦م سمٛمٕمٜمك ُمٗم: مجع Eًمٕمري٦م، EًمٕمارEي٤م ( 3)

عم٤م هنك قمـ EعمزEسمٜم٦م وهق سمٞمع Eًمثٛمر ذم وومنH سم٠مٟمف ENC ظمٚمع صمقسمف، يم٠مهن٤م قمري٧م ُمـ مجٚم٦م Eًمتحريؿ ومٕمري٧م: Aي ظمرضم٧م. 

ي يًرك ايمرؿمى وٓ أن مـ ٓ كخؾ يمف مـ ذوي احلوصم: BOوE Qًمٜمخؾ سم٤مًمتٛمر Oظمص ذم مجٚم٦م EعمزEسمٜم٦م ذم EًمٕمرEي٤م، وهق

كؼً زمقًه يشؼمي زمف ايمرؿمى يمعقويمف، وٓ كخؾ يمف يطعؿفؿ مـف ويؽقن ومً همضؾ يمف مـ ومقسمف متر، همقجلء إلم قوضمى 

ايمـخؾ همقؼقل يمف: زمعـل شمؿر كخؾي أو كخؾتكم زمخرقفو مـ ايمتؿر، همقعطقف ذيمؽ ايمػوضؾ مـ ايمتؿر زمثؿر سمؾؽ ايمـخالت 

 . )فمرا(مودة:  (444/ 4ايمـفويي )يـظر: ن دون مخسي أوؽمؼ. ىمو، ومرظمص ومٞمف ENC يمقصقى مـ رؿمبفو مع ايمـوس

 (. 4/178( Eعمٖمٜمل ٓسمـ ىمدEُم٦م )4)

 (.  4/140( K )7252( Eعمّمٜمػ )5)

 (. 4/124( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )6)

(7 :S( لEُٕمقE)586( K )1451 .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .ومل يذيمر هذه Eًمزي٤مGM <دىم٦م

EًمرEPق قمٌدAظمرضمف 
(1)

وُمـ ـمري٘مف ُمًٚمؿ ذم <حٞمحف- 
(2)

 .قمـ Cؾمامقمٞمؾ سمـ Aُمٞم٦م سمف، قمـ EًمثقOي -

ـُ حيٞمك سمـ طم٤ٌمن يروى طمدي٨َم EٕوEق وEٕوؾم٤مق وNٕEوME قمـ حي)): ىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل ٞمك سمـ قمامGO حمٛمُد سم

((Eحلدي٨مذم  ومٞمحتٛمؾ Aن شمٙمقن هذه Eًمزي٤مGM ُمٕمٝم٤م: ؾمٕمٞمدAيب  قمـ
(3)

. 

Aظمرضمف EًمدOEىمٓمٜمل، وOوي ٟمحقه قمـ قمكم سمـ Aيب ـم٤مًم٥م 
(4)

طمدصمٜم٤م ، قمـ Aمحد سمـ Eحل٤مE IOًمٌٍمي 

، قمـ قمكم سمـ Aيب ـم٤مًم٥م ، حيدI قمـ Eسمـ قم٤ٌمQ، ؾمٛمٕم٧م Aسم٤م Oضم٤م? Eًمٕمٓم٤مMOي: ىم٤مل، Eًمّم٘مر سمـ طمٌٞم٥م

ذم Aىمؾ ُمـ مخ٦ًم Aوؾمؼ  وٓ، ذم EًمٕمرEي٤م <دىم٦م وٓ، EخليEوHE <دىم٦م ًمٞمس ذم: ىم٤مل E ًمٜمٌل Aن  

 .<دىم٦م Eجلٌٝم٦مذم  وٓ، ذم EًمٕمقEُمؾ <دىم٦م وٓ، <دىم٦م

Aمحد سمـ Eحل٤مE IOًمٌٍمي : وEًمرEوي قمٜمف، ((وٕمٞمػ))، Eًمّمٕمؼ سمـ طمٌٞم٥م ومٞمف، وهذC Eؾمٜم٤مM ؾم٤مىمط

ىم٤مًمف Aسمق طم٤مشمؿ ((ُمؽموك Eحلدي٨م)) Eًمٖم٤ًمين
(5)

. 

وميً إذا أسمقيً فميعم كخيؾ : أكف ومول يمسفؾ زمـ أيب ضمثؿيي فمـ فمؿر ، )وروى ازمـ اظمـذر: ومقيمف -[م]

. (همًع هلؿ مو يلىمؾقن، ضمرضهو ومقم
(6)

 

Wإلىمٜم٤مE ه ذم يمت٤مسمفMOوA
(7)

ي٘مقل ًمًٝمؾ سمـ Aيب ، ويم٤من قمٛمر سمـ Eخْلَٓم ٤مFِ )): سم٘مقًمف ُمٕمٚم٘م٤م قمـ قمٛمر  

 .((《دO َُم٤م ي٠ميمٚمقنA ENCشمٞم٧م قَمغَم ٟمخؾ ىمد ظمر<ٝم٤م ىمقم ومدW هلؿ ىم》: طمثٛم٦م

وAظمرE Jحل٤ميمؿ
(8)

 Mيد، ُمـ ـمريؼ ُمًدP سمـ Mقمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد، قمـ مح٤م ،Oقمـ ، قمـ سمِمػم سمـ ي٤ًم

                                 
 (.  4/141( K )7254( Eعمّمٜمػ )1)

(2( Gًمّزيم٤مE Fحٞمح ُمًٚمؿ، يمت٤م>)2/675( K )979 /5) 

 (. E4/124ًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )( 3)

 (. 3/1183(، Eعم١مشمٚمػ وEعمختٚمػ )1907( K )2/476( ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )4)

 (. E1/47جلرK وEًمتٕمديؾ ) (5)

 (. 4/178( Eعمٖمٜمل ٓسمـ ىمدEُم٦م )6)

(7( OعمٜمذE ٓسمـ Wإلىمٜم٤مE )1/174 .SخلرE يمرN Fسم٤م ) 

 (. 1/401-402( EعمًتدOك )8)
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A ENCشمٞم٧م OAو٤م وم٠مظمر<ٝم٤م 》: وىم٤مل، سمٕمثف Cمم ظمرE Sًمتٛمر قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مA  Fنّ »ؾمٝمؾ سمـ Aيب طمثٛم٦م 

 .《وWM هلؿ ىمدO ُم٤م ي٠ميمٚمقن

 .Cؾمٜم٤مM ُمتٗمؼ قمغم <حتف: وىم٤مل Eحل٤ميمؿ

، )ؿمٞمخ Eًمِم٤مومٕمل: ٦م ُمـ شمالُمٞمذ حيٞمك سـم ؾمٕمٞمد وهؿًمٗمف ؾمتوظم٤م،  قمـ قمٛمر قُٓمق< ٤مM سمـ PيديمذO EوEه مح

محر، وهِمٞمؿ، ويزيد سـم ه٤مOون، وEًمثقOي Eٕ سمق ظم٤مًمدAقمـ سمِمػم ، ومرووه قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد، وؾمٚمٞمامن سـم سمالل، و

ـ قمٛمر  . سمـ ي٤ًمO قم

ؾمٌؼوىمد 
(1)

Mه سمدE Oًمديـ Eًمٕمٞمٜمل ذم ٟمخ٥م و<حح Cؾمٜم٤م، ُمثٚمف  وضم٤م? ُمـ ـمريؼ Eسـم Eعمًٞم٥م قمـ قمٛمر، 

Oومٙم٤م Eٕ
(2)

. 

ژڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ژ : ومقيمف سمعولم): ومقل اظمصـػ -444
(3)

ومول أزمق أمومي ؽمفؾ زمـ  

وررُ عْ ُج يهق ايم: ضمـقػ دم هذه أيي
(4)

ؼقْ بَ ُح يويمقن ايم 
(5)

 أن يمطمذ دم ايمصًومي  اهلل همـفك رؽمقل: 

وأزمق فمبقً(، رواه ايمـسوئل
(6)

. 

 :وEظمتٚمػ قمٜمف، Eحلدي٨م OوEه Eًمزهري

وEظمتٚمػ قمغم ،  قمـ Eًمٜمٌل، قمـ Aسمٞمف، قمـ Aيب Aُم٤مُم٦م، قمٜمف، وؾمٚمٞمامن سمـ يمثػم، ؾمٗمٞم٤من سمـ طمًلمومروEه 

 .ؾمٚمٞمامن سمـ يمثػم Aيْم٤م

قمـ Aيب Aُم٤مُم٦م سمـ ؾمٝمؾ سمـ ، )Eًمزهري( قمٜمف، ٗمّم٦موحمٛمد سمـ Aيب طم، Eجلٚمٞمؾ Eًمٞمحّمٌل قمٌدوOوEه 

 . قمـ Eًمٜمٌل، طمٜمٞمػ

                                 
 . -636  -( Eٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ 1)

(2( Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين Kذم ذ Oٕظم٤ٌمE ذم شمٜم٘مٞمح ُم٤ٌمين Oٕومٙم٤مE ٟمخ٥م )8/179 .) 

 (. 267ؾمقE GOًمٌ٘مرE ،Gٔي٦م: )( 3)

(4OجلٕمروE )  -?EOو ؾم٤ميمٜم٦م وEُمْمٛمقُم٦م وو ?EO عمٝمٛمٚم٦م، وسمٕمده٤مE ًمٕملمE جلٞمؿ وؾمٙمقنE ُمـ  -سمْمؿ Fًمذىمؾ حيٛمؾ رضE ُمـ

 . (314/ 6( ُم٤مGM: )ضمٕمر( ذA Kيب EMوM ًمٚمٕمٞمٜمل )O1/275ـم٤ٌم <ٖم٤مEO ٓ ظمػم ومٞمف. Eًمٜمٝم٤مي٦م )

( ُم٤مGM: 1/331ٌٞمؼ، وهق Eؾمؿ Oضمؾ. Eًمٜمٝم٤مي٦م ): هق ٟمقW ُمـ AٟمقE WEًمتٛمر MOي? ُمٜمًقC Fمم Eسمـ طُم ( ًمقن Eحلٌٞمؼ5)

 )طمٌؼ(. 

 (4/181-182( Eعمٖمٜمل ٓسمـ ىمدEُم٦م )6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .قمٜمف ُمـ ىمقًمف، وOوEه Pي٤مM سمـ ؾمٕمد

 .ُمرؾمال  قمـ Eًمٜمٌل، قمٜمف، وOوEه يقٟمس

 ًٓ  .فمـ ايمزهري، روايي ؽمؾقامن زمـ ىمثغم: أو

قمٜمف )ؾمٚمٞمامن سمـ يمثػم( قمـ ، وحمٛمد سمـ يمثػم، وُمًٚمؿ سمـ CسمرEهٞمؿ، Eًمرمحـ سمـ ُمٝمدي قمٌدOوEه٤م 

 .ُمرؾماًل   قمـ Aيب Aُم٤مُم٦م قمـ Eًمٜمٌل، Eًمزهري

، قمـ Aيب Aُم٤مُم٦م سمـ ؾمٝمؾ قمـ Aسمٞمف، قمٜمف )ؾمٚمٞمامن سمـ يمثػم( قمـ Eًمزهري، وOوEه٤م Aسمق Eًمقًمٞمد Eًمٓمٞم٤مًمز

 .ُمق<قٓ  قمـ Eًمٜمٌل

 :إلرؽمولا روايي -4

Aظمرضمٝم٤م Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل
(1)

 :ُمٝمدي سمـ Eًمرمحـ قمٌد قمـ -Eعمّمٜمػ قمزEه يمام– 

وEًمدOEىمٓمٜمل
(2)

 :وحمٛمد سمـ يمثػم، ُمًٚمؿ سمـ CسمرEهٞمؿقمـ ، د سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك EًمؼميتAمحُمـ ـمريؼ  

ـ ، قمـ Eًمزهري، وحمٛمد سـم يمثػم( قمـ ؾمٚمٞمامن سـم يمثػم، وُمًٚمؿ سـم CسمرEهٞمؿ، Eًمرمحـ سـم ُمٝمدي قمٌدصمالصمتٝمؿ ) قم

ويم٤مٟمقE ، وًمقن طمٌٞمؼ، EجلٕمروO: هنك قمـ ًمقٟملم ُمـ Eًمتٛمر Aن ي١مظمذE ذم Eًمّمدىم٦م E هلل Oؾمقل Aنّ ، Aيب Aُم٤مُم٦م سـم ؾمٝمؾ

ژڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀژ : ومٜمزًم٧م، يتٞمٛمٛمقن ذ AُمقEهلؿ ذم Eًمّمدىم٦م
(3)

. 

 .((د سمـ يمثػموحمٛم، OAؾمٚمف ُمًٚمؿ، قمـ Aسمٞمف: ومل ي٘مقٓ)): ىم٤مل EًمدOEىمٓمٜمل

 .وCؾمٜم٤مMه Cمم ؾمٚمٞمامن سمـ يمثػم <حٞمح

 .روايي ايمققؾ -4

MوEM سمقA ظمرضمٝم٤مA
(4)

 :ُمٕمٚم٘م٤م قمـ Aيب Eًمقًمٞمد 

وEًمٗمًقي ذم Eعمٕمروم٦م وEًمت٤مOيخ
(5)

وEًمٓمح٤موي 
(6)

وEسمـ Aيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه، 
(7)

وEًمٓمؼمEين، 
(8)

 ،

                                 
 (. 506( K )1539( EُٕمقEل )<ا1)

 . (K2041 ) (3/46( ؾمٜمـ EًمدOEىمٓمٜمل )2)

 (. 267( ؾمقE GOًمٌ٘مرE ،Gٔي٦م: )3)

 (. 1607( K )3/53( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ُم٤م ٓ جيقP ُمـ EًمثٛمرG ذم Eًمّمدىم٦م )4)

 (. 1/376( Eعمٕمروم٦م وEًمت٤مOيخ )5)

(6( Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين Kذ )4/201( K )6361 .) 

 (. 2/528شمٗمًػم Eسمـ Aيب طم٤مشمؿ ) (7)

 (. 6/76( K )5566( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم )8)
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وEًمدOEىمٓمٜمل
(1)

وEحل٤ميمؿ، 
(2)

وEسمـ طمزم، 
(3)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(4)

Eًمتٛمٝمٞمد Eًمؼم ذم قمٌدوEسمـ  
(5)

قمـ Aيب ، مجٞمٕمٝمؿ 

 Aنّ قمـ Aسمٞمف ، قمـ Aيب Aُم٤مُم٦م سمـ ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ، قمـ Eًمزهري، قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ يمثػم، Eًمقًمٞمد Eًمٓمٞم٤مًمز

٤مQ يتٞمٛمٛمقن ذ صمامOهؿ ويم٤من ٟم: ىم٤مل، وًمقن Eحلٌٞمؼ ، EجلٕمروO: هنك قمـ ًمقٟملم ُمـ Eًمتٛمر E ًمٜمٌل

 . ژڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ژ : ومٜمٝمقE قمـ ًمقٟملم ُمـ Eًمتٛمر ومٜمزًم٧م: ومٞمخرضمقهن٤م ذم Eًمّمدىم٦م

ـ  ؾمٗمٞم٤من سمـ طمًلموىمد شم٤مسمٕمف ، هذE طمدي٨م <حٞمح قمغم ذE Uًمٌخ٤مOي ومل خيرضم٤مه)): وىم٤مل Eحل٤ميمؿ وحمٛمد سم

 .ووEوم٘مف Eًمذهٌل، ((<حٞمح قمغم ذE Uًمِمٞمخلم)): ٤مينوىم٤مل ذم Eعمقوع Eًمث ((طمٗمّم٦م قمـ Eًمزهري

سمؾ قمٚمؼ ًمف قمـ ، ومل خيرE Jًمٌخ٤مOي ًمًٚمٞمامن سمـ يمثػم قمـ Eًمزهري ذم Eٕ<قل، هٙمذE ىم٤مل Eحل٤ميمؿ

يمام ىم٤مل Eسمـ طمجر ذم Eهلدي Eًم٤ًمOي، Eًمزهري ُمت٤مسمٕم٦م
(6)

. 

ٞمٝم٘مل ـ ؾم، Aؾمٜمده Aسمق Eًمقًمٞمد)): وىم٤مل Eًم ـ يمثػم قم ـ CسمرEهٞمؿ وحمٛمد سم ـ يمثػموOAؾمٚمف ُمًٚمؿ سم  .((ٚمٞمامن سم

ـ  ٍمي، Eعمٚمؽ Eًم٤ٌمهغم ُمقٓهؿ قمٌدوAسمق Eًمقًمٞمد Eًمٓمٞم٤مًمًك هِم٤مم سم ((صم٘م٦م صم٧ٌم)) Eًٌم
(7)

. 

وٓمرFE ومٞمف ُمـ ىمٌؾ ؾمٚمٞمامن سـم يمثػم Eًمٕمٌدي، وEًمذيـ Oووه ُمرؾمال صم٘م٤مA Hيْم٤م Eٓ ذم وه، ومٚمٕمؾ Fق يْمٓمر

، وم٢مٟمف ىمد EوٓمرF ذم Aؿمٞم٤م? ُمٜمٝم٤م، ُم٤م Oوى قمـ Eًمزهري. . . . ُمْمٓمرE Fحلدي٨م)): ىم٤مل Eًمٕم٘مٞمكم، طمدي٨م Eًمزهري

٧م ((وهق ذم همػم طمدي٨م Eًمزهري Aصٌم
(8)

 

OوEيتف قمـ Eًمزهري وم٘مد Eظمتٚمط قمٚمٞمف <حٞمٗمتف ومال حيت٩م سمٌم? يٜمٗمرM سمف قمـ Eًمث٘م٤مH ويٕمتؼم سمام )): وىم٤مل Eسـم طم٤ٌمن

E ذم Hصم٤ٌم Eٕ ومؼEوHي٤مEًمرو))
(9)

. 

                                 
 (. 2040( K )3/46( ذم Eًمًٜمـ )1)

 (. 1/401( ،)2/285( EعمًتدOك )2)

(3) ( Oعمحغم سم٤مٔصم٤مE4/73 .) 

 (. 8167( K )6/107(، ُمٕمروم٦م Eًمًٜمـ )4/136( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )4)

 (. 6/84( Eًمتٛمٝمٞمد )5)

(. Eًمٗمّمؾ Eًمت٤مؾمع ذم ؾمٞم٤مق Aؾمام? ُمـ ـمٕمـ ومٞمف ُمـ Oضم٤مل هذE Eًمٙمت٤مF ُمرشم٤ٌم هلؿ قمغم طمروف ٤ً408مOي ) ( Eهلدي Eًم6)

 Eعمٕمجؿ(. 

(7 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )1022( H )7301 .) 

 (. 2/137( H )626( Eًمْمٕمٗم٤م? Eًمٙمٌػم )8)

 (. 1/334( H )418( Eعمجروطملم ٓسمـ طم٤ٌمن )9)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ـ يمثػم ـ ىمٌؾ ، وىمد شمقسمع ؾمٚمٞمامن سم ـ طمًلمُم  :ؾمٗمٞم٤من سم

MوEM سمقA يتفEوO JظمرA
(1)

ـ ظمزيٛم٦م،  وEسم
(2)

 ،Oصم٤م Eٔ ُمٕم٤مين Kًمٓمح٤موي ذم ذEو
(3)

وEًمدOEىمٓمٜمل، 
(4)

وEحل٤ميمؿ، 
(5)

 ،

ٞمٝم٘مل وEًٌم
(6)

قمـ Aسمٞمف ، قمـ Aيب Aُم٤مُم٦م سـم ؾمٝمؾ، قمـ Eًمزهري، ؾمٗمٞم٤من سـم طمًلمقمـ ، قم٤ٌمM سـم EًمٕمقEميمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ  

ـ EجلٕمروE  Oهلل هنك Oؾمقُل : ىم٤مل  .وًمقن Eحلٌٞمؼ Aن ي١مظمذE ذم Eًمّمدىم٦م قم

ـ Eحلًـ ـ طمًلم سم ـ EًمقEؾمٓمك Aسمق حمٛمد، وؾمٗمٞم٤من سم  و ي٘م٤مل Aسمق Eحلً

ـ طم٤ٌمن  ـ Eًمزهري وم٢منّ )): ىم٤مل Eسم ((وهق صم٘م٦م ذم همػم طمدي٨م Eًمزهري، ومٞمٝم٤م خت٤مًمٞمط جي٥م Aن جي٤مٟم٥م OوEيتف قم
(7)

. 

ـ أيب ضمػصي، اجلؾقؾ فمًبروايي : شموكقو ً زم ـ ايمزهري، وحمؿ  .فم

A- ي٦مEوO جلٚمٞمؾ قمٌدE ظمرضمٝم٤مA ًمٜمًا٤مئلE
ذم  Eًماؼم قمٌادوُماـ ـمري٘ماف Eسماـ  -Eعمّماٜمػ قمازEه يماام– (8)

Eًمتٛمٝمٞمد
(9)

وEًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه -
(10)

وEسمـ ظمزيٛما٦م، 
(11)

وEًمٓماؼمEين، 
(12)

وEًمادOEىمٓمٜمل، 
(13)

مجاٞمٕمٝمؿ ُماـ  

E ًمٞمحّمٌل قمٌدطمدصمٜمل : ىم٤مل، سمـ وه٥مـمريؼE جلٚمٞمؾ سمـ محٞمدE ، ّنA Fسماـ ؿماٝم٤مE ،طمادصمٜمل : ىما٤مل، طمدصماف

                                 
 (. 1607( K )3/52قP ُمـ EًمثٛمرG ذم Eًمّمدىم٦م )( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ُم٤م ٓ جي1)

 (. 2313( K )4/39( ذم <حٞمحف )2)

(3) ( Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين K4/201ذ( K )6361 .) 

 (. 2038( K )3/45( ذم Eًمًٜمـ )4)

 (. 1/401( EعمًتدOك )5)

 (. 4/136( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )6)

(7( Hًمث٘م٤مE )6/404( H )8301 .) 

(، Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى  2492( K )5/43قمز وضمؾ ﴿وٓ شمٞمٛمٛمقE Eخلٌٞم٨م ُمٜمف شمٜمٗم٘مقن﴾ )( Eعمجتٌك، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، ىمقًمف 8)

(3/33( K )2283 .) 

(9( )6/85 .) 

 (. 6143( H )5/561( شمٗمًػم Eًمٓمؼمي )10)

 (. 2312( K )4/39( ذم <حٞمحف، )11)

 (. 6/77( K )5569( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم )12)

 (. 3/47( K )2042( Eًمًٜمـ )13)
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هق : ىم٤مل، ژڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ژ : قمز وضمؾ Eهلل ذم Eٔي٦م Eًمتل ىم٤مل، Aُم٤مُم٦م سمـ ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ Aسمق

OجلٕمروE  ؾمقلوًمقن طمٌٞمؼO هلل ومٜمٝمكE  ًم٦مENًمرE ًمّمدىم٦مE ن شم١مظمذ ذمA. 

((ٓ سم٠مQ سمف))Eجلٚمٞمؾ سمـ محٞمد Eًمٞمحّمٌل Aسمق ُم٤مًمؽ Eعمٍمي  قمٌدو 
(1)

. 

ؿمٞم٦ٌم Aيب Eسمـ Aظمرضمٝم٤م، ضمػصي أيب زمـ حمؿً روايي –ب 
(2)

 :قمـ Aيب Aؾم٤مُم٦م مح٤مM سمـ Aؾم٤مُم٦م 

ٕE ٟمجقيف ذمP سمـEلوEُمق
(3)

 ، قمـ قمكم سمـ Eحلًـ 

ـ ظمزيٛم٦م وEسم
(4)

ـ قمٞمًك EًمدEُمٖم٤مين يمالمه٤م )قمكم سـم Eحلًـ  ـ قمٞمًك( قمـ Eسـم Eعم٤ٌمOك، قمـ حمٛمد سم  :وحمٛمد سم

قمـ Aيب Aُم٤مُم٦م سمـ ؾمٝمؾ سـم طمٜمٞمػ ، قمـ Eًمزهري، وEسـم Eعم٤ٌمOك( قمـ حمٛمد سـم Aيب طمٗمّم٦م، يمالمه٤م )Aسمق Aؾم٤مُم٦م

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ژ : E هلل وم٠مٟمزل، يم٤من Aٟم٤مQ يتال?ُمقن سمئس AصمامOهؿ: ىم٤مل

ژھ  ھ
(5)

ـ ًمقٟملم E هلل ومٜمٝمك Oؾمقل: ىم٤مل.   .وقمـ ًمقن طمٌٞمؼ، EجلٕمروO: قم

 .Oضم٤مًمف صم٘م٤مH، وCؾمٜم٤مMه Cمم حمٛمد سمـ Aيب طمٗمّم٦م

Aظمرضمٝم٤م Eحل٤ميمؿ، ظمرى ُمق<قًم٦مAوOوي قمـ Eسمـ Eعم٤ٌمOك OوEي٦م 
(6)

سمـ قمثامن  Eهلل قمٌدُمـ ـمريؼ  

، قمـ Aيب Aُم٤مُم٦م سمـ ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ، قمـ Eًمزهرّي ، قمـ حمٛمد سمـ Aيب طمٗمّم٦م، سمـ Eعم٤ٌمOك Eهلل قمٌددEن Aٟم٠ٌم قمٌ

 .قمـ Aسمٞمف سمف ٟمحقه

((<دوق خيٓمك?)) وحمٛمد سمـ Aيب طمٗمّم٦م ُمٞمنA Gسمق ؾمٚمٛم٦م Eًمٌٍمي
(7)

. 

ىم٤مل ، ٕن OوEهت٤م Aيمثر وومٞمٝمؿ قمكم سمـ Eحلًـ سمـ ؿم٘مٞمؼ: OوEي٦م EإلOؾم٤ملEًمرEضمح قمـ Eسمـ Eعم٤ٌمOك  وًمٕمّؾ 

Aصم٧ٌم A<ح٤مE Fسمـ ، ُمـ A<ح٤مE Fسمـ Eعم٤ٌمOك: ؾمئؾ Aسمق EMوM قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ Pي٤مM وم٘م٤مل)): Eٔضمري

                                 
(1 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )563( H )3746 .) 

 (. 7/80( K )10889( Eعمّمٜمػ )2)

 (. 3/1050( K )1943( EُٕمقEل )3)

 (. 2311( K )2/1106( ذم <حٞمحف )4)

 (. 267( ؾمقE GOًمٌ٘مرE ،Gٔي٦م: )5)

 (. E1/401عمًتدOك ) (6)

(7 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )838( H )5826 .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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((وسمٕمده قمكم سمـ Eحلًـ سمـ ؿم٘مٞمؼ، وسمٕمده ؾمٚمٞمامن، Eعم٤ٌمOك
(1)

 .MوEM سمقA حلًـ سمـ  ؾمٛمع قمكم)): وىم٤ملE سمـ

((Eعم٤ٌمOك OAسمع قمنمG ُمرG ؿم٘مٞمؼ Eًمٙمت٥م ُمـ Eسمـ
(2)

وحمٛمد سمـ ، وًمروEيتف قمـ Eسمـ Eعم٤ٌمOك ُمٞمزG ًمٞم٧ًم ًمٖمػمه، 

((ُم٘مٌقل))قمٞمًك EًمدEُمٖم٤مين 
(3)

. 

 Fسمـ ؿمٝم٤مE ضمح قمـEًمرEًموEعمرؾمٚم٦مE ي٦مEيمثر، روA هت٤مEوO وصمؼ، ّٕنAؾمٗمٞم٤من سمـ طمًلمومل يّمٚمف ، و ،

وOضمح EًمدOEىمٓمٜمل OوEي٦م EإلOؾم٤مل ، ويمالمه٤م شمٙمٚمؿ ومٞمٝمام قمـ Eًمزهري، ُمع Eظمتالف قمٜمف وؾمٚمٞمامن سمـ يمثػم

ذم : ؾمٗمٞم٤من سمـ طمًلمو. <٤مًمح Eحلدي٨م: وؾمٚمٞمامن. وطمديثف Aومم سم٤مًمّمقFE، صم٘م٦م: Eجلٚمٞمؾ قمٌد)): وم٘م٤مل

((وهمػممه٤م OAؾمٚمف، وىمد شم٤مسمٕمف ؾمٚمٞمامن قمغم Eظمتالف قمٜمف ومٞمف. طمٗمٔمف ر?
(4)

. 

ؾ أيب أمومي زمـ ؽمفؾ زمـ ضمـقػقؽماأكف مـ مر: حلوقؾوا 
(5)

وOوEيتٝمؿ ، وهق ُمـ <ٖم٤مE Oًمّمح٤مسم٦م، 

يي ضمٝم٤مًم٦م  وٓ، وEًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ قمدول، هم٤مًم٥م OوEيتٝمؿ قمـ Eًمّمح٤مسم٦م ٕن  : حمٛمقًم٦م قمغم Eٓشمّم٤مل

Eًمّمح٤ميب
(6)

. 

(إيوك وىمرائؿ أمقاهلؿ:  )ومقل ايمـبل: ومقيمف - -[م]  
(7)

. 

Aظمرضمف Eًمِمٞمخ٤من
(8)

خترجيف ؾمٌؼوىمد ، 
(9)

. 

                                 
(1( MوEM ٔضمري ٕيبE HٓEؾم١م)2/305( Q )1935 .) 

 (. 13/294سمٖمدME ) (شم٤مOيخ2)

(3 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )885( H )6205 .) 

 (. 6/89( K )6174( Cحت٤مف EعمٝمرG ٓسمـ طمجر )4)

 . E-628ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ  ،وO@ه  <ح٤ميب <ٖمػم وًمد ذم طمٞم٤مE Gًمٜمٌل ( وAسمق Aُم٤مُم٦م سمـ ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ5)

 (. 69 -68(، ضم٤مُمع Eًمتحّمٞمؾ )<ا1/213ذيمرA Gًمٗمٞم٦م EًمٕمرEىمل )( ذE KًمتٌٍمG وEًمت6)

 (4/181-182( Eعمٖمٜمل ٓسمـ ىمدEُم٦م )7)

(8( Gًمّزيم٤مE Fوضمق Fسم٤م ،Gًمّزيم٤مE Fي، يمت٤مOًمٌخ٤مE )2/104( K )1395 ذم Mٕهمٜمٞم٤م? وشمرE ًمّمدىم٦م ُمـE ظمذA Fوسم٤م ،)

( Eطمٞم٨م يم٤مٟمق ?Eًمٗم٘مرE2/128( K )1496يب ُمقؾمك، وُمA سمٕم٨م Fي، سم٤مPعمٖم٤مE Fيمت٤م ،) ًمٞمٛمـ ىمٌؾ طمج٦مE ممC Nٕم٤م

( WEMًمقE5/162( K )4347( إلؾمالمE ئعEشملم وذMًمِمٝم٤مE ممC ?ًمدقم٤مE Fإليامن، سم٤مE Fوُمًٚمؿ يمت٤م )1/50 K )

(19/29 ،30 ،31 .) 

 . -E :- 442ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ (9)
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أذهيى . كعيؿ: ومول؟ دم ايمعسؾ زىموةٌ  أكً سمذهى إلم أنّ : اهلل فمبًؽمئؾ أزمق : )ومول إشمرم: ومقيمف - -[م]

(ايمّزىموةومً أطمذ فمؿر مـفؿ ، ايمعمم، دم ايمعسؾ زىموة إلم أنّ 
(1)

. 

ٕمنمAظمذ ُمـ Eًمٕمًؾ Eًم قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مF  ؾمٞم٠ميت ُم٤م يدل قمغم Aنّ 
(2)

. 

ًّ ، فمـ أزمقف، فمؿرو زمـ ؾمعقى)روى : ومقيمف  -444 ىمون يمطمذ دم زموكف   اهلل أن  رؽمقَل : هفمـ صم

ـْ ىمؾ  فَممْم وِمَرٍب وِمْرزَميٌ ، مـ ومرب ايمعسؾ ِم
(3)

وازمـ موصمف(، وإشمرم، رواه أزمق فمبقً. مـ أوؽمطفو 
(4)

. 

 .OوEي٦م Eٕصمرم ًمٕمٚمٝم٤م ذم ؾمٜمٜمف

وEحلدي٨م قمٜمد Aيب قمٌٞمد ذم EُٕمقEل
(5)

ًمؽيمذ Pٟمجقيف وEسمـ -Eعمّمٜمػ قمزEه يمام– 
(6)

  MٕؾمقE يبA قمـ

قمـ Aسمٞمف  ، قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥مقمـ ، سمـ Aيب ضمٕمٗمر Eهلل ـ قمٌٞمدقم، قمـ Eسمـ هلٞمٕم٦م، Eجل٤ٌمE OعمرMEي قمٌدEًمٜمي سمـ 

 .يم٤من ي١مظمذ ذم Pُم٤مٟمف ُمـ ىِمَرE Fًمٕمًؾ ُمـ قمنم ىِمرسم٤مH ىِمرسم٦م ُمـ Aوؾمٓمٝم٤م E هلل ه Aّن Oؾمقلقمـ ضمدّ 

((ومٚمٞمس سمث٤مسمتلم)): وىم٤مل Eسمـ Pٟمجقيف سمٕمد Aن Nيمر هذE Eحلدي٨م وطمديث٤م @ظمر ذم Pيم٤مE Gًمٕمًؾ
(7)

. 

<دوق ظمٚمط سمٕمد EطمؽمEق يمتٌف وOوEي٦م Eسمـ Eعم٤ٌمOك وEسمـ وه٥م قمٜمف )) سمـ هلٞمٕم٦م Eًم٘م٤ميض Eهلل قمٌدوُمدOEه قمغم 

((Aقمدل ُمـ همػممه٤م
(8)

. 

                                 
 (. 4/183( Eعمٖمٜمل ٓسمـ ىمدEُم٦م )1)

 . -O- 648ىمؿ ( Eٟمٔمر Eحلدي٨م 2)

قمغم Nًمؽ: Eًمٕمنم ىمرF ، سمدًمٞمؾ Aن Eًم٘مٚمتلم مخس ىمرF ومه٤م مخًامئ٦م Oـمؾ، ُم٤مئ٦م Oـمؾ سم٤مًمٕمرEىمل، شم٤ًموي: Eًما٘مرسم٦م ( 3)

همرEم، وىمٞمؾ: 600ٞمٚمق و يم381=6. 381×1000 همرEُم٤ًم، E381 .6ًمرـمؾ EًمٕمرEىمل = ، وشم٤ًموي Aًمػ Oـمؾ قمرEىمل

ٟمّم٤مسمف.  Cن Eًمٜمّم٤مF ؾمتامئ٦م Oـمؾ قمرEىمل، وىمٞمؾ:  Aن ٟمّم٤مسمف ُم٤مئ٦م وؾمتقن Oـماًل قمرEىمٞم٤ًم، وهق ي٘م٤مE FOصمٜملم وؾمتلم يمٞمٚمق

EًمنمE Kعمٛمتع قمغم E MEPعمًت٘مٜمع ، (E2 /579ًمنمE Kًمٙمٌػم قمغم ُمتـ Eعم٘مٜمع )، (E3 /21عمٖمٜمل ٓسمـ ىمدEُم٦م )يٜمٔمر: 

 . ٤227مم Eًمٗم٘مٝمٞم٦م Eعمتٕمٚم٘م٦م هب٤م E/Sعم٘م٤مMير Eًمنمقمٞم٦م وEٕطمٙم (6/87)

 (. 4/183( Eعمٖمٜمل ) )4)

 (. 496( K )1489( EُٕمقEل )<ا5)

 (. 3/1088( K )2014( EُٕمقEل )6)

 (. 3/1095( K )2028( EُٕمقEل )7)

 (. 3587( Oىمؿ )538( Eٟمٔمر )Eًمت٘مري٥م )<ا8)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .فمؿرو زمـ ؾمعقىويمؽـ ورد احلًيٌ مـ ؿمرق أطمرى فمـ 

 .قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥مقمـ ، سمـ Pيد Aؾم٤مُم٦م: إول

Aظمرضمف Eسمـ ُم٤مضمف
(1)

، Pيد سمـ Aؾم٤مُم٦م طمدصمٜم٤م: Eعم٤ٌمOك Eسمـ طمدصمٜم٤م، مح٤مM سمـ ٟمٕمٞمؿ ـمريؼ ُمـ -Eعمّمٜمػ ىم٤مل يمام– 

 .ف Aظمذ ُمـ Eًمٕمًؾ EًمٕمنمAٟم:  ٌلEًمٜم قمـ، قمٛمرو سمـ Eهلل قمٌد ضمده قمـ، Aسمٞمف قمـ، قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ

ٌُخ٤مOي، Aظمرضمف Eسمـ ُم٤مضمف ُمـ طمدي٨م ٟمٕمٞمؿ سمـ مَح ٤مM)): ىم٤مل Eسمـ Mىمٞمؼ Eًمٕمٞمد وىمد ، وهق طم٤مومظ AظمرJ ًمف Eًم

ومَٛمـ Eطمت٩م  سمٜمًخ٦م قمٛمرو وسم٤مًمرضمَٚملِم ، وAظمرJ ًمف ُمًٚمؿ، قمـ Aؾم٤مُم٦م سمـ Pيد، وهق Cُم٤ممٌ ، قمـ Eسمـ Eعم٤ٌمOك، ُُمس  

((Eطمت٩م  سمف
(2)

. 

<دوق خيٓمك? يمثػمE وم٘مٞمف قم٤مOف )) EعمروPي Eهلل قمٌدسمـ Eحل٤مE IOخلزEقمل Aسمق  وٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مM سمـ ُمٕم٤موي٦م

((سم٤مًمٗمرEئض
(3)

 .Eسمـ وه٥م وًمٙمٜمف شمقسمع ُمـ ىمٌؾ، 

MوEM سمقA ظمرضمفA
(4)

Eسمـ ظمزيٛم٦مو، 
(5)

ػوEًمدOEىمٓمٜمل ذم Eعم١مشمٚمػ وEعمختٚم 
(6)

ضمز?  وAسمق Eًمٗمْمؾ Eًمزهري ذم، 

طمديثف
(7)

 ، ُمـ ـمريؼ Eًمرسمٞمع سمـ ؾمٚمٞمامن 

وEًمٓمؼمEين
(8)

Eعمٍمي صمٜم٤م Aمحد سمـ <٤مًمح Cؾمامقمٞمؾ سمـ Eحلًـ Eخلٗم٤مفُمـ ـمريؼ  
(9)

: 

، قمـ Aسمٞمف، ٕمٞم٥مقمٛمرو سمـ ؿمقمـ ، قمـ Aؾم٤مُم٦م سمـ Pيد، Aمحد سمـ <٤مًمح( قمـ Eسمـ وه٥م، يمالمه٤م )Eًمرسمٞمع

ُمـ يمؾ ، ُمـ ٟمحؾ يم٤من هلؿ Eًمٕمنم E هلل يم٤مٟمقE ي١مMون Cمم Oؾمقل، سمٓمـ ُمـ ومٝمؿ، Aن سمٜمل ؿم٤ٌمسم٦م، قمـ ضمده

ومٚمام يم٤من قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مE Fؾمتٕمٛمؾ قمغم هٜم٤مًمؽ ؾمٗمٞم٤من سمـ ، ويم٤من حيٛمل هلؿ وMEيلم هلؿ، قمنم ىمرF ىمرسم٦م

                                 
 (. 1824( K )3/37( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مP Fيم٤مE Gًمٕمًؾ )1)

 (. 1/227عم٤مم سم٠مطم٤مMي٨م Eٕطمٙم٤مم )( Eإل2)

(3 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )1006( H )7166 .) 

(4MوEM يبA ؾمٜمـ )ًمٕمًؾE Gيم٤مP Fسم٤م ،Gًمّزيم٤مE F(3/48)، يمت٤م ( K1602) . 

 (. 2325( K )4/45( ذم <حٞمحف )5)

 ( سم٤مF: ؿم٤ٌمسم٦م، وOوEيتف قمـ Eًمرسمٞمع سم٤مًمقEؾمٓم٦م. 3/1373( Eعم١مشمٚمػ وEعمختٚمػ )6)

 (. E509( K )529ًمزهري )S: ( طمدي٨م Aيب Eًمٗمْمؾ 7)

 . (K6393 ) (7/67) ( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم8)

 (. 2/392( ذم Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم EعمٓمٌقW )Aمحد سمـ <٤مًمح سمـ وه٥م(، وهق ظمٓم٠م، وEًمتّمقي٥م ُمـ ٟمّم٥م EًمرEي٦م )9)
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ومٙمت٥م ؾمٗمٞم٤من سمذًمؽ Cمم  E هلل Cٟمام ٟم١مMيف Cمم Oؾمقل: وىم٤مًمقC E ،Eًمٞمف ؿمٞمئ٤مEًمث٘مٗمل وم٠مسمقA Eن ي١مMو Eهلل قمٌد

C Eًمٞمؽ ُم٤م وم٢من MAو، شمٕم٤ممم POىم٤م Cمم ُمـ يِم٤م? Eهلل حؾ Nسم٤مF همٞم٨م يًقىمفام EًمٜمCّٟمّ : ومٙمت٥م Cًمٞمف قمٛمر، قمٛمر

وم٠مMوC Eًمٞمف ُم٤م يم٤مٟمقE ، وCٓ ومخؾ سملم Eًمٜم٤مQ وسمٞمٜمف، هلؿ وMEيٞمٝمؿ ؿِ وم٤مطْم  E هلل يم٤مٟمقE ي١مMون Cمم Oؾمقل

 .ومحك هلؿ وMEيٞمٝمؿ E هلل ي١مMون Cمم Oؾمقل

Eخمتٍم MوEM سمقA هEوOٔظمرون سمٓمقًمف، وEو. 

 .Aضمد ًمف شمرمج٦م ، ملCؾمامقمٞمؾ سمـ Eحلًـ Eخلٗم٤مف: وذم Cؾمٜم٤مE MًمٓمؼمEين ؿمٞمخف 

 Aؾم٤مُم٦م سمـ Pيد Eًمٚمٞمثل ُمقٓهؿ Aسمق Pيد Eعمدينٕن : طمًـ قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥موCؾمٜم٤مA Mيب EMوC Mمم 

((<دوق هيؿ))
(1)

 .وهق ُمـ ومرؾم٤من ُمًٚمؿ، 

Cٟمام ، هذE Eخلؼم Cن صم٧ٌم ومٗمٞمف ُم٤م Mل قمغم Aن سمٜمل ؿم٤ٌمسم٦م)): وم٘م٤مل، ومل جيزم Eسمـ ظمزيٛم٦م سمّمح٦م Eحلدي٨م

Eًمٕمًؾ سمؾ ُمتٓمققملم سم٤مًمدومع  ٕن Eًمٕمنم وEضم٥م قمٚمٞمٝمؿ ذم ٓ: يم٤مٟمقE ي١مMون ُمـ Eًمٕمًؾ Eًمٕمنم ًمٕمٚم٦م

((EًمقMEيلم حلامهؿ
(2)

. 

Eًمؼم ذم Eٓؾمتذيم٤مO قمٌدوطمًٜمف Eسمـ 
(3)

. 

 .قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥مقمـ ، E Iعمٍميقمٛمرو سمـ Eحل٤مO: ايمثوع

MوEM سمقA ظمرضمفA
(4)

وEًمٜم٤ًمئل، 
(5)

وُمـ ـمري٘مف Eسمـ EجلقPي ذم Eًمتح٘مٞمؼ-
(6)

وEًمٓمؼمEين ذم ، -

Eٕوؾمط
(7)

وEًمدOEىمٓمٜمل، 
(8)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(9)

، قمـ قمٛمرو سمـ Eحل٤مE IِOعمٍمي، ُمـ ـمريؼ ُمقؾمك سمـ Aقملم 

                                 
(1)  :S( ًمتٝمذي٥مE 124شم٘مري٥م( H )317 .) 

 (. 2325( K )4/45( <حٞمح Eسمـ ظمزيٛم٦م )2)

(3( Oٓؾمتذيم٤مE )9/286 .) 

 (. 1600( K )3/47( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مP Fيم٤مE Gًمٕمًؾ )4)

 (.  5/46( K )2499( Eعمجتٌك، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مP Fيم٤مE Gًمٜمحؾ )5)

 (. 2/40( K )976( Eًمتح٘مٞمؼ ذم ُم٤ًمئؾ Eخلالف )6)

 (. 6/266( K )6372( Eعمٕمجؿ Eٕوؾمط )7)

 (. 5/427( K )4578( Eًمًٜمـ )8)

 (. 8224( K )6/124ُمٕمروم٦م Eًمًٜمـ وEٔصم٤مO ) (،4/126( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )9)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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هقم، قمـ Aسمٞمف، قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥مقمـ  هاالٌل ضم٤مَ? : ىم٤مل، ـ ضمدِّ
(1) 

سمٕمِمقE   Oهلل تٕم٤مَن Cمم OؾمقلAطمُد سمٜمل ُم

ؾمٚما٦ٌم: ويم٤من ؾم٠مًمف Aن حيٛمل وMEي٤م ي٘م٤مل ًمف، ٟمحؾ ًمف
(2)

ومٚمام وزم ، Nًمؽ EًمقMEي E هلل ومحٛمك ًمف Oؾمقل، 

 Fخلٓم٤مE قمٛمر سمـ ًمؽ يمت٥م ؾمٗمٞم٤منN ي٠ًمًمف قمـ Fخلٓم٤مE مم قمٛمر سمـC ى )): ومٙمت٥م قمٛمر، سمـ وه٥مMA نC

ٚمف وCٓ وم٢مٟمام هق Nسم٤مF همٞم٨م ي٠ميم، وم٤مطمؿ ًمف ؾمٚم٦ٌم، ُمـ قمِمقO ٟمحٚمف E هلل Cًمٞمؽ ُم٤م يم٤من ي١مMي Cمم Oؾمقل

 .((يِم٤م? ُمـ

وقمٛمرو سمـ Eحل٤مE IOعمٍمي يمالمه٤م ، ُمقؾمك سمـ Aقملمو، وهذC Eؾمٜم٤مM <حٞمح Cمم قمٛمرو سمـ ؿمٞمٕم٥م

صم٘مت٤من
(3)

. 

ًمٙمـ طمٞم٨م : وشمرمج٦م قمٛمرو ىمقي٦م قمغم Eعمخت٤مO، وCؾمٜم٤مMه <حٞمح Cمم قمٛمرو)): ـ طمجرىم٤مل Eسمو

ٓ TOنّ ، شمٕم٤مA ُم٤م يدل قمغم MOًمؽ شمٓمققم٤م وىمد وN قمٓمكA ٓق قمٌدومٕمٜمد ، هالEPًمرE ،Oيٜم٤مM قمـ <٤مًمح سمـ ،

ّٓ  Eًمٕمزيز يمت٥م Cمم قمثامن سمـ حمٛمد يٜمٝم٤مه Aنْ  قمٌدقمٛمر سمـ  Aنّ  C ًمٕمًؾ <دىم٦مE ن يمي٠مظمذ ُمـC ًمٜمّ ٤مE ٌلن  

سمـ ؾمٕمد هالَل  ومِمٝمدوA Eنّ ، ومجٛمع قمثامن Aهؾ Eًمٕمًؾ، ذه٤مAظم
(4)

ُم٤م »: وم٘م٤مل: سمٕمًؾ  ٌلىمدم قمغم Eًمٜمّ  

Eومل، وم٠مُمر سمرومٕمٝم٤م، <دىم٦مٌ : ىم٤مل «= هذ  ًOٕوّ يذيمر قمِمقE Mإلؾمٜم٤مE ًمٙمـ E ّٟمA ٓC ىمقىA ٟمف ذم لA ف حمٛمقل قمغم

                                 
Eعمَتْٕم٤من: ومرW ُمـ سمٜمل EٕوQ، هالل Aطمد سمٜمل ُمتٕم٤من، ضم٤م? Nيمره ذم هذE Eحلدي٨م، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ هق هالل سمـ ؾمٕمد، و ( 1)

IOُمـ سمٚمح٤م ،Gحلٗم٤مEًم٘م٤ًٌمن، وEًمِم٤ٌمؿم٦م، وEو ،HEًمٕمٛمػمEٌُُٓمْقِن: @ل حمٛمد، و ويًٙمٜمقن ؿمٗم٤م EحلدF ، ومٞمف ُمـ Eًم

?EًمنمEَُمتْ ، و .JًمٕمرE يMEقمغم وAي طمٚمٞم٦م، وMEَٕم٤من: ذم و 

(، H9009 ) (E6 /430إل<٤مسم٦م ذم متٞمٞمز Eًمّمح٤مسم٦م )(  H395 ) (A5 /383ؾمد Eًمٖم٤مسم٦م E Uًمٕمٚمٛمٞم٦م )يٜمٔمر: 

 . S(706):  حلٛمد Eجل٤مه ُمٕمجؿ ىم٤ٌمئؾ Eعمٛمٚمٙم٦م Eًمٕمرسمٞم٦م EًمًٕمقMي٦م

ُمٕمجؿ ُم٤م Eؾمتٕمجؿ ُمـ يٜمٔمر:  ىمرE Fعمديٜم٦م ،وME ًمٌٜمك ُمتٕم٤من -سمٗمتح Aّوًمف وصم٤مٟمٞمف، سمٕمده سم٤م? ُمٕمجٛم٦م سمقEطمدG-ؾمٚم٦ٌم:  ( 2)

 . (726/ 2ُمرE<د EٓـمالW قمغم Eؾمام? Eُٓمٙمٜم٦م وEًمٌ٘م٤مW )، (E3 /746ؾمام? EًمٌالM وEعمقEوع )

(3 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )978( H )6944 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م ،)732( H )5004 .) 

EًمّرEPّق  ضمٕمٗمر Eعمًتٖمٗمرّي وهمػمه ذم Eًمّّمح٤مسم٦م، وًمف Nيمر ذم طمدي٨م AوMOه قمٌدNيمره  ، ىم٤مل Eسمـ طمجر:هالل سمـ ؾمٕماد ( 4)

ومرق Aسمق ُمقؾمك سمٞمٜمف وسملم هالل سمـ ؾمٕمد. صمؿ ىم٤مل ذم شمرمج٦م هالل Aطمد سمٜمل ُمتٕم٤من:  -وNيمر هذE Eحلدي٨م-، ذم ُمّمٜمٗمف

د ُمـ قمدA Gوضمف، وم٤مًمٔم٤مهر وهذه Eًم٘مّّم٦م ُمٖم٤ميرG ًم٘مّّم٦م هالل سمـ ؾمٕم، صمّؿ ىم٤مل: ام وEطمدوىم٤مل <٤مطم٥م Eًمتجريد: ىمٞمؾ Cهّن 

 .Gعمٖم٤ميرE :يٜمٔمر( إل<٤مسم٦مE6 /429) ( H9002( و )9009 .) 
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((قمٚمٞمف يمت٤مF قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مF ُم٘م٤مسمٚم٦م Eحلٛمك يمام يدّل 
(1)

. 

((دوهذC Eؾمٜم٤مM ضمٞمّ )): وىم٤مل Eًمِمٞمخ Eًٕم٤ٌمين
(2)

. 

 .فمؿرو زمـ ؾمعقىفمـ ، ايمرمحـ زمـ احلورث اظمخزومل فمبً: ايمثويمٌ

MوEM سمقA ظمرضمفA
(3)

وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل، 
(4)

 ،MوOجل٤مE سمـEو
(5)

وEسمـ ظمزيٛم٦م، 
(6)

وEًمٌٞمٝم٘مّل ، 
(7)

 

سمٜمل  Aنّ ، هقمـ ضمدّ ، قمـ Aسمٞمف، قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ، Eًمرمحـ سمـ Eحل٤مE IOعمخزوُمّل  قمٌدمجٞمٕمٝمؿ ُمـ ـمريؼ 

سمٓمـ ُمـ ومٝمؿ، ؿم٤ٌمسم٦م
(8)

 .ومذيمر ٟمحق OوEي٦م قمٛمرو سمـ Eحل٤مE IOًم٤ًمسمؼ. . . 

((<دوق ًمف Aوه٤مم)) سمـ قمٞم٤مE Rًم٘مرؿمك Eعمخزوُمل Eهلل قمٌدEًمرمحـ سمـ Eحل٤مIO سمـ  قمٌدو
(9)

. 

Eًمرمحـ  قمٌدو، وقمٛمرو سمـ Eحل٤مIO، وAؾم٤مُم٦م سمـ Pيد Eًمٚمٞمثل، سمـ Aيب ضمٕمٗمر Eهلل قمٌٞمد: وه١مٓ? OٕEسمٕم٦م

 .هقمـ ضمدّ ، قمـ Aسمٞمف، قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥مسمـ Eحل٤مIO( قمـ 

 . ُمرؾمال قمـ قمٛمر، سمـ ؿمٕمٞم٥مقمٛمرو ومروEه قمـ ، وظم٤مًمٗمٝمؿ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد Eٕٟمّم٤مOي

Aظمرضمف Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(10)

Aّن Aُمػم : قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥مقمـ ، قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد، ٤مM سمـ قمقEمقمـ قمٌّ  

Fخلٓم٤مE مم قمٛمر سمـC ًمٓم٤مئػ يمت٥مE :يٕمٓمقن ُمـ يم٤من ىمٌٚمٜم٤م Eًمٕمًؾ ُمٜمٕمقٟم٤م ُم٤م يم٤مٟمقE هَؾA  نC ،ومٙمت٥م : ىم٤مل

قمٛمرو سمـ وPقمؿ : ىم٤مل، وCٓ ومال حتٛمٝم٤م هلؿ، هلؿ ؿِ وم٤مطْم  E هلل Cًمٞمف Cن Aقمٓمقك ُم٤م يم٤مٟمقE يٕمٓمقن Oؾمقل

                                 
 (. 3/348( ومتح Eًم٤ٌمOي ٓسمـ طمجر )1)

(2 :S( ًمًٜم٦مE ًمتٕمٚمٞمؼ قمغم وم٘مفE عمٜم٦م ذمE مت٤مم )374 .) 

 (. 1601( K )3/48( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مP Fيم٤مE Gًمٕمًؾ )3)

 (. 3/1088( K )2015( EُٕمقEل )4)

(5 :S( MوOجل٤مE عمٜمت٘مك ٓسمـE )96( K )350 .) 

 (. 2324( K )4/45( ذم <حٞمحف )6)

 (. 4/213(Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )7)

، ٟمزًمقE ويم٤من ُمٜم٤مPهلؿ ذم ضم٤ٌمل Eًم٤ًمGO سم٤مًمٓم٤مئػ. سمٜمق ؿم٤ٌمسم٦م ُمـ ومٝمؿ سمـ ُم٤مًمؽ، ُمـ MPٕE ، وًمٞمًقE ُمـ ومٝمؿ قمدوEن ( 8)

 . (428/ 2ُمٕمجؿ ُم٤م Eؾمتٕمجؿ ُمـ Eؾمام? EًمٌالM وEعمقEوع )يٜمٔمر: 

(9 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )574( H )3831 .) 

 (. 6( K )/10146( Eعمّمٜمػ )10)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 7767 ايمّزىموةىمتوب 

 .ؿ يم٤مٟمقE يٕمٓمقن ُمـ يمؾ قمنم ىمرF ىمرسم٦مAهّن  ؿمٕمٞم٥م

رو سمـ قمٛمسمـ هلٞمٕم٦م قمـ  Eهلل قمٌدو، Eًمرمحـ سمـ Eحل٤مIO قمٌدهق طمدي٨م OوEه )): ىم٤مل EًمدOEىمٓمٜمل

 قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥موOوEه حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد Eٕٟمّم٤مOي قمـ ، قمـ ضمده ُمًٜمدE قمـ قمٛمر، قمـ Aسمٞمف، ؿمٕمٞم٥م

((ُمرؾمال قمـ قمٛمر
(1)

. 

٤مIO ًمٙمـ Eحل: Eًمرمحـ وEسمـ هلٞمٕم٦م ًمٞم٤ًم ُمـ Aهؾ Eإلشم٘م٤من قمٌدو، ومٝمذه قمٚمتف)): ؼ قمٚمٞمف Eسمـ طمجروقمٚمّ 

Hًمث٘م٤مE طمدA ،يدP ؾم٤مُم٦م سمـA قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥مقمـ ، وشم٤مسمٕمٝمام))
(2)

. 

جلقA PEن قَمْٛمًرE يم٤من ، وًمٙمـ ٓ شمٕم٤مTO سمٞمٜمف وسملم ُمـ و<ٚمف، ومٝمذE ُمرؾمؾ)): ىم٤مل Eًمِمٞمخ Eًٕم٤ٌمين

GOيرؾمٚمف شم٤م ،GOًمٙمؾ <حٞمح، ومروى يمؾ ُم٤م ؾمٛمع، ويق<ٚمف شم٤مEو)). 

ٕE ًمِمٞمخE يمرهN محف، ىمقّي  ًم٤ٌمين ًمف وضمفوُم٤مO إلُم٤مم ُمًٚمؿE يمرN هلل وىمدE هنؿ )): ذم ُم٘مدُم٦م <حٞمحفA

وشم٤مHEO يٜمِمٓمقن ، يذيمرون ُمـ ؾمٛمٕمقه ُمٜمف وٓ، ]Eٕئٛم٦م[ يم٤مٟم٧م هلؿ شم٤مHEO يرؾمٚمقن ومٞمٝم٤م Eحلدي٨م OCؾم٤مٓ

وَن سم٤ِمًمٜمُُّزوِل ومِٞمِف Cِْن َٟمَزًُمقE، ومٞمًٜمدون Eخلؼم قمغم هٞمئ٦م ُم٤م ؾمٛمٕمقE، ومٞمٝم٤م ُٕمقC Mِِْن َ<ِٕمُدوEَوسم٤ِمًمّمُّ ، وَمُٞمْخؼِمُ
(3)

 .

وهذC Eٟمام هق ُمـ )): وOCؾم٤مًمف Eًمؼم سمٕمد Aن Nيمر Eٓظمتالف ذم و<ؾ طمدي٨ٍم  قمٌدوىم٤مل طم٤مومظ EعمٖمرE Fسمـ 

قمغم طم٥ًم EعمذEيمرG، وAطمٞم٤مٟم٤م يٙمًؾ ومػمؾمؾ، Aطمٞم٤مٟم٤م يٜمِمط ومٞمًٜمد، ٟمِم٤مE UعمحدI ويمًٚمف
(4)

. 

 :ويمؾحًيٌ ؾمقاهً أطمرى سمزيًه ومقة إلم ومقسمف

  فمؿر ازمـ ضمًيٌ -4

AًمؽمُمذيE ظمرضمف
(5)

Eًمًٜم٦م ذK ذم Eًمٌٖمقي ـمري٘مف وُمـ– 
(6)

وEًمٓمؼمEين ذم Eٕوؾمط -
(7)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(8)

 

                                 
 (. 147( K )2/110( قمٚمؾ EًمدOEىمٓمٜمل )1)

 (. 3/1341( Eًمتٚمخٞمص Eحلٌػم )2)

 (. 1/32( <حٞمح ُمًٚمؿ )3)

 (. 22/33( ذم Eًمتٛمٝمٞمد )4)

 (. 2/17( K )629( Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مF ذم Pيم٤مE Gًمٕمًؾ )5)

(6( )6/44 )( K1581 .) 

(7( )4/339( K )4375 .) 

 (. 4/126( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )8)
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ذم  E هلل ىم٤مل Oؾمقل: قمـ Eسمـ قمٛمر ىم٤مل، قمـ ٟم٤مومع، قمـ ُمقؾمك سمـ ي٤ًمE ،Oهلل قمٌدُمـ ـمريؼ <دىم٦م سمـ 

ذم يمؾ قمنمPُAَ Gقي Pِقٌّ : Eًمٕمًؾ
(1)

. 

وEًمٕمٛمؾ ، ذم هذE Eًم٤ٌمF يمٌػم ر?  وٓ يّمح قمـ Eًمٜمٌل، طمدي٨م Eسـم قمٛمر ذم Cؾمٜم٤مMه ُم٘م٤مل)): ىم٤مل Eًمؽمُمذي

، Eًمٕمًؾ ر? ًمٞمس ذم: وىم٤مل سمٕمض Aهؾ Eًمٕمٚمؿ، وCؾمح٤مق، قمغم هذE قمٜمد Aيمثر Aهؾ Eًمٕمٚمؿ وسمف ي٘مقل Aمحد

ـ  و<دىم٦م ـ ، ًمٞمس سمح٤مومظ Eهلل قمٌدسم  .((قمـ ٟم٤مومع، ذم OوEي٦م هذE Eحلدي٨م Eهلل قمٌدوىمد ظمقًمػ <دىم٦م سم

ٗمف Aمحد سمـ طمٜمٌؾ ىمد وٕمّ ، وهق وٕمٞمػ ، Eًمًٛملم Eهلل قمٌد<دىم٦م سمـ شمٗمرM سمف هٙمذE :(( Eًمٌٞمٝم٘ملوىم٤مل 

قمـ هذE Eحلدي٨م  يؾم٠مًم٧م حمٛمد سمـ Cؾمامقمٞمؾ Eًمٌخ٤مO يوىم٤مل Aسمق قمٞمًك Eًمؽمُمذ. وحيٞمك سمـ ُمٕملم وهمػممه٤م

 .((ُمرؾمؾ  لهق قمـ ٟم٤مومع قمـ Eًمٜمٌ: وم٘م٤مل

 .ُمقىمقوم٤م قمٚمٞمف، قمـ EعمٖمػمG سمـ طمٙمٞمؿ، ومروEه قمـ ٟم٤مومع، سمـ قمٛمر Eهلل ٤مًمٗمف قمٌٞمدوىمد ظم

Aظمرضمف Eًمؽمُمذي
(2)

EًمرEPق قمٌدو، 
(3)

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم، 
(4)

وEسمـ Pٟمجقيف، 
(5)

يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ  

ُم٤م قمٜمدٟم٤م : ىمٚم٧م: ىم٤مل، ًؾِ Eًمٕمَ  دىم٦مِ قمـ َ< ، Eًمٕمزيز قمٌدؾم٠مًمٜمل قمٛمر سمـ )): قمـ ٟم٤مومع ىم٤مل، سمـ قمٛمر هللا قمٌٞمد

 ٌل دْ قمَ : وم٘م٤مل قمٛمر، 《Eًمٕمًؾ <دىم٦م ًمٞمس ذم》: ف ىم٤ملوًمٙمـ Aظمؼمٟم٤م EعمٖمػمG سمـ طمٙمٞمؿ Aٟمّ ، ُمٜمف قمًؾ ٟمتّمدق

 .((يٕمٜمل قمٜمٝمؿ، ومٙمت٥م Cمم Eًمٜم٤مA Qن شمقوع، يِضٌّ رْ ُمَ 

 .وهذC Eؾمٜم٤مM <حٞمح

ومٝمق  Eًمٜمٌليرومٕمف Cمم  مل وُم٤م Nيمروه ُمـ Eًمٜمٗمل، وEعمٖمػمG سمـ طمٙمٞمؿ شم٤مسمٕمل صم٘م٦م)): ىم٤مل Eًمِمٞمخ Eًٕم٤ٌمين

Wومٕمف ًمٙم٤من ُمرؾمال، ُم٘مٓمقO سمٛمثٚمف، وًمق TOن صم٧ٌم قمٜمف دسمٕم قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥مطمدي٨م ، ومٚمٞمس يٕم٤مA ،

ومٛمثٚمف ، وCن يم٤من وٕمٞمػ Eًمًٜمد وهق، وًمف Nًمؽ Eًمِم٤مهد قمـ ٟم٤مومع قمـ Eسمـ قمٛمر، ؾمٞمام وهق ُمث٧ٌم ٓ

((ي A<ال ُمـ طمدي٨م ٟم٤مومع ُمرؾمالٓ ؾمٞمام وىمد Aصم٧ٌم ًمف Eًمٌخ٤مO، سم٠مQ سمف ذم EًمِمقEهد ٓ
(6)

. 

                                 
قُّ   ( 1)  . (E5 /13ًمٕملم )يٜمٔمر: : وقم٤م? ًمٚمنمFE، وهق Eجلٚمد جيز ؿمٕمره وٓ ُيٜمَْتػ َٟمْتَػ MٕEيؿ. Eًمازِّ

 (. 2/18( K )630( Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مP Fيم٤مE Gًمٕمًؾ )2)

 (. 4/60( K )6965)( Eعمّمٜمػ 3)

 (. 3/142( K )10152( Eعمّمٜمػ )4)

 (.  3/1093( K )2024( EُٕمقEل )5)

 (. 4/287( OCوE ?Eًمٖمٚمٞمؾ )6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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  هريرة أيب ضمًيٌ -4

EًمرEPق قمٌدAظمرضمف Aظمرضمف 
(1)

Eًمٕم٘مٞمكم ـمري٘مف وُمـ– 
(2)

وEًمٌٞمٝم٘مل 
(3)

قمـ ، سمـ حمرE Oهلل قمٌدقمـ  - 

Aن ي١مظمذ ُمـ Aهؾ : Cمم Aهؾ Eًمٞمٛمـ E هلل يمت٥م Oؾمقل: قمـ Aيب هريرG ىم٤مل، قمـ Aيب ؾمٚمٛم٦م، Eًمزهري

OًمٕمِمقE ًمٕمًؾE ،ًمٕم٘مٞمكمE ايمعسؾ ايمعمم دم: وًمٗمظ. 

يٕمٜمك سمذًمؽ شمْمٕمٞمػ OوEيتف قمـ  ((سمـ حمرO ُمؽموك Eحلدي٨م Eهلل قمٌدو)): Eًمٌخ٤مOيىم٤مل )): ىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل

((Eًمٕمًؾذم  ٤مهريرG ُمرومققمً Aيب  قمـ، ؾمٚمٛم٦مAيب  قمـ، Eًمزهرى
(4)

. 

 .وهذه EًمروEي٦م ٓ شمّمٚمح Aن شمٙمقن ؿم٤مهدE ًمِمدG وٕمٗمٝم٤م

وAُم٤م . . . . يمالمه٤م ُمٜمٙمرEن ٓ يت٤مسمع قمٚمٞمٝمام)) :ىم٤مل Eًمٕم٘مٞمكم سمٕمد Aن Nيمر طمديث٤من ُمـ ـمريؼ Eسمـ حمرOو

 .((ام يّمح قمـ قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مF ومٕمٚمفوCٟمّ ، ر? P يم٤مE Gًمٕمًؾ ومٚمٞمس يث٧ٌم ومٞمف قمـ Eًمٜمٌل

 :وؾمٕمد سمـ Aيب Nسم٤مF يمام ذم Eحلديثلم Eًمت٤مًمٞملم، وُمـ ؿمقEهده طمدي٨م Aيب ؾمٞم٤مE GOعمتٕمل

أن  أزمو ؽمقورة ايميُؿَتعل: )وفمـ ؽمؾقامن زمـ مقؽمك: ومقيمف -444
(5)

ًُ يو رؽميقل اهلل: ولوم  إن  رم : ومؾ

وازمـ موصمف(، رواه أزمق فمبقً. همحامه يمف. هموضمِؿ إذا صمبؾفو: ومول. أد  فمممهو: ومول. كحال
(6)

. 

Aظمرضمف Aسماق قمٌٞماد ذم EُٕماقEل
(7)

وEسماـ ُم٤مضماف، 
(8)

وAسماق EMوE Mًمٓمٞم٤مًمزا -يماام قمازEه Eعمّماٜمػ -
(9)

 

                                 
 (. E4/126ًمًٜمـ Eًمٙمؼمى ) (1)

 (. 2/309( H )892( Eًمْمٕمٗم٤م? Eًمٙمٌػم ًمٚمٕم٘مٞمكم )2)

 . (E4/126ًمًٜمـ Eًمٙمؼمى ) (3)

 (. 4/126( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )4)

(5 GOسمق ؾمّٞم٤مA )- عمٕمجٛم٦م ُمـ حتتٝم٤م سم٤مصمٜمتلمسمٗمتحE ?ًمٞم٤مE عمٝمٛمٚم٦م، وشمِمديدE ًمًلمE- عمتٕملE-  سمٕمده٤م Gعمثٜم٤مE عمٞمؿ وومتحE سمْمؿ

خمتٚمػ ذم Eؾمٛمف: وم٘مٞمؾ Eؾمٛمف قمٛمرو، وىمٞمؾ قمٛمػم سمـ Eٕقمٚمؿ، وىمٞمؾ Eؾمٛمف Eحل٤مIO سمـ ُمًٚمؿ، وىمٞمؾ قم٤مُمر سمـ  -ُمٝمٛمٚم٦م

( ُمٕمروم٦م E 901ًمّمح٤مسم٦م Eسمـ ُمٜمدG، وAسمق ٟمٕمٞمؿ ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤مسم٦م ٓسمـ ُمٜمده )S: هالل، Eًم٘مٞمز Eًمِم٤مُمل، Nيمره ذم

 (. . 3/267( شمٙمٛمٚم٦م Eإليمامل ٓسمـ ٟم٘مٓم٦م )4/1686( H )3026(، Eٓؾمتٞمٕم٤مF )E5/2922ًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ )

 (. 4/00( Eعمٖمٜمل )6)

(7 :S( )496( K )1488 .) 

 (. 1823) ( 3/37K( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مP Fيم٤مE Gًمٕمًؾ )8)

(9( MوEM يبA ُمًٜمد )2/540( K )1310 .) 
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EًمرEPق قمٌدو
(1)

EًمٓمؼمEين ـمري٘مف وُمـ– 
(2)

٤مHوEسمـ ؾمٕمد ذم Eًمٓمٌ٘م -
(3)

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم 
(4)

وAمحد، 
(5)

وEسماـ ، 

Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل
(6)

 ،JعمًتخرE ًمٓمقد ذمEو
(7)

وEًمدوٓيب، 
(8)

ذم ُمًا٤مئؾ Aسمٞماف سماـ Aمحاد Eهلل قمٌادو 
(9)

 

وEًمٓمااؼمEين
(10)

وAسمااق Aمحااد Eحلاا٤ميمؿ ذم Eٕؾماا٤مُمل وEًمٙمٜمااك، 
(11)

وAسمااق ٟمٕمااٞمؿ ذم ُمٕمروماا٦م Eًمّمااح٤مسم٦م 
(12)

 ،

وEًمٌٞمٝم٘مل
(13)

Aن Aسما٤م ؾماٞم٤مGO ، قمـ ؾماٚمٞمامن سماـ ُمقؾماك، ًمٕمزيز EًمتٜمقظملE قمٌدمجٞمٕمٝمؿ ُمـ ـمريؼ ؾمٕمٞمد سمـ  

وEًمٚمٗماظ Eًماذي ؾما٤مىمف Eعمّماٜمػ ٕيب . هوماذيمر. . . . Eهلل Oؾمقل ي٤م: ىم٤مل -سمج٤مًم٦م ًمٌٜمل طمٚمٞمٗم٤م ويم٤من–Eعمتٕمل 

 .وقمٜمد Eٔظمريـ ٟمحقه، قمٌٞمد

(( يدOك AطمدE ُمـ A<ح٤مE Fًمٜمٌل مل ؾمٚمٞمامن، طمدي٨م ُمرؾمؾ)): وىم٤مل Eًمٌخ٤مOي
(14)

. 

ومٛمٜم٘مٓمع ٕن ؾمٚمٞمامن سمـ ُمقؾمك ٓ يٕمرف ًمف ًم٘م٤م? : دي٨م Aيب ؾمٞم٤مE GOعمتٕملوAُم٤م طم)): وىم٤مل Eسمـ طمزم

A ))(15)طمد ُمـ Eًمّمح٤مسم٦م
. 

: ىم٤مل Aسمق قمٞمًك Eًمؽمُمذى، وضمقE Fًمٕمنم ومٞمف وهق ُمٜم٘مٓمعذم  يوهذA E<ح ُم٤م Oو)): وىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل

                                 
 (. 4/63( K )6973( Eعمّمٜمػ )1)

 (. 22/351( K )880( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم )2)

 (. 7/292( Eًمٓمٌ٘م٤مE Hًمٙمؼمى )3)

 (. 6/442-443( K )10145( Eعمّمٜمػ )4)

 (. 18069( K )29/610( ُمًٜمد Aمحد )5)

(6( )3/1090( K )2016 .) 

(7( )3/215( K )583.)  

 (. 1/108( K )222( Eًمٙمٜمك وEٕؾمام? )8)

(9( )2/563( K )777 .) 

 (. 317( K )1/183( ُمًٜمد Eًمِم٤مُمٞملم )22/352( K )881( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم )10)

(11( )4/427( H )2645 .) 

(12( )5/2922( K )6844 .) 

 (. 4/126( K )7707( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل )13)

(14 :S( ًمٙمٌػم ًمٚمؽمُمذيE ًمٕمٚمؾE )102( Q )176 .) 

(15( Oعمحغم سم٤مٔصم٤مE )4/38 .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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يدOك AطمدE  مل هذE طمدي٨م ُمرؾمؾ وؾمٚمٞمامن سمـ ُمقؾمك: قمـ هذE وم٘م٤مل Eًمٌخ٤مOيؾم٠مًم٧م حمٛمد سمـ Cؾمامقمٞمؾ 

 .((Pيم٤مE Gًمٕمًؾ ؿمك? يّمحذم  وًمٞمس  ـ A<ح٤مE Fًمٜمٌكُم

 :خمتٚمػ ومٞمف، وؾمٚمٞمامن سمـ ُمقؾمك Eًم٘مرر Eُٕمقي ُمقٓهؿ Eًمدُمِم٘مل Eٕؿمدق

 :همؼقى أمره زمعض إئؿي

((Eسمـ ضمري٩مويم٤من صم٘م٦م Aصمٜمك قمٚمٞمف )): وىم٤مل Eسمـ ؾمٕمد
(1)

((صم٘م٦م)): ىم٤مل Mطمٞمؿ، 
(2)

: وىم٤مل Eسمـ ُمٕملم، 

((صم٘م٦م))
(3)

وAصمٜمك قمٚمٞمف ، Aصمٜمك قمٚمٞمف قمٓم٤م? سمـ Aيب Oسم٤مK، ُمـ Eًمث٘م٤مE Hحلٗم٤مV)): وىم٤مل EًمدOEىمٓمٜمل، 

((Eًمزهري
(4)

Aقمٚمؿ AطمدE ُمـ A<ح٤مF  وٓوذم طمديثف سمٕمض EٓوٓمرFE ، حمٚمف Eًمّمدق))وىم٤مل Aسمق طم٤مشمؿ . 

((Aصم٧ٌم ُمٜمف وُٓمٙمحقل Eوم٘مف ُمٜمف 
(5)

وم٘مٞمف EOو طمدI قمٜمف Eًمث٘م٤مH ُمـ Eًمٜم٤مQ وهق Aطمد )): وىم٤مل Eسمـ قمدي، 

((قمٚمام? Aهؾ Eًمِم٤مم وىمد Oوى Aطم٤مMي٨م يٜمٗمرM هب٤م ٓ يروهي٤م همػمه وهق قمٜمدي صم٧ٌم <دوق
(6)

. 

 :ويمقـف زمعضفؿ

((ُمٓمٕمقن قمٚمٞمف)): ىم٤مل Eسمـ Eعمديٜمل 
(7)

Aٟم٤م ، وؾمٚمٞمامن سمـ ُمقؾمك ُمٜمٙمر Eحلدي٨م)): وىم٤مل Eًمٌخ٤مOي، 

((Oوى ؾمٚمٞمامن سمـ ُمقؾمك Aطم٤مMي٨م قم٤مُمتٝم٤م ُمٜم٤ميمػم، OAوي قمٜمف ؿمٞمئ٤م ٓ
(8)

Aطمد Eًمٗم٘مٝم٤م? )): وىم٤مل Eًمٜم٤ًمئل، 

((ًمٞمس سم٤مًم٘مقي ذم Eحلدي٨م
(9)

((ذم طمديثف سمٕمض Eعمٜم٤ميمػم)): وىم٤مل Aسمق Aمحد Eحل٤ميمؿ، 
(10)

. 

                                 
 (. 7/318( H )3864( Eًمٓمٌ٘م٤مE Hًمٙمؼمى )1)

 (. 2571( H )12/95( هتذي٥م Eًمٙمامل )2)

(3)  H( ُملOEًمدE يخO360و 26شم٤م .) 

 (. 15/14( قمٚمؾ EًمدOEىمٓمٜمل )4)

 (. . 4/142( EجلرK وEًمتٕمديؾ ٓسمـ Aيب طم٤مشمؿ )5)

 (. 3/269( Eًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي )6)

 (. 2228( H )6/99ذي٥م Eًمٙمامل )Cيمامل هت (7)

(8 :S( ًمٙمٌػم ًمٚمؽمُمذيE ًمٕمٚمؾE )256( Q )463 .) 

(9)  :S( عمؽمويمقنEًمْمٕمٗم٤م? وE49( H )252 .) 

 (. 1/225( H )180( Eٕؾم٤مُمل وEًمٙمٜمك )10)
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((ظمقًمط ىمٌؾ ُمقشمف سم٘مٚمٞمؾ، وذم طمديثف سمٕمض ًملم، <دوق وم٘مٞمف)): وخلّمف Eسمـ طمجر سم٘مقًمف
(1)

. 

((<دوق طمًـ Eحلدي٨م)): وشمٕم٘م٤ٌمه <٤مطم٤ٌم Eًمتحرير سم٘مقهلام
(2)

. 

، <دوق)): Aٟمف -Aقمٚمؿ وEهلل–وEًمذي ئمٝمر ، ٕٟمف ؾمؼم ُمروي٤مشمف، وُم٤م ىم٤مًمف Eسمـ قمدي ومٝمق AىمرE FٕىمقEل

 .((AومرME ًمف

Wوم٤محلدي٨م وٕمٞمػ ًمالٟم٘مٓم٤م. 

)وروى إشمرم فمـ ازمـ أيب ذزموب: ومقيمف -444
(3)

فمـ أزمقيف، 
(4)

فميـ صميًه 
(5)

أميره دم  فمؿير  أن  ، 

ايمعسؾ زمويمعمم(
(6)

. 

                                 
(1 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )414( H )2616 .) 

 (. 2637( H )2/79( حترير شم٘مرير Eًمتٝمذي٥م )2)

Eًمرمحـ سمـ ُمٝمرEن  ، Oوى قمـ قمٛمف وقمٌدسمـ ؾمٕمد سمـ Aيب Nسم٤مE Fًمدود Eهلل محـ سمـ قمٌدEًمر ( هق: Eحل٤مIO سمـ قمٌد3)

ويزيد سمـ هرُمز وؾمٕمٞمد Eعم٘مؼمي وؾمٚمٞمامن سمـ ي٤ًمO وسمن سمـ ؾمٕمٞمد، وOوى قمٜمف: Aسمق ظم٤مًمد Eٕمحر و<ٗمقEن سمـ قمٞمًك. 

Eًمرمحـ سمـ ُمٝمرEن، وظمٓم٠مه Eخلٓمٞم٥م،  ومرق Eًمٌخ٤مOي سملم EًمرEوي قمـ يزيد سمـ هرُمز، وسملم EًمرEوي قمـ قمٛمف، قمٌدو

يروى قمٜمف EًمدEOوMOي Aطم٤مMي٨م ُمٜمٙمرG وًمٞمس سمذEك ))، وىم٤مل Aسمق طم٤مشمؿ: ((ُمِمٝمقO))وهق خمتٚمػ ومٞمف: ىم٤مل Eسمـ ُمٕملم: 

(، (وٕمٞمػ))٤ٌمن ذم Eًمث٘م٤مH، وىم٤مل Eسمـ طمزم: ، وNيمره Eسمـ طم((ٓ سم٠مQ سمف))، وىم٤مل Aسمق OPقم٦م: ((سم٤مًم٘مقي يٙمت٥م طمديثف

 . ((<دوق هيؿ))وNيمره Eًمذهٌل ُمـ شمٙمٚمؿ ومٞمف وهق ُمقصمؼ، وىم٤مل Eسمـ طمجر: 

(، ُمقوح 3/79( H )365( EجلرK وEًمتٕمديؾ )2433( و)2432( H )2/271يٜمٔمر: Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم )

( H 151ُمقصمؼ )S:  ، ُمـ شمٙمٚمؿ ومٞمف وهقE .6/120عمحغم 6/172( Eًمث٘م٤مA1/84 Hوه٤مم Eجلٛمع وEًمتٗمريؼ )

(71 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )211( H )1030 .) 

يذيمر Eًمٌخ٤مOي، وٓ Eسمـ Aيب طم٤مشمؿ ًمٚمح٤مO IOوEي٦م قمـ  ، ملسمـ ؾمٕمد Aيب Nسم٤مE Fًمدود Eهلل Eًمرمحـ سمـ قمٌد ( وAسمقه: قمٌد4)

 ((Eًمرمحـ سمـ Aيب Nسم٤مF قمـ Aسمٞمف قمـ قمثامن وم٘م٤مل ٓ يٕمرف ًمف همػم هذE ًمف )EًمدOEىمٓمٜمل( قمٌد ىمٚم٧م))Aسمٞمف، ىم٤مل Eًمؼمىم٤مين: 

 :S( ىمٓمٜملOEًمؼمىم٤مين ًمٚمدE HٓE43ؾم١م( Q )283 .) 

ؾمٕمد سمـ Aيب Nسم٤مF : ،F، وهق، وًمٕمٚمف ي٘مّمد سمجده: ضمد  Aسمٞمف: ؾمٕمد سمـ Aيب Nسم٤مسمـ ؾمٕمد سمـ Aيب Nسم٤مE Fهلل ( وضمده: قمٌد5)

. Oوي قمٜمف طمدي٨م وEطمد ذم Pيم٤مE Gًمٕمًؾ سم٢مؾمٜم٤مM جمٝمقل. يٜمٔمر: ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ Eًمدود Eحلج٤مPي

 (2/589( H )930(، Eٓؾمتٞمٕم٤مF )3/34(، ُمٕمجؿ Eًمّمح٤مسم٦م ًمٚمٌٖمقي )3/1270)

 (. 4/183-184( Eعمٖمٜمل ٓسمـ ىمدEُم٦م )6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .ومل يٓمٌع سمٕمد، ًمٕمؾ OوEي٦م Eٕصمرم ذم يمت٤مسمف Eًمًٜمـ

 Oه ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقEوOعمّمٜمػ قمٜمد يمام–وE
(1)

Eًمرمحـ سمـ Aيب  قمٌدقمـ Eحل٤مIO سمـ ، قمـ EًمدEOوMOي -

Fسم٤مN ،سمٞمفA ٟم ف ىم٤مل ًم٘مقُمف، دهقمـ ضم، قمـA :《ومٞمف Gَيم٤مP ٓ ٟم ف ٓ ظمػَم ذم ُم٤مٍلC ،ـْ يمؾ قَمنْمِ وم٠مظمذ: ىم٤مل Hُ ُِم

 .《ومجٕمٚمٝم٤م ذم <دىم٤مE Hِعمًٚمٛملم، وم٠مظمذه٤م، ومجئ٧ُم هب٤م Cمم قمٛمَر سمـ Eخلٓم٤مF، ىِمَرFٍ ىِمْرسم٦مً 

ٞمد EًمدEOوMOي قمٌد: وEًمدEOوMOي هق ٞمد سـم Aيب قم ىم٤مل Aسمق طم٤مشمؿ ذم ، Aسمق حمٛمد Eعمدين، Eًمٕمزيز سـم حمٛمد سـم قم

ـ : شمرمج٦م ـ Aيب Nسم٤مF قمٌد)Eحل٤مIO سم ـ سم ـ ))( Eًمرمح ـ Eحل٤مIO سم ـ Aطم٤مMي٨م ُمٜمٙمرG قمٌديروى قم ((Eًمرمح
(2)

. 

Aظمرضمف Eًمٌخ٤مOي ذم Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم، ًمٙمٜمف شمقسمع قمٚمٞمفو
(3)

ٜمٌل ىم٤مل صمٜم٤م يزيد سمـ OPيع قمـ قمـ Eًم٘مٕم، 

وNيمره . ومرT قمٛمر ذم Eًمٕمًؾ Eًمٕمنم: قمـ Eسمـ Aيب Nسم٤مF قمـ Aسمٞمف قمـ ضمده: Eًمرمحـ سمـ Cؾمح٤مق قمٌد

Eًمٌٞمٝم٘مل
(4)

 .Eًمرمحـ سمـ Cؾمح٤مق قمٌدُمٕمٚم٘م٤م قمـ  

ـ  قمٌدو ـ Cؾمح٤مق سم ـ سم ـ Eحل٤مE  IOهلل قمٌدEًمرمح ـ يمٜم٤مٟم٦م Eًم٘مرر Eًمٕم٤مُمري Eعمدينسم ((<دوق Oُمل سم٤مًم٘مدO)): سم
(5)

. 

يمام AظمرE Jًمِم٤مومٕمل ذم ، وEحلدي٨م ُمِمٝمقO ُمـ OوEيتف، سمـ Aيب Nسم٤مF ؾمٕمدَ : وًمٕمٚمف ي٘مّمد سمجده

ُمًٜمده
(6)

٘ملوُمـ ـمري٘مف Eًمٌٞمٝم-، 
(7)

- Hًمٓمٌ٘م٤مE سمـ ؾمٕمد ذمEو
(8)

: 

وEًمٌٖمقي ذم ُمٕمجؿ Eًمّمح٤مسم٦م 
(9)

Aسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤مسم٦مو 
(10)

 :قمـ ه٤مOون سمـ ُمقؾمك Eهلروي 

وEًمٌٞمٝم٘مل
(11)

 :ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ قم٤ٌمE Mعمٙمل 

                                 
 (. 4/185( Eعمٖمٜمل )1)

 (. 3/80( EجلرK وEًمتٕمديؾ )2)

(3( )2/271) . 

 (. 4/127( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )4)

(5 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )570( H )3800 .) 

(6( )2/164( K )740 .) 

 (4/127( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )7)

 (. 4/254( Eًمٓمٌ٘م٤مE Hًمٙمؼمى )8)

(9( )3/34( K )940 .) 

(10( )3/1271) ( H3193) . 

 . (4/127( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )11)
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وحمٛمد سمـ قم٤ٌمM( قمـ Aيب وٛمرA Gٟمس سمـ ، وه٤مOون سمـ ُمقؾمك، وEسمـ ؾمٕمد، OAسمٕمتٝمؿ )Eًمِم٤مومٕمل

Tسمـ ، قمٞم٤م IOحل٤مE قمٌدقمـ EFسم٤مN يبA سمٞمف، ًمرمحـ سمـA قمـ ،Fسم٤مN يبA ىمدُم٧م قمغم : ىم٤مل، قمـ ؾمٕمد سمـ

ومٗمٕمؾ : Eضمٕمؾ ًم٘مقُمل ُم٤م AؾمٚمٛمقE قمٚمٞمف ُمـ AُمقEهلؿ، ي٤م Oؾمقل Eهلل: صمؿ ىمٚم٧م، وم٠مؾمٚمٛم٧م E هلل Oؾمقل

GEِ : ىم٤مل. رصمؿ قمٛم، صمؿ Eؾمتٕمٛمٚمٜمل Aسمق سمٙمر، وEؾمتٕمٛمٚمٜمل قمٚمٞمٝمؿ  هللا Oؾمقل َ ويم٤من ؾمٕمد ُمـ Aهؾ Eًمن 
(1)

 

: وم٘مٚم٧م: ىم٤مل= يمؿ: وم٘م٤مًمقE، وم٢مّٟمف ٓ ظمػم ذم صمٛمرG ٓ شمزيمك، Pيم٤مGٌ : وم٘مٚم٧م ًمف، ومٙمٚمٛم٧م ىمقُمل ذم Eًمٕمًؾ: ىم٤مل

صمؿ ضمٕمؾ ، وم٘مٌْمف قمٛمر وم٤ٌمقمف: وم٠مظمؼمشمف ُم٤م يم٤من وم٠مظمذH ُمٜمٝمؿ Eًمٕمنم وم٠مشمٞم٧م قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مE ، Fًمٕمنم

 .((صمٛمٜمف ذم <دىم٤مE Hعمًٚمٛملم

قمـ Eحل٤مIO سمـ ، ومروEه قمـ Aيب وٛمرA Gٟمس سمـ قمٞم٤مT، ٚم٧م سمـ حمٛمد Aسمق مه٤مم Eًمٌٍميوظم٤مًمٗمٝمؿ Eًمّم

Aظمرضمف Eًمٌخ٤مOي ذم Eًمت٤مOيخ . قمـ ؾمٕمد سمف ٟمحقه، قمـ Aسمٞمف، Eهلل قمٌدقمـ ُمٜمػم سمـ ، Eًمرمحـ سمـ Aيب Nسم٤مF قمٌد

Eًمٙمٌػم
(2)

 .قمـ Eًمّمٚم٧م سمف 

((<دوق)) Eًمرمحـ Eًمٌٍمي Aسمق مه٤مم Eخل٤مOيمل قمٌدٛمد سمـ وEًمّمٚم٧م سمـ حم 
(3)

. 

 .Eًمرمحـ قمٌدوشمقسمع Eًمّمٚم٧م سمـ حمٛمد ُمت٤مسمٕم٦م ىم٤مسG قمـ Eحل٤مIO سمـ 

Aظمرضمف Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(4)

وُمـ ـمري٘مف Eسمـ Aيب قم٤م<ؿ ذم Eٔطم٤مM وEعمث٤مين- 
(5)

Eًمٕم٘مٞمكم ذم Eًمْمٕمٗم٤م?و، 
(6)

 ،

وEًمٓمؼمEين
(7)

وEسمـ ىم٤مٟمع ذم ُمٕمجؿ Eًمّمح٤مسم٦م، 
(8)

وAسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤مسم٦م، 
(9)

Eًمؼم ذم  قمٌدوEسمـ ، 

                                 
(1 ) GEًمًارE :Hًمٓم٤مئػ ُمـ ، ىم٤مل ي٤مىمقEٜمٕم٤م?، و> Fىمّم٤مه٤م ىمرAًمٓم٤مئػ وE ٟم٤مه٤مMA سملم هت٤مُم٦م وٟمجد GEه :Iصمال HEًمنوE

ٞم٦م، وهق ذم سمالM قمدوEن، وEًمنE GEًمث٤مًمث٦م هGE سمٜمل صم٘مٞمػ، وهق MAٟمك EًمنوC HEمم ُمّٙم٦م، وُمٕمدن Eًمؼمم هق EًمنE GEًمث٤مٟم

ويِمٌف Aن . وىم٤مل Aسمق Eًم٘م٤مؾمؿ Eًم٘مزويٜمل: )TOA قم٤مًمٞم٦م وضم٤ٌمل ُمنموم٦م قمغم Eًمٌحر ُمـ EعمٖمرF وقمغم ٟمجد ُمـ Eعمنمق

 . (يٙمقن Eًمرضمؾ ُمـ MAٟمك EًمنوC HEمم ُمٙم٦م

 . (123/ 2)ًمٚم٘مزويٜمل ذK ُمًٜمد Eًمِم٤مومٕمل ، (205/ 3ُمٕمجؿ EًمٌٚمدEن )يٜمٔمر: 

(2( )2/271( H )2432 .) 

(3 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )455( H )2949 .) 

 (. 6/444( K )10148( Eعمّمٜمػ )4)

(5( )5/146( K )2685 .) 

(6( )2/320 .) 

 (. 6/43( K )5458( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم )7)

(8( )1/250 .) 

(9( )3/1270( K )3192 .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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Fٓؾمتٞمٕم٤مE
(1)

- ، 

وEإلُم٤مم Aمحد
(2)

وُمـ ـمري٘مف EًمٓمؼمEين-، 
(3)

وAسمق ٟمٕمٞمؿ 
(4)

- ، 

وAسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل
(5)

Eًمٌخ٤مOي ذم Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػمو 
(6)

وEسمـ Pٟمجقيف 
(7)

 :قمـ قمكم سمـ Eعمديٜمل 

 OEًمٌزEيمِمػ ذم يمام–و Oٕؾمت٤مE
(8)

وEسمـ قمدي: وحيٞمك سمـ طمٙمٞمؿ، قمـ حمٛمد سمـ Eعمثٜمك -
(9)

ُمـ ـمريؼ  

 :حمٛمد سمـ Eعمثٜمك

<ٗمقEن وحيٞمك سمـ طمٙمٞمؿ( قمـ ، وEسمـ Eعمثٜمك، وقمكم سمـ Eعمديٜمل، Eإلُم٤مم Aمحدو، مخًتٝمؿ )Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم

قمـ ؾمٕمد سمـ Aيب ، قمـ Aسمٞمف، Eهلل قمٌدقمـ ُمٜمػم سمـ ، Eًمرمحـ سمـ Aيب Nسم٤مF قمٌدقمـ Eحل٤مIO سمـ ، سمـ قمٞمًك

Fسم٤مN ،ؾمقل: ىم٤ملO هلل ىمدُم٧م قمغمE  . . .Tٟمس سمـ قمٞم٤مA ي٦مEوO ومذيمر ُمثؾ. 

، OوEه EًمدEOوMOي)): ىم٤مل Aسمق ٟمٕمٞمؿ، سمؾ شم٤مسمٕمف مجع ُمـ EًمروGE، ومل يٜمٗمرM <ٗمقEن سمـ قمٞمًك سمف

((قمـ ُمٜمػم ٟمحقه، Eهلل قمٌدوحمٛمد سمـ ومٚمٞمح قمـ Eحل٤مIO سمـ ، CسمرEهٞمؿ سمـ Mيٜم٤مO سمـ وحمٛمد
(10)

. 

 .ٟمٕمٞمؿ Cمم )ُمٜملم(Aيب  وشمّمحػ )ُمٜمػم( قمٜمد

وEٕول )): Eًمرمحـ سمـ Cؾمح٤مق سمٕمد OوEي٦م <ٗمقEن سمـ قمٞمًك قمٌدوىم٤مل Eًمٌخ٤مOي سمٕمد Aن AظمرO JوEي٦م 

ّٓ وم٤محلدي٨م وّٕمٗمف سم٘مقًمف، يٕمٜمل A<ح ٟمًٌٞم٤م، ((A<ح Cهلل قمٌد)): وE Fسم٤مN يبA ًمد ُمٜمػم قمـ ؾمٕمد سمـEو ،

 .((يّمح طمديثف مل

                                 
(1( )2/589 .) 

 (. 16728( K )27/286( ُمًٜمد Aمحد )2)

 (. 5458( K )6/43ٚمٓمؼمEين )( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم ًم3)

 (. 3192( K )3/1270( ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤مسم٦م )4)

(5 :S(  )496( K )1487 .) 

(6( )2/271( H )2432 .) 

 (. 3/1090( K )2017( EُٕمقEل )7)

(8( )1/416( K )878  .) 

 (. 4/225( Eًمٙم٤مُمؾ )9)

 Eًمرمحـ(.  Aىمػ قمغم OوEيتٝمؿ ُمًٜمدG، وًمٕمٚمف EًمّمقFE: )Eحل٤مIO سمـ قمٌد ( مل10)
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ىم٤مل Eًمِمٞمخ وهذE Eحلدي٨م Eًمذي MEOAه Eًمٌخ٤مOي Aن )): وىم٤مل Eسمـ قمدي سمٕمد Aن ٟم٘مؾ يمالم Eًمٌخ٤مOي

((يًٛمٕمف ُمـ ؾمٕمد سمـ Aيب Nي٤مF لم Eهلل قمٌدوEًمد ُمٜمػم سمـ 
(1)

. 

 .((ُمٜمػم هذE ٓ ٟمٕمرومف Cٓ ذم هذE Eحلدي٨م)): وىم٤مل قمكم سمـ Eعمديٜمل

((Cؾمٜم٤مMه جمٝمقل)): Eًمؼم قمٌدEسمـ وىم٤مل 
(2)

. 

: Eًمث٤مٟمٞم٦م، يمام ىم٤مل Eسمـ Eعمديٜمل، ضمٝم٤مًم٦م ُمٜمػم: Eٕومم: ئمٝمر ُمـ يمالم Eٕئٛم٦م Aن Eحلدي٨م Aقمؾ سمٕمٚمتلم

Wٟٓم٘مٓم٤مE ،يOًمٌخ٤مE سمـ قمدي يمالمE يمام ومن. 

Nيمره Eسمـ طم٤ٌمن ذم Eًمث٘م٤مE ،Hهلل قمٌدوُمٜمػم سمـ 
(3)

((وومٞمف ضمٝم٤مًم٦م، وٕمٗمف MPٕEي)): وىم٤مل Eًمذهٌل، 
(4)

. 

Eًمرمحـ سمـ Aيب Nسم٤مF  قمٌدو، جلٝم٤مًم٦م ُمٜمػم، قمـ ؾمٕمد سمـ Aيب Nسم٤مF وٕمٞمػ لموEخلال<٦م Cن يمال Eًمٓمري٘م

Mإلؾمٜم٤مE ي <ححف، طم٥ًم فم٤مهرEPًمرE سم٤م طم٤مشمؿA هلل قمٌدوم٘م٤مل عم٤م ؾمئؾ قمـ ، وًمٙمـE ،ًمد ُمٜمػمEقمـ ؾمٕمد ، و

Fسم٤مN يبA ٟمٕمؿ: ىم٤مل= يّمح طمديثف، سمـ
((ٓ Aٟمٙمر طمديثف)): وذم EجلرK وEًمتٕمديؾ، (5)

(6)
. 

وؾمٕمد سـم Aيب Nسم٤مF حيٙمل ُم٤م )): ىم٤مل Eًمِم٤مومٕمل: وCن <ح هذE Eحلدي٨م ومٚمٞمس سيح ذم وضمقP Fيم٤مE Gًمٕمًؾ

ـ Eًمٕمًؾ ي٠مُمره سم٠مظمذ Eًمّمدىم٦م مل E هلل Oؾمقل يدل قمغم Aنّ  ((وCن ر? O@ه ومتٓمقW ًمف سمف Aهٚمف، ُم
(7)

. 

ـ وٕمٗمٝم٤م، وىمد Eظمتٚمٗم٧م Aٟمٔم٤مE Oًمٜم٘م٤مM ذم Eحلٙمؿ قمغم Aطم٤مMي٨م Pيم٤مE Gًمٕمًؾ ٜمٝم٤موُمٜمٝم، ومٛمٜمٝمؿ ُم ـ طم  :ؿ ُم

، Eحلدي٨م ذم Aن ذم Eًمٕمًؾ Eًمٕمنم وٕمٞمػ وذم Aن ٓ ي١مظمذ ُمٜمف Eًمٕمنم وٕمٞمػ)): ىم٤مل Eإلُم٤مم Eًمِم٤مومٕمل

وًمٞم٧ًم : ٕن Eًمًٜمـ وEٔصم٤مO صم٤مسمت٦م ومٞمام ي١مظمذ ُمٜمف: Eًمٕمزيز وEظمتٞم٤مOي Aٟمف ٓ ي١مظمذ ُمٜمف قمٌدCٓ قمـ قمٛمر سمـ 

((قومٞمف صم٤مسمت٦م ومٙم٠مٟمف قمٗم
(8)

. 

                                 
 (. 4/225( Eًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي )1)

(2( Fح٤م>ٕE ذم ُمٕمروم٦م Fٓؾمتٞمٕم٤مE )2/589( H )930 .) 

 (. 7/514( H )11241( Eًمث٘م٤مH ٓسمـ طم٤ٌمن )3)

 (. 8810( H )4/193( ُمٞمزEن EٓقمتدEل )4)

(5( Oٔصم٤مEًمًٜمـ وE ُمٕمروم٦م )6/123( K )8222 .) 

 (. 5/207( H )972( EجلرK وEًمتٕمديؾ )6)

 (. 4/127)( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى 7)

 (. 4 /214( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل )8)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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((ذم Pيم٤مE Gًمٕمًؾ ر? ٓ يّمح)): ٗمٝم٤م Eإلُم٤مم Eًمٌخ٤مOيوممـ وٕمّ 
(1)

. 

((ذم هذE Eًم٤ٌمF يمٌػم ر?  يّمح قمـ Eًمٜمٌل وٓ)): وىم٤مل Eًمؽمُمذي
(2). 

ـ Eًمٜمٌل)): وىم٤مل Eًمٕم٘مٞمكم ـ Eخلٓم٤مF ومٕمٚمف ام يّمّح وCٟمّ ، ر? P يم٤مE Gًمٕمًؾ ومٚمٞمس يث٧ٌم ومٞمف قم ـ قمٛمر سم ((قم
(3)

. 

OعمٜمذE سمـE وىم٤مل :((ًم ًمٞمس ذمE ًمّمدىم٦م ذمE Fوٓ، ٕمًؾ ظمؼم يث٧ٌموضمق Wمج٤مC ،ومٞمف Gيم٤مP ومال))
(4)

. 

((ذم هذE Eًم٤ٌمF يمٌػم ر?  ٓ يّمح قمـ Eًمٜمٌل)): وىم٤مل Aسمق سمدO طمٗمص قمٛمر سمـ سمدE Oعمق<كم
(5)

. 

 وNه٥م مجع ُمـ Aهؾ Eًمٕمٚمؿ Cمم صمٌقP Hيم٤مE Gًمٕمًؾ

Fسم٤مN يبA ي وم٘مد <حح طمدي٨م ؾمٕمد سمـPEًمرE سمق طم٤مشمؿA ؾمٌؼيمام ، ُمٜمٝمؿ
(6)

Eًمؼم وم٘مد طمًـ  قمٌدوEسمـ ، 

ُمـ OوEي٦م Aؾم٤مُم٦م سمـ Pيد Eًمٚمٞمثل قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥مطمدي٨م 
(7)

وEسمـ Mىمٞمؼ Eًمٕمٞمد ذم Eإلعم٤مم، 
(8)

وEًمِمٞمخ ، 

?EوOإلE ًٕم٤ٌمين ذمE
(9)

. 

وُم٤م Oوي ، ذم Pيم٤مE Gًمٕمًؾ طمدي٨م <حٞمح سيح  يث٧ٌم قمـ Eًمٜمٌل مل Aٟمف وEًمذي ئمٝمر وEهلل Aقمٚمؿ

ر?  ام يم٤منوCٟم، Eًمّمدىم٦م ُمـ Eًمٕمًؾ سم٢مظمرJE  ؿي٠مُمره مل E هلل Oؾمقل نّ Aيب Nسم٤مF وم٢موىمقم ؾمٕمد سـم ، قمـ سمٜمل ؿم٤ٌمسم٦م

 .-وEهلل Aقمٚمؿ–سمف قE ومتٓمققم ؿO@ه

(يمقس همقام دون مخسي أوؽمؼ قًومي :  )ومقل ايمـبل: ومقيمف -[م]
(10)

. 

ًمٞمس ومٞمام Mون مخس AوEق : ًمِمٞمخ٤من سمٚمٗمظEًمذي Aظمرضمف  Eضمز? ُمـ طمدي٨م Aيب ؾمٕمٞمد EخلدOي 

                                 
(1 :S( ًمٙمٌػم ًمٚمؽمُمذيE ًمٕمٚمؾE )102( Q )175 .) 

 (. 629( K )15/ 3( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE Fًمّزيم٤مG، سم٤مP Fيم٤مE Gًمٕمًؾ )2)

 (. 2 /309( Eًمْمٕمٗم٤م? Eًمٙمٌػم )3)

 (4/184( ٟم٘مؾ قمٜمف Eسمـ ىمدEُم٦م ذم Eعمٖمٜمل )4)

(5 :S( Fًمٙمت٤مEحلٗمظ وE عمٖمٜمل قمـE )319 .) 

 (. 1171( Eٟمٔمر Eًمّمٗمح٦م ) 6)

 (. 1159ذم <ٗمح٦م: ) ؾمٌؼ( 7)

 (. 1158( Eٟمٔمر <ٗمح٦م: )8)

 (. 3 /284( K )810( OCوE ?Eًمٖمٚمٞمؾ )9)

 (. 4/00( Eعمٖمٜمل )10)
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ؾمٌؼوىمد . <دىم٦م وًمٞمس ومٞمام Mون مخس Aوؾمؼ، وًمٞمس ومٞمام Mون مخس NوM <دىم٦م، <دىم٦م
(1)

. 

ومطع يمـو وادًيو   اهلل إن  رؽمقَل : ويمقاهمؼ، أن  كوؽًمو ؽمليمقه)) )مو روي فمـ فمؿر : ومقيمف -444

طماليوهمقف ، زمويمقؿـ
(2)

و كجً كوؽًمو يرسومقاو، مـ كحؾ  مـ ىمؾ ، إْن أديتؿ قًوَمتفو: همؼول فمؿُر . وإك 

ِة أهمراٍق هَمَروًموفممم
(3)

رواه اجلقزصموع(. ((محقـوهو يمؽؿ، 
(4)

. 

 .ومل يٓمٌع، ًمٕمٚمف ذم يمت٤مسمف Eعم٤ًمئؾ

ٟمحقه قمٌدEًمرEPق AظمرJ وًمٙمـ، ومل Aضمده هبذE Eًمًٞم٤مق
(5)

Aّن قمٛمَر : قمـ ُمٕمٛمر قمـ قمٓم٤م? Eخلرؾم٤مين 

: ىم٤مل، ومٞمف ٟمحاًل يمثػمE وم٘م٤مًمقE ي٤م Aُمػم Eعم١مُمٜملم Cن  ، وم٠مقمٓم٤مهؿ Cي٤مه: وم٠ًمًمقه وMEي٤م، Aشم٤مه ٟم٤مQٌ ُمـ Aهؾ Eًمٞمٛمـ

 .وم٢من  قمٚمٞمٙمؿ ذم يمؾ قمنمA GِومرEٍق ومرىًم٤م

ًمٞمحٞمك سمـ ُمٕملم قمٓم٤م? ))وىمٞمؾ ، يدOك قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مF مل ٕن قمٓم٤م? EخلرEؾم٤مين: وهذE ُمٜم٘مٓمع

((مل يدOك Eسمـ قمٛمر))سمق طم٤مشمؿ Aوىم٤مل  ((ىم٤مل ٓ Aقمٚمٛمف=  طمدE ُمـ A<ح٤مE FًمٜمٌلEAخلرEؾم٤مين ًم٘مل 
(6)

 ،

A Fخلٓم٤مE يمف قمٛمر سمـEOMسمٕمدوم٢م. 

ام يّمح قمـ قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مF وCٟمّ ، ر? P يم٤مE Gًمٕمًؾ ومٚمٞمس يث٧ٌم ومٞمف قمـ Eًمٜمٌل)): وىم٤مل Eًمٕم٘مٞمكم

((ومٕمٚمف
(7)

. 

                                 
 . -E- :- 452ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ (1)

همري٥م . هل EعمقEوع Eًمتل شمٕمتًؾ ومٞمٝم٤م Eًمٜمحؾ وهق ُمثؾ EًمرEىمقA Mو ٟمحقه يٕمٛمؾ هل٤م ُمـ ـملمظمالي٤م مجع ظمٚمّٞم٦م: و (2)

 ُم٤مGM: )ظمكم(.  (E3 /203حلدي٨م ًمٚم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم )

وEًمرـمؾ EًمٕمرEىمل ويٙمقن ٟمّم٤مE Fًمٕمًؾ: ُم٤مئ٦م وؾمتلم Oـمال، ي٤ًموي ؾمت٦م قمنمO Gـمال قمرEىمٞم٤م،  -سم٤مًمتحريؽ– ( Eًمَٗمَرق3)

 ٞمٚمق ضمرEم. يم 61، 650= 160× 381، 6 ضمرEُم٤م،      381، 6  ي٤ًموي

، وEعم٘م٤مMير Eًمنمقمٞم٦م 38/380( Eعمقؾمققم٦م Eًمٗم٘مٝمٞم٦م Eًمٙمقيتٞم٦م 185-4/184يٜمٔمر: Eعمٖمٜمل ٓسمـ ىمدEُم٦م )

/S عمتٕمٚم٘م٦م هب٤مE ًمٗم٘مٝمٞم٦مE ٕطمٙم٤ممE227و . 

 E (4/184 .)عمٖمٜمل ٓسمـ ىمدEُم٦م( 4)

 . (K6970 ) (E4/63ًمرEPق ) ( ُمّمٜمػ قمٌد5)

(6 :S( ؾمٞمؾEعمرE GEوO يمرN ًمتحّمٞمؾ ذمE حتٗم٦م )229 .) 

 (. E2 /309ًمْمٕمٗم٤م? Eًمٙمٌػم )( 7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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مـ ومرب ايمعسؾ ميـ   اهلل أك ف ىموَن ُيمطمذ دم زمون رؽمقل، فمؿرو زمـ ؾمعقى)ضمًيٌ : ومقيمف - -[م]

(ىمؾ فممم ومرب ومرزمٌي مـ أوؽمطفو
(1)

. 

، Eًمؼم قمٌدومحًٜمف Eسمـ ، وهق طمدي٨م خمتٚمػ ذم <حتف، قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥موMO ُمـ قمدG ـمرق قمـ 

خترجيف ؾمٌؼوىمد ، وEًمؽمُمذي، ٗمف Eًمٌخ٤مOيووٕم، وEًٕم٤ٌمين، Mىمٞمؼ Eًمٕمٞمد وEسمـ
(2)

. 

ًٌ : ومقيمف - -[م] ايمعزيُز زمـ حمؿً فمبًضمًشمـو : ومول، )وروى ؽمعق
(3)

ايميُرمحـ زميـ احليورث  فمبًأطمػمع ، 

زمـ أيب ذزموب
(4)

ه أك ف ومول يمؼقمف، فمـ أزمقف،   ً ـْ ىميؾ هملطميذ: ومول، ٍل ٓ زىموَة همقفإك ف ٓ طمغَم دم مو: فمـ صم ُت ِمي

ًُ هبو إلم فمؿَر زمـ اخلطوب، فَممْمِ ومَِرٍب ومِْرزميً  همجعؾفو دم قًوموِت اظمسؾؿكم(، هملطمذهو، همجئ
(5)

. 

شم٘مدم ىمٌؾ طمديثلم
(6)

. 

يمؽعى زمـ فمجرة  )ومول ايمـبل: ومقيمف -444
(7)

(أؿمعؿ ؽمتي مسوىمكم هَمَروًمو مـ ؿمعوم: 
(8)

. 

Aظمرضمف Eًمِمٞمخ٤من 
(9)

ُمر سمف  E ًمٜمٌل Aنّ ، قمـ يمٕم٥م سمـ قمجرE ، Gًمرمحـ سمـ Aيب ًمٞمغم قمٌدُمـ ـمريؼ  

                                 
 . (E4/185عمٖمٜمل ٓسمـ ىمدEُم٦م )( 1)

 . -E  646ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 2)

، ىم٤مل Aسمق طم٤مشمؿ ذم شمرمج٦م: )Eحل٤مIO سمـ سمـ قمٌٞمد سمـ Aيب قمٌٞمد EًمدEOوMOي، Aسمق حمٛمد EعمدينEًمٕمزيز سمـ حمٛمد  ( قمٌد3)

ُمـ يمت٥م <دوق يم٤من حيدE(( Iًمرمحـ سمـ Aيب Nسم٤مF( يروى قمٜمف EًمدEOوMOي Aطم٤مMي٨م ُمٜمٙمرG، وىم٤مل Eسمـ طمجر:  قمٌد

 (. 4119( H )615(، شم٘مري٥م Eًمتٝمذي٥م )E3/80( H )463 :Sٟمٔمر: EجلرK وEًمتٕمديؾ ) ((همػمه ومٞمخٓمك?

، يمام ىم٤مل Aسمق طم٤مشمؿ، ويمذًمؽ وE MOًمرمحـ سمـ Aيب Nسم٤مF ًمٕمٚمف وىمع ىمٚم٥م ذم Eؾمٛمف، ٕن EًمدEOوMOي يروي قمـ Eحل٤مIO سمـ قمٌد( 4)

  يمام قمٜمد Eًمٌخ٤مOي ذم Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم. Eًمرمحـ سمـ Aيب Nسم٤مE Fحلدي٨م ُمـ OوEي٦م Aيب Eًمٜمي قمـ Eحل٤مIO سمـ قمٌد

 (. 4/185( Eعمٖمٜمل )5)

 . -E -  648ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 6)

شم٠مظمر Cؾمالُمف صمؿ Aؾمٚمؿ، وؿمٝمد Eعمِم٤مهد، وهق ، طمٚمٞمػ Eٕٟمّم٤مO سمـ قمجرG سمـ Aُمٞم٦م سمـ قمدّي Eًمٌٚمقي Eًم٘مْم٤مقمل يمٕم٥م ( 7)

مخس شمقذم ؾمٜم٦م Eصمٜملم ومخًلم، وًمف ؾمٌع، وىمٞمؾ: ، Eًمذي ٟمزًم٧م ومٞمف سم٤محلديٌٞم٦م Eًمرظمّم٦م ذم ومدي٦م Eعمحرم ENC ُمًف NٕEى

 . (E5 /448إل<٤مسم٦م ذم متٞمٞمز Eًمّمح٤مسم٦م )، (2370/ 5ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ ). يٜمٔمر: وؾمٌٕمقن ؾمـ

 (. 4/185( Eعمٖمٜمل )8)

(، ُمًٚمؿ، يمت٤مE Fحل٩م، سم٤مF ضمقPE طمٚمؼ 5/123( K )4159( Eًمٌخ٤مOي، يمت٤مE Fعمٖم٤مPي، سم٤مF همزوE Gحلديٌٞم٦م )9)

 (. 1201( K )2/861سمٞم٤من ىمدOه٤م )EًمرQA ًمٚمٛمحرم ENC يم٤من سمف NAى، ووضمقE Fًمٗمدي٦م حلٚم٘مف، و
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: وم٘م٤مل، وEًم٘مّٛمؾ يتٝم٤موم٧م قمغم وضمٝمف، وهق يقىمد حت٧م ىمدO، وهق حمرم، ىمٌؾ Aن يدظمؾ ُمٙم٦م، وهق سم٤محلديٌٞم٦م

وEًمٗمرق  -، وAـمٕمؿ وَمَرىًم٤م سملم ؾمت٦م ُم٤ًميملم، وم٤مطمٚمؼ AOؾمؽ: ىم٤مل، ٟمٕمؿ: ىم٤مل = هذه Aي١مNيؽ هقEُمؽ

 .Aو Eٟمًؽ ٟمًٞمٙم٦م، Aو <ؿ صمالصم٦م Aي٤مم، -صمالصم٦م @<ع 

 .وEًمٚمٗمظ عمًٚمؿ

(هق ايمَػَرق، مـ إكوء  اهلل ىمـً أنمتسؾ أكو ورؽمقل: )وومويمً فموئشي: ومقيمف -444
(1)

. 

Aظمرضمف Eًمِمٞمخ٤من
(2)

 Gًمٜمٌل: قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م، ُمـ ـمريؼ قمروEٟم٤م وA همتًؾA يمٜم٧م  طمدEٟم٤م? وC ُمـ ،

 .Eًمٗمرق: ُمـ ىمدK ي٘م٤مل ًمف

 .وًمٗمظ ُمًٚمؿ ي٘م٤مOسمف، وEًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مOي

وَمَسَؿ   اهلل همنن  رؽمقَل ، كعؾؿ أن  ؾمقًئو ُم و هُمتِ  فَمـَْقًة وُمِسؿ زمكم اظمسؾؿكم إٓ طمقػم وٓ): ومقيمف -444

(همصوَر ذيمؽ ٕهؾِف، كصَػفو
(3)

 ، 

MوEM سمقA ظمرضمفA
(4)

وEًمٓمح٤موي، 
(5)

وEًمٓمؼمEين 
(6)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(7)

وEسمـ EجلقPي ذم Eًمتح٘مٞمؼ 
(8)

 قمـ 

قمـ سمِمػم سمـ ، قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد، طمدصمٜمل ؾمٗمٞم٤من، Pيمري٤م سمـ Aيب EPئدGصمٜم٤م حيٞمك سمـ طمد، سمـ ُمقؾمك Aؾمد

Oيب طمثٛم٦م، ي٤ًمA ؾمقل: ىم٤مل، قمـ ؾمٝمؾ سمـO هلل ىمًؿE  ئٌف وطم٤مضمتف: ظمٞمؼم ٟمّمٗملمEوٟمّمٗم٤م ، ٟمّمٗم٤م ًمٜمق

 .ىمًٛمٝم٤م سمٞمٜمٝمؿ قمغم صمامٟمٞم٦م قمنم ؾمٝمام، سملم Eعمًٚمٛملم

((وCؾمٜم٤مMه ضمٞمِّد، هذE Eحلدي٨م EٟمٗمرM سمف Aسمق EMوM)): Eهل٤مMي قمٌدىم٤مل Eسمـ 
(9)

. 

                                 
 (. 4/185( Eعمٖمٜمل )1)

(، وُمًٚمؿ، يمت٤مE Fحلٞمض، سم٤م1/59( K )250 F( Aظمرضمف Eًمٌخ٤مOي، يمت٤مE Fًمٖمًؾ، سم٤مF همًؾ Eًمرضمؾ ُمع EُمرAشمف )2)

 (. E1/255( K )319ًم٘مدE Oعمًتح٥م ُمـ Eعم٤م?، ذم همًؾ Eجلٜم٤مسم٦م )

 (. E4/187عمٖمٜمل )( 3)

 (. 3010( K )4/624طمٙمؿ TOA ظمٞمؼم ) ( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE FخلرJE، سم٤مF ذم4)

(5( Oٔصم٤مE ُمٕم٤مين Kذ )3/251( K )5246 .) 

 (. 6/102( K )5634( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم )6)

 (. 12992( K )9/239(، ُمٕمروم٦م Eًمًٜمـ )6/317( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )7)

(8( )2/352( K )1909 .) 

 (. 3090( K )4/613( شمٜم٘مٞمح Eًمتح٘مٞمؼ )9)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 E هلل Oوى Aسمق EMوM سم٢مؾمٜم٤مM <حٞمح Cمم ؾمٝمؾ سمـ Aيب ظمٞمثٛم٦م ىم٤مل ىمًؿ Oؾمقل)): وىم٤مل Eسمـ طمجر

((ف ؾمٝمؾًمٞمس ومٞموOوEه سمٛمٕمٜم٤مه ُمـ ـمرق Aظمرى قمـ سمِمػم سمـ ي٤ًمO ُمرؾمال . . . . ظمٞمؼم ٟمّمٗملم
(1)

. 

 ، قًمػ ذم Cؾمٜم٤مMهوًمٙمٜمف ظم، Oضم٤مل Eإلؾمٜم٤مM صم٘م٤مHو

 .قمـ حيٞمك سمـ يمثػم هٙمذE ُمق<قٓ، ومروEه ؾمٗمٞم٤من EًمثقOي

قمـ ، قمـ سمِمػم سمـ ي٤ًمO، وحمٛمد سمـ ومْمٞمؾ ومروي٤مه قمـ حيٞمك، Oسمف Eحلٜم٤مU قمٌدAسمق ؿمٝم٤مF : وظم٤مًمٗمف

 E هلل سمٕمض Aن ٟمٗمرE ُمـ A<ح٤مO Fؾمقل

مح٤مM سمـ و، Eًمًالم سمـ طمرF قمٌدو، وؾمٚمٞمامن سمـ طم٤ٌمن، ويزيد سمـ ه٤مOون، وOوEه ؾمٚمٞمامن سمـ سمالل

 .قمـ سمِمػم سمـ ي٤ًمO ُمرؾمال، ومرووه قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد، ؾمٚمٛم٦م

 :وازمـ همضقؾ، روايي أيب ؾمفوب: أوٓ

Aظمرضمٝم٤م حيٞمك سمـ سمـ @Mم
(2)

EMوA Mسمق ـمري٘مف وُمـ– 
(3)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(4)

 - Fيب ؿمٝم٤مA قمـ: 

MوEM سمقAو
(5)

Eًمدٓئؾ ذم Eًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ– 
(6)

 - JEخلرE م ذمM@ وحيٞمك سمـ
(7)

وAمحد 
(8)

حمٛمد قمـ  

 :سمـ ومْمٞمؾ

Uحلٜم٤مE Fسمق ؿمٝم٤مA( قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد، يمالمه٤م )وحمٛمد سمـ ومْمٞمؾ ،Oٕٟمّم٤مE ُمقمم Oقمـ سمِمػم سمـ ي٤ًم ،

، عم٤م فمٝمر قمغم ظمٞمؼم ىمًٛمٝم٤م قمغم ؾمت٦م وصمالصملم ؾمٝمام E هلل Aّن Oؾمقل:  قمـ Oضم٤مل ُمـ A<ح٤مE Fًمٜمٌل

Eًمٜمّمػ Eًم٤ٌمىمل عمـ وقمزل ، وًمٚمٛمًٚمٛملم Eًمٜمّمػ ُمـ Nًمؽ E هلل ومٙم٤من ًمرؾمقل، مجع يمؾ ؾمٝمؿ ُمئ٦م ؾمٝمؿ

Qًمٜم٤مE ئ٥مEوٟمق OُٕمقEو MًمقومقE ٟمزل سمف ُمـ. 

                                 
 (. 6/203( ومتح Eًم٤ٌمOي )1)

(2)  :S( مM@ ًمٞمحٞمك سمـ JEخلرE36( K )94 .) 

 (. 3011( K )4/626( ذم Eًمًٜمـ، ، يمت٤مE FخلرJE، سم٤مF ذم طمٙمؿ TOA ظمٞمؼم )3)

 (. 9/138( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )4)

 (. 3012( K )4/626( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE FخلرJE، سم٤مF ذم طمٙمؿ TOA ظمٞمؼم )5)

(6( )4/235 .) 

(7 :S( مM@ ًمٞمحٞمك سمـ JEخلرE )36( K )95 .) 

 (. 16417( K )26/344( ُمًٜمد Aمحد )8)
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 Fسمق ؿمٝم٤مAقمٌد Uحلٜم٤مE ًمٙمٜم٤مٟمكE سمف سمـ ٟم٤مومعO ،ًمٙمقذمE ((دوق هيؿ>))
(1)

. 

Eًمرمحـ  قمٌدق Eًمْمٌل ُمقٓهؿ Aسم -سمٗمتح Eعمٕمجٛم٦م وؾمٙمقن EًمزEي-وحمٛمد سمـ ومْمٞمؾ سمـ همزوEن 

((<دوق قم٤مOف Oُمل سم٤مًمتِمٞمع)) Eًمٙمقذم
(2)

. 

 :روايي ؽمؾقامن زمـ زمالل ومـ سموزمعف: شموكقو

MوEM سمقA ظمرضمٝم٤مA
(3)

Eًمؼم ذم Eًمتٛمٝمٞمد قمٌدوEسمـ  
(4)

 :قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ سمالل، ُمـ ـمريؼ حيٞمك سمـ طم٤ًمن 

-Aيْم٤م-Aسمق EMوMو
(5)

Eًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ– 
(6)

 :ُمـ ـمريؼ Aيب ظم٤مًمد ؾمٚمٞمامن سمـ طمٞم٤من 

وAسمق قمٌٞمد 
(7)

وEسمـ Pٟمجقيف، 
(8)

فوEسمـ ؿمٌّ ، 
(9)

وEًمٌالONي ذم ومتقE KًمٌٚمدEن، 
(10)

 :قمـ يزيد سمـ ه٤مOون 

JEخلرE م ذمM@ ـ وAظمرضمف حيٞمك سم
(11)

EًمٌٚمدEن ومتقK ذم EًمٌالONي ـمري٘مف وُمـ– 
(12)

ـ  - ـ ؾمٚمٛم٦مقم  :مح٤مM سم

وAظمرضمف حيٞمك سـم @Mم
(13)

EًمٌٚمدEن ومتقK ذم EًمٌالONي ـمري٘مف وُمـ، Aيْم٤م– 
(14)

ـ  - ـ طمرF قمٌدقم  :Eًمًالم سم

، مح٤مM سمـ ؾمٚمٛم٦مو، ويزيد سمـ ه٤مOون، وAسمق ظم٤مًمد ؾمٚمٞمامن سمـ طمٞم٤من، مخًتٝمؿ )ؾمٚمٞمامن سمـ سمالل

ظمٞمؼم   قمغم ٟمٌٞمف Eهلل ًمااّم Aوم٤م?: ىم٤مل ،قمـ سمِمػم سمـ ي٤ًمE ،Oًمًالم سمـ طمرF( قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد قمٌدو

                                 
(1 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )568( H )3790 .) 

(2 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )889( H )6227 .) 

 (. 3014( K )4/627( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE FخلرJE، سم٤مF ذم طمٙمؿ TOA ظمٞمؼم )3)

 (. 6/452( Eًمتٛمٝمٞمد )4)

 (. 3011( K )4/627( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE FخلرJE، سم٤مF ذم طمٙمؿ TOA ظمٞمؼم )5)

 (. 6/317( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )6)

 (. 61( K )142( EُٕمقEل )<ا7)

 (. 1/188( K )219( EُٕمقEل )8)

 (. 1/188( شم٤مOيخ Eعمديٜم٦م )9)

(10 :S( )34 .) 

(11 :S( مM@ ًمٞمحٞمك سمـ JEخلرE)35( K )90 .) 

(12 :S( نEًمٌٚمدE Kومتق )35 .) 

(13)  :S( JEخلرE35) ( K90 ) . 

(14 :S( )35 .) 
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Eًمَقـمِْٞمح٦م: ومٕمزل ٟمّمٗمٝم٤م ًمٜمقEئٌف وُم٤م يٜمزل سمف، ىمًٛمٝم٤م قمغم ؾمت٦م وصمالصملم ؾمٝمام مجع يمؾ ؾمٝمؿ ُم٤مئ٦م ؾمٝمؿ
(1)

 

وEًمُٙمتْٞم٦ٌم
(2)

اؼ  : وقمزل Eًمٜمّمػ Eٔظمر وم٘مًٛمف سملم Eعمًٚمٛملم، وُم٤م Aطمٞمز ُمٕمٝمام  وEًمٜم ٓم٤مE Gًمِم 
(3)

وُم٤م Aطمٞمز  

 .ومٞمام Aطمٞمز ُمٕمٝمؿ E هلل ويم٤من ؾمٝمؿ Oؾمقل، ُمٕمٝمام

وهمػمه يروي هذE Eخلؼم قمٜمف حيٞمك سمـ ، يروي قمـ Aٟمس، شم٤مسمٕمل صم٘م٦م وسمِمػم سمـ ي٤ًمO)): ىم٤مل Eًمزيٚمٕمل

، قمـ ؾمٝمؾ سمـ Aيب طمثٛم٦م، سمِمػم قمـ: ومٌٕمض A<ح٤مF حيٞمك ي٘مقل ومٞمف، وىمد Eظمتٚمػ قمٚمٞمف ومٞمف، ؾمٕمٞمد

((وُمٜمٝمؿ ُمـ يرؾمٚمف، E هلل قمـ Oضم٤مل ُمـ A<ح٤مO Fؾمقل: وسمٕمْمٝمؿ ي٘مقل
(4)

. 

((وهق طمدي٨م Eظمتٚمػ ذم و<ٚمف وOCؾم٤مًمف )): وىم٤مل Eسمـ طمجر 
(5)

ىمري٤ٌم Aٟمف <حح OوEي٦م Aيب  ؾمٌؼوىمد ، 

EMوE Mعمق<قًم٦م
(6)

. 

ـ ي، Oووه ُمرؾمال وAيمثر شمالُمٞمذ حيٞمك سـم ؾمٕمٞمد Eٕٟمّم٤مOّي   .وًمٙمـ و<ٚمف EًمثقOي ويمٗمك سمف، ٤ًمOقمـ سمِمػم سم

ؾمٝمؾ سمـ Aيب ٞمذيمر ومي٤ًمO يٜمِمط ذم EًمروEي٦م ُمرG  سمـ ِمػمومٚمٕمّؾ سم، وم٤محلدي٨م <حٞمح ُمرؾمال وُمق<قٓ

 .وEهلل Aقمٚمؿ. وAطمٞم٤مٟم٤م ٓ يٜمِمط ومػمؾمٚمف، طمثٛم٦م

ومًم اجلوزمقي أن فمؿر  ((إمقال))دم ، )روى أزمق فمبقً: ومقيمف -444
(7)

هملراد ومسؿي إرض زمكم ، 

                                 
: طمّمـ ُمـ طمّمقن ظمٞمؼم، ىم٤مل Eًمًٝمٞمكم: ؾمٛمل سم٤مًمقـمٞمح سمـ ُم٤مPن Oضمؾ ُمـ صمٛمقM، ويم٤من Eًمقـمٞمح Aقمٔمٛمٝم٤م ح( Eًمقـمٞما1)

المل، وذم يمت٤مE FُٕمقEل ٕيب قمٌٞمد Eًمقـمٞمح٦م، سم٤مهل٤م?. ُمٕمجؿ EًمٌٚمدEن ) ًّ  (. 5/379و@ظمر طمّمقن ظمٞمؼم ومتح٤م هق وEًم

طمّمـ ُمـ طمّمقن ظمٞمؼم، عم٤م ىمًٛم٧م ظمٞمؼم يم٤من Eًم٘مًؿ قمغم ٟمٓم٤مG وEًمِّمّؼ وEًمٙمتٞم٦ٌم، ومٙم٤مٟم٧م ٟمٓم٤مG وEًمِمّؼ ذم : ( Eًمٙماتٞم٦ٌم2)

 (. 4/437ُمٕمجؿ EًمٌٚمدEن )  وؾمٝمؿ Eًمٜمٌّل، Eهلل ؾمٝم٤مم Eعمًٚمٛملم ويم٤مٟم٧م Eًمٙمتٞم٦ٌم مخس

ـ Aيب Eحل٘مٞمؼ، يم٤مٟم٧م ظمٞمؼم شمِمتٛمؾ قمغم ؾمٌٕم٦م طمّمقن وُمزWOE وٟمخؾ يمثػم، وAؾمام? طمّمقهن٤م: طمّمـ ٟم٤مقمؿ، وEًم٘مٛمقS طمّم( 3)

٦م ـ Eًمٙمتٌٞم ـ Eًمقـمٞمح، وطمّم المل، وطمّم ًّ ـ Eًم ـ Eًمٜمّٓم٤مG، وطمّم ـ Eًمِّمّؼ، وطمّم ٚمدEن ). وطمّم  (. 2/409ُمٕمجؿ Eًٌم

 (. 3/398ٟمّم٥م EًمرEي٦م ) (4)

 . (7/478( ومتح Eًم٤ٌمOي ٓسمـ طمجر )5)

 (. 6/203( ومتح Eًم٤ٌمOي )6)

هل ىمري٦م ُمـ Aقمامل Mُمِمؼ صمؿ ُمـ قمٛمؾ EجلٞمدوO ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م Eجلقٓن ىمرF ُمرJ  -ٗم٦مسمٙمن Eًم٤ٌم?، وي٤م? خمٗم -: ( Eجلا٤مسمٞم٦م7)

ُمٕمجؿ يٜمٔمر: . Eًمّمّٗمر ذم ؿمامزم طمقEOن، وسم٤مًم٘مرF ُمٜمٝم٤م شمّؾ يًٛمقٟمف شمؾ Eجل٤مسمٞم٦م، يمثػم Eحلّٞم٤مH. وي٘م٤مل هل٤م ضم٤مسمٞم٦م Eجلقٓن

 (. 1/305(، ُمرE<د EٓـمالW قمغم Eؾمام? Eُٓمٙمٜم٦م وEًمٌ٘م٤مW )E2/91ًمٌٚمدEن )
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ـ  مو سمؽره: معوذ همؼول يمف، اظمسؾؿكم ْيُع ايمعظقؿُ ، واهلل إذا يمقؽقك إّكؽ إْن ومسؿتفو ايمققم قور ايمر 
(1)

دم  

ون مـ شمؿ  يليت زم، همقصغم ذيمؽ إلم ايمرصمؾ ايمقاضمً واظمرأة؛ شمؿ َيبقًون، أيًي ايمؼقم ًُّ عًهؿ ومقٌم أطمر َيس

ا ًًّ همصور فمؿر إلم ومقل معوذ(. هموكظر أمًرا يسع أوهلؿ وخطمرهؿ، وهؿ ٓ جيًون ؾمقئو اإلؽمالم مَس
(2)

. 

Aظمرضمف Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل
(3)

وEًمٌالONي ذم ومتقE KًمٌٚمدEن -يمام قمزEه Eعمّمٜمػ-
(4)

قمـ هِم٤مم سمـ  

 ، قمـ حيٞمك سمـ محزG، قمامE Oًمدُمِم٘مل

-Aيْم٤م– وAسمق قمٌٞمد
(5)

 Oًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ، قمـ هِم٤مم سمـ قمامE قمـ ، 

Gحيٞمك سمـ محز( ًمٕمٜمز، يمالمه٤مE قمـ متٞمؿ سمـ قمٓمٞم٦م )ًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿEظمؼمين ، وA هلل قمٌدىم٤ملE  يبA سمـ

 .ومذيمره. . . سمٞم٦مEجل٤م قمٛمر ىمدم ىم٤مل -قمٌٞمد Aسمق ؿمؽ   EهلٛمدEين ىمٞمس سمـ Eهلل قمٌد Aو–ىمٞمس 

وAظمرضمف Eسمـ Pٟمجقيف
(6)

وEسمـ EعمٜمذO ذم Eٕوؾمط 
(7)

 ،EٕظمالقوE مOئٓمل ذم ُمٙم٤مEخلر
(8)

وEسمـ قم٤ًميمر  

ذم شم٤مOخيف
(9)

 .يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ Aيب قمٌٞمد سمف 

Hصم٘م٤م Mإلؾمٜم٤مE ضم٤ملOن متٞمام شمٙمَ ، وA سمق طم٤مشمؿهمػمA يب طم٤مشمؿ، ٚم ؿ ومٞمفA سـمE يب قمـ متٞمؿ سـم قمٓمٞم٦م وم٘م٤مل)): ىم٤ملA ؾم٠مًم٧م :

ضم٤مًم٧ًم ذحي٤م يمذE : ل ىم٤ملقمـ ُمٙمحق، وُم٤م AٟمٙمرH ُمـ طمديثف Cٓ ؿمٞمئ٤م Oوى Cؾمامقمٞمؾ سـم قمٞم٤مR قمٜمف، حمٚمف Eًمّمدق

Eى ُمٙمح، ؿمٝمرOA ى ذحي٤م سمٕمٞمٜمف ىمطّ  قٓوُم٤مAO ،ويدل طمديثف قمغم وٕمػ ؿمديد))
(10)

. 

                                 
Eًمزي٤مGM وEًمٜمام? وEOقم٧م Eحلٜمٓم٦م وهمػمه٤م Oيٕم٤م ُمـ سم٤مF سم٤مP ENC Wيم٧م وٟمٛم٧م وTOA ُمريٕم٦م سمٗمتح Eعمٞمؿ ظمّم٦ٌم.  ( Eًمرياع1)

 ( ُم٤مGM: )O ي W(، وEعمرME هٜم٤م E TOٕEخلْم٦ٌم. E1/248عمّم٤ٌمE Kعمٜمػم ذم همري٥م EًمنمE Kًمٙمٌػم )

 . (4/187( Eعمٖمٜمل ) )2)

 (. 152( K )65-64)<ا (3)

(4( ) :S152 .) 

 (. 65( K )153( EُٕمقEل )<ا 5)

 (.  1/194( K )231( EُٕمقEل )6)

 (. K6423 ) (E11 /34ٕوؾمط ) (7)

(8 :S( )304( K )933 .) 

 (. 2/193( شم٤مOيخ Mُمِمؼ )9)

 (. 2/443( H )1774( EجلرK وEًمتٕمديؾ )10)
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وAسمق OPقم٦م Eًمدُمِم٘مل، ٘مف Mطمٞمؿووصمّ 
(1)

 ،Hًمث٘م٤مE سمـ طم٤ٌمن ذمE يمرهNو
(2)

((صم٘م٦م)): وىم٤مل Eًمذهٌل، 
(3)

 ،

((<دوق هيؿ)): وىم٤مل Eسمـ طمجر
(4)

 ،FEًمّمقE ممC FىمرA ًمذهٌلE وُم٤م ىم٤مًمف ،EًمرE وي ىمد خيٓمئ ذم ٕن

وهذE ًمٞمس سم٘م٤مKM، طمدي٨م Aو طمديثلم
(5)

. 

 .هبذE Eإلؾمٜم٤مM، وم٤مٕصمر <حٞمح

حيٞمك سمـ @Mم ذم EخلرJE فوAظمرضم
(6)

، قمـ Aسمٞمف، قمـ Pيد سمـ Aؾمٚمؿ، قمـ هِم٤مم سمـ ؾمٕمد، Eسمـ Eعم٤ٌمOكقمـ  

 Fخلٓم٤مE قمـ قمٛمر سمـ ،هلل ًم)): ىم٤ملE٤مٟمً  قٓو ٌ ٤مAن يؽمك @ظمر Eًمٜم٤مQ سَم
(7)

قمز  Eهلل ُم٤م ومتح، ًمٞمس هلؿ ر?، 

 .((يمام ىمًٛم٧م ظمٞمؼم، Cٓ ىمًٛمتٝم٤م ؾمٝم٤مُم٤م وضمؾ قمغم Eعمًٚمٛملم ىمري٦مً 

 .قمـ قمٛمر ، وEٕصمر <حٞمح

JEخلرE يْم٤م ذمA ظمرضمف حيٞمكAو
(8)

، قمـ Pيد سمـ Aؾمٚمؿ، قمـ ُم٤مًمؽ سمـ Aٟمس، سمـ OMCيس Eهلل قمٌدقمـ  

قمغم Eعمًٚمٛملم ىمري٦م  Eهلل ومتح ُم٤م ،Aن يؽمك @ظمر Eًمٜم٤مQ ٓ ر? هلؿ قًٓم)): قمـ قمٛمر ىم٤مل، قمـ Aؾمٚمؿ

ٓC ر? هلؿ ، يمام ىمًٛم٧م ظمٞمؼم ؾمٝمامٟم٤م، ىمًٛمتٝم٤م ؾمٝمامٟم٤م ٓ Qًمٜم٤مE ن يٌ٘مك @ظمرA ظمِمكA وًمٙمٜمل)). 

 .ٓ ر? هلؿ: يٕمٜمك ((سم٤ٌمٟم٤م))وومٞمف شمٗمًػم ًم٘مقًمف ، وإؽمـوده قحق 

                                 
 (. 4/333( هتذي٥م Eًمٙمامل ذم Aؾمام? Eًمرضم٤مل )1)

(2( )6/122( H )6998 .) 

 (. 1/279( H )675( Eًمٙم٤مؿمػ )3)

(4 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )182( H )803 .) 

 (. 1/192( Eٟمٔمر: حترير شم٘مري٥م Eًمتٝمذي٥م )5)

(6 :S( JEخلرE)42( K )106 .) 

ٌ ٤مٟم٤م7) ٛم٦م وُمـ جيئ سمٕمد حيي Eًمٖمٜمٞم Aي Aشمريمٝمؿ ؿمٞمئ٤م وEطمدE، ٕٟمف ENC ىمًؿ EًمٌالE Mعمٗمتقطم٦م قمغم Eًمٖم٤مٟمٛملم سم٘مل ُمـ مل -( سم

َٓ Aَطم٥ًم َهِذه Eًْمَٙمِٚمَٛم٦م قَمَرسمِٞم ٦م  ُمـ Eعمًٚمٛملم سمٖمػم ر? ُمٜمٝم٤م، ومٚمذًمؽ شمريمٝم٤م ًمتٙمقن سمٞمٜمٝمؿ مجٞمٕمتٝمؿ، وىم٤مل Aسمق قمٌٞمد: 

( 1/91(، Eًمٜمٝم٤مي٦م )3/268م )Aؾمٛمٕمٝم٤م ذِم همػم َهَذE Eحلَِدي٨م. يٜمٔمر: همري٥م Eحلدي٨م ًمٚم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمال َومل

:GMسم٤ٌمن(.  ُم٤م( 

 (. M@42( K )107م )S: ( EخلرJE ًمٞمحٞمك سمـ 8)
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ومول اظموصمشقن: ومول، )وروى ]أزمق فمبقً[ أيضو: ومقيمف -444
(1)

دم  ومول زمالل يمعؿر زمـ اخلطوب : 

يمؼرى ايمتل اهمتتحقهو فمـقةا
(2)

ويمؽـل ، هذا فمكُم اظمول، ٓ: همؼول فمؿر. سفوطُميؿُ وطمذ ، اومسؿفو زمقــو: 

ايمؾفؿ : همؼول فمؿر. اومسؿفو زمقــو: همؼول زمالل وأقحوزمف يمعؿر، أضمبُِسف هَمْقًئو جيري فمؾقفؿ وفمعم اظمسؾؿكم

ومول همام ضمول احلقُل ومـفؿ فمكٌم سَمْطِرف. اىمػـل زمالٓ وذويف
(3)

)
(4)

. 

Aظمرضمف Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل
(5)

EُٕمقEل ذم Pٟمجقيف Eسمـ وقمٜمف، Eعمّمٜمػ قمزEه يمام– 
(6)

ُمـ ـمريؼ  - 

ىم٤مل سمالل ًمٕمٛمر سمـ Eخلٓم٤مF ذم Eًم٘مرى Eًمتل : ىم٤مل، طمدصمٜم٤م Eعم٤مضمِمقن، سمـ ؾمٚمٛم٦م Eهلل قمٌدEًمٕمزيز سمـ  قمٌد

Gومتتحٝم٤م قمٜمقE :ىمًٛمٝم٤م سمٞمٜمٜم٤مE ،عم٤مل: وم٘م٤مل قمٛمر، ظمذ مخًٝم٤موE قملم Eطمًٌف ومٞمام جيري قمٚمٞمٝمؿ ، ٓ هذA وًمٙمٜمل

ومام : ىم٤مل، Eًمٚمٝمؿ Eيمٗمٜمل سمالٓ وNويف: وم٘م٤مل قمٛمر، Eىمًٛمٝم٤م سمٞمٜمٜم٤م: وم٘م٤مل سمالل وA<ح٤مسمف، وقمغم Eعمًٚمٛملم

: ىم٤مل قمٛمر: ىم٤مل، وAظمؼمين Pيد سمـ Aؾمٚمؿ: ٛم٦مEًمٕمزيز سمـ Aيب ؾمٚم قمٌدىم٤مل ، طم٤مل Eحلقل وُمٜمٝمؿ قملم شمٓمرف

 .شمريدون Aن ي٠ميت @ظمر Eًمٜم٤مQ ًمٞمس هلؿ ر?

Eعم٤مضمِمقن قمـ Aيب هريرG )): ٕن Eعم٤مضمِمقن شمٙمٚمؿ ذم ؾمامقمف ُمـ Aيب هريرG ىم٤مل Aسمق طم٤مشمؿ: وهذE ُمرؾمؾ 

((ُمرؾمؾ يٕمٜمل يٕم٘مقF سمـ Aيب ؾمٚمٛم٦م Eعم٤مضمِمقن وEًمد يقؾمػ
(7)

 .وم٢مEOMيمف قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مA Fسمٕمد، 

Eًمٌٞمٝم٘مل وAظمرضمف
(8)

عم٤م Eومتتح  قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مA  Fنّ ))، قمـ Pيد سمـ Aؾمٚمؿ، ُمـ ـمريؼ ُم٤مًمؽ سمـ Aٟمس 

ٞمػ: وم٘م٤مل، Eًمِم٤مم ىم٤مم Cًمٞمف سمالل  ً ـ  قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًم َٛمٜم َٝم٤م Aو ًَمٜمََتَْم٤مOَسَم
ًِ Aٟمك Aشمرك يٕمٜمك  قًٓم: وم٘م٤مل قمٛمر . ًَمَتْ٘م

                                 
 Eًمتٞمٛمل ُمقٓهؿ Aسمق يقؾمػ Eعمدين -سمٙمن Eجلٞمؿ سمٕمده٤م ؿملم ُمٕمجٛم٦م ُمْمٛمقُم٦م -( يٕم٘مقF سمـ Aيب ؾمٚمٛم٦م Eعم٤مضمِمقن 1)

 (. E1088( H )7819ٟمٔمر: شم٘مري٥م Eًمتٝمذي٥م )S:  ((<دوق))

: ُمـ )قمٜم٤م يٕمٜمق( N ENCل وظمْمع. وEًمٕمٜمقE :GعمرE GًمقEطمدG ُمٜمف، يم٠من Eعم٠مظمقN هب٤م خيْمع ويذل، وEعمٕمٜمك: ىمٝمرE ٜمقEGًمٕما( 2)

 . ( ُم٤مGM: )قمٜم٤م(3/314وهمٚم٦ٌم. Eًمٜمٝم٤مي٦م )

(3( QًمٕمروE Jشم٤م .Eو ىمتٚمقA Eقملم شَمْٓمِرُف: ُم٤مشمق )24/76 .) 

 (. 4/187( Eعمٖمٜمل )4)

(5 :S( )71( K )147 .) 

 (. 1/191( K )224( EُٕمقEل )6)

(7 :S( يب طم٤مشمؿA ؾمٞمؾ ٓسمـEعمرE)247( H )923 .) 

 (. 6/318( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )8)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ٌ ٤مٟمً  ظمٞمؼم وًمٙمـ Aشمريمٝم٤م عمـ  E هلل ي٦م Cٓ ىمًٛمتٝم٤م ؾمٝمامٟم٤م يمام ىمًؿ Oؾمقلُم٤م ومتح٧م ىمر ٤م ٓ ؿمك? هلؿEًمٜم٤مQ سَم

 .((سمٕمدهؿ ضمزي٦م ي٘متًٛمقهن٤م

، شمٙمٚمؿ ذم ؾمامقمف ُمـ Eسمـ قمٛمر، Pيد سمـ Aؾمٚمؿ ُمـ Eًمقؾمٓمك ُمـ Eًمت٤مسمٕملم ٕنّ : وهذE ُمٜم٘مٓمع Aيْم٤م

هريرG وAيب
(1)

 .يمذًمؽ ومًامقمف ُمـ قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مA Fسمٕمد، 

ذم ومْم٤مئؾ Eًمّمح٤مسم٦م سمـ Aمحد Eهلل قمٌدوAظمرضمف 
(2)

وEًمٌٞمٝم٘مل، 
(3)

وEسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مOخيف، 
(4)

وEسمـ يمثػم  

ذم ُمًٜمد Eًمٗم٤مOوق
(5)

ؾمٛمٕم٧م ٟم٤مومٕم٤م ُمقمم : ضمرير سمـ طم٤مPم ىم٤مل: ىم٤مل طمدصمٜم٤م، ُمـ ـمريؼ Eسمـ Eعم٤ٌمOك -ُمٕمٚم٘م٤م-

ومٙمتٌقC Eمم ، سمـ ضمٌؾ وAفمٜمف Nيمر ُمٕم٤مN، ومٞمٝمؿ سمالل، A<٤مE Fًمٜم٤مQ ومتح٤م سم٤مًمِم٤مم: سمـ قمٛمر ي٘مقل Eهلل قمٌد

Fخلٓم٤مE ٌٜم٤م ًمؽ مخًف: قمٛمر سمـ>A ًمذيE ?ًمٗملE Eن هذC ،?يمام <ٜمع ، وًمٜم٤م ُم٤م سم٘مل ًمٞمس ٕطمد ومٞمف ر

، ومرEضمٕمقه Eًمٙمت٤مF، وًمٙمٜمل Aىمٗمٝم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم، ف ًمٞمس قمغم ُم٤م ىمٚمتؿCٟمّ : ومٙمت٥م قمٛمر، سمحٜملم  هللا Oؾمقل

ومام ، ٚمٝمؿ Eيمٗمٜمل سمالٓ وA<ح٤مF سماللEًم: وم٘م٤مل، ومدقم٤م قمٚمٞمٝمؿ: ومٚمام AسمقE ىم٤مم قمٛمر، ي٠مسمقن وي٠مسمك، وEOضمٕمٝمؿ

 .قمٜمٝمؿ Eهلل طم٤مل Eحلقل قمٚمٞمٝمؿ طمتك ُم٤مشمقE مجٞمٕم٤م Oيض

((ُمرؾمؾ)): ىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل
(6)

((وهق ُمرؾمؾ، هذA Eصمر ُمِمٝمقO)): ىم٤مل Eسمـ يمثػم 
(7)

. 

 .سمـ Eخلٓم٤مF يدOك قمٛمرَ  مل ٤موهق يمذًمؽ ٕن ٟم٤مومٕمً 

JEخلرE سمق يقؾمػ ذمA ظمرضمفAو
(8)

 قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مA  Fنّ ، قمـ Eًمزهري ، حمٛمد سمـ Cؾمح٤مققمـ  

هؿ ذم Nًمؽ ويم٤من سمالل سمـ Oسم٤مA Kؿمدّ ، ومرAى قم٤مُمتٝمؿ Aن ي٘مًٛمف: Eؾمتِم٤مE Oًمٜم٤مQ ذم EًمًقME طملم Eومتتح

وُمٙمثقE ذم Nًمؽ يقُملم ، Eًمٚمٝمؿ Eيمٗمٜمل سمالٓ وA<ح٤مسمف: وم٘م٤مل. ي٘مًٛمف وAٓن يؽميمف  ويم٤من AOي قمٛمر 

                                 
(1 :S( يب طم٤مشمؿA ؾمٞمؾ ٓسمـEعمرE )63( H )223 .) 

(2( )1/289( K )378 .) 

 (. 9/138( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )3)

(4( )2/196 .) 

(5( )2/329( K )660  .) 

 (. 9/138)(Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى 6)

 (. 2/330( ُمًٜمد Eًمٗم٤مOوق )7)

(8)  :S(37 .) 
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 ڦ ڦ ڦ ڤ ژ. شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف Eهلل ىم٤مل، Cين ىمد وضمدH طمج٦م:  قمٛمر صمؿ ىم٤مل، صمالصم٦م Aو Mون Nًمؽ Aو

ژ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
(1)

 :

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ژ: صمؿ ىم٤مل. طمتك ومرX ُمـ ؿم٠من سمٜمل Eًمٜمْمػم ومٝمذه قم٤مُم٦م ذم Eًم٘مرى يمٚمٝم٤م

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

ژ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہہ ہ ۀ
(2)

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ژ: ىم٤مل صمؿ، 

ژ ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ
(3)

يرT طمتك ظمٚمط هبؿ  مل صمؿ 

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ژ: وم٘م٤مل: همػمهؿ

ژ جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی یی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ
(4)

. 

 .ٕن ومٞمف Eسمـ Cؾمح٤مق وهق ُمدًمس وىمد قمٜمٕمـ، وهذE ُمرؾمؾ ومٞمف وٕمػ

وهى اخلقٓعزمنؽمـوده فمـ ؽمػقون زمـ ، )وروى ]أزمق فمبقً[: ومقيمف -444
(5)

ظمو اهمتت  فمؿرو : ومول، 

همؼول . ٓ أومسؿفو: همؼول فمؿرو. اومسؿفو، يو فمؿرو زمـ ايمعوص: همؼول، وموم ايمززمغم، زمـ ايمعوص مٌم

، ٓ أومسؿفو ضمتك أىمتى إلم أمغم اظمممـكم: فمؿروهمؼول . طمقػم  اهلل يمتؼسؿـفو ىمام ومسؿ رؽمقل: ايمززمغم

أن دفمفو ضمتك يغزو مـفو ضمبؾ احلبؾي: همؽتى إيمقف فمؿر، همؽتى إلم فمؿر
(6)

 )
(7)

. 

                                 
 (. 6( ؾمقE GOحلنم، Eٔي٦م: )1)

 . (7ؾمقE GOحلنم، Eٔي٦م: )( 2)

 . (8ؾمقE GOحلنم، Eٔي٦م: )( 3)

 . (9ؾمقE GOحلنم، Eٔي٦م: )( 4)

Eًمٕمزيز سمـ  ، وؿمٝمد ومتح ُمٍم، ووزم CُمرC Gومري٘مٞم٦م ذم Pُمـ قمٌد وومد قمغم Eًمٜمٌل ،ؾمٗمٞم٤من سمـ وه٥م Eخلقٓيّن Aسمق Aيٛمـ( 5)

 :S( ًمّمح٤مسم٦م ٓسمـ ُمٜمدهE صمٜمتلم وصمامٟملم. ُمٕمروم٦مE ؾمٜم٦م Hن، وُم٤مEًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ 769ُمروE ُمٕمروم٦م ،)

 (. 3/110( H )3343(، Eإل<٤مسم٦م )3/1387)

EOAه A MEOAن شمٙمقن ومٞمئ٤ًم ُمقىمقوم٤ًم ))(: 149( K )64-63: ىم٤مل Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل )<ا( طمتك يٖمزو ُمٜمٝم٤م طمٌؾ Eحلٌٚم٦م6)

E (1/334 :)ًمٜمٝم٤مي٦مًمٚمٛمًٚمٛملم ُم٤م شمٜم٤مؾمٚمقE، يرصمف ىمرٌن قمـ ىمرن، ومتٙمقن ىمقG هلؿ قمغم قمدوهؿ((. وىم٤مل Eسمـ Eٕصمػم ذم 

 . ((ثر Eعمًٚمٛمقن ومٞمٝم٤م سم٤مًمتقEًمديريد: طمتك يٖمزو ُمٜمٝم٤م AوE MٕٓوMٓ، ويٙمقن قم٤مُم٤ًم ذم Eًمٜم٤مQ وEًمدوA ،FEي: يٙم))

 (. 4/187-188( Eعمٖمٜمل )7)
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ُمقEل Eٕ ٞمد ذم Aظمرضمف Aسمق قم
(1)

ـ ـمري٘مف Eًمِم٤مر ذم ُمًٜمده قمزEه يمام–  Eعمّمٜمػ وُم
(2)

ـ Aيب ُمريؿ - ـ Eسم  ، قم

وAمحد
(3)

ي٘مف Eسمـ قم٤ًميمروُمـ ـمر-، 
(4)

وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل -
(5)

 :سمـ <٤مًمح Eهلل قمٌدقمـ  

Eحلٙمؿ ذم ومتقK ُمٍم قمٌدوEسمـ 
(6)

 :وقمثامن سمـ <٤مًمح، Eعمٚمؽ سمـ ُمًٚمٛم٦م قمٌدقمـ  

وEًمٌالONي ذم ومتقE KًمٌٚمدEن
(7)

Eًمٌٞمٝم٘ملو 
(8)

 :سمـ وه٥م Eهلل قمٌدُمـ ـمريؼ  

وEًمٌالONي Aيْم٤م ذم ومتقE KًمٌٚمدEن
(9)

 :٤ٌمOكسمـ Eعم Eهلل قمٌدُمـ ـمريؼ  

، سمـ EعمٖمػمG سمـ Aيب سمرE GMهلل قمٌدقمـ ُمـ ؾمٛمع ، يزيد سمـ Aيب طمٌٞم٥ممجٞمٕمٝمؿ قمـ Eسمـ هلٞمٕم٦م ىم٤مل Aظمؼمين 

ي٤م قمٛمرو : ىم٤مم Eًمزسمػم وم٘م٤مل، عم٤م Eومتتح٧م ُمٍم سمٖمػم قمٝمد: ي٘مقل، ؾمٛمٕم٧م ؾمٗمٞم٤من سمـ وه٥م Eخلقٓين: ي٘مقل

Sًمٕم٤مE ىمًٛمٝم٤م، سمـE ،ىمًٛمٝم٤م: وم٘م٤مل قمٛمروA ٓ ،ًمزسمػمE ؾمقل، ًمت٘مًٛمٜمٝم٤م: وم٘م٤ملO هلل يمام ىمًؿE  ظمٞمؼم ،

Aن Mقمٝم٤م طمتك : ومٙمت٥م Cًمٞمف قمٛمر، طمتك Aيمت٥م Cمم Aُمػم Eعم١مُمٜملم ومٙمت٥م Cمم قمٛمر، ٓ Aىمًٛمٝم٤م: وم٘م٤مل قمٛمرو

 .((يٖمزو ُمٜمٝم٤م طمٌؾ Eحلٌٚم٦م

سمـ EعمٖمػمG( Eهلل )قمٌٞمد: وقمٜمد سمٕمْمٝمؿ
(10)

. 

((وEسمـ هلٞمٕم٦م، يًؿ مل وومٞمف Oضمؾ، OوEه Aمحد)) :ىم٤مل Eهلٞمثٛمل 
(11)

. 

سمـ  Eهلل قمٌد٤م Eسمـ هلٞمٕم٦م وم٘مد Oوى قمٜمف وAُمّ ، يزيد سمـ Aيب طمٌٞم٥مؿمٞمخ  Eإلؾمٜم٤مM ومٞمف وٕمػ جلٝم٤مًم٦مو

                                 
 (. 149( K )64-63( )<ا1)

(2( )1/102( K )43 .) 

 (. 1424( K )3/39( ُمًٜمد Aمحد )3)

 (. 2/195( شم٤مOيخ Mُمِمؼ )4)

(5( )1/192( K )227 .) 

(6)  :S( FعمٖمرEُمٍم و K112ومتق) . 

(7 :S( )211 .) 

 (. 6/318( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )8)

(9 :S( )215-216 .) 

ومتقK ُمٍم ذم EعمقEوع Eًمتك Aذٟم٤م Cًمٞمٝم٤م  (: )وذم2/200ًٜمد Aمحد )عم فحت٘مٞم٘مذم ( ىم٤مل Eًمِمٞمخ Aمحد ؿم٤ميمر 10)

سم٤مًمتٙمٌػم، وذم EًمروGE ذم Eًمتٝمذي٥م  (Eهلل قمٌد)سم٤مًمتّمٖمػم، وAؿم٤مO ُمّمححف Cمم Aن ذم سمٕمض ٟمًخف  (سمـ EعمٖمػمE Gهلل قمٌٞمد)

يٙمـ Aطمدمه٤م حمروم٤ًم قمـ Eٔظمر يم٤من EًمرEضمح Aهنام AظمقEن.  وم٢من مل (رE GMًمٙمٜم٤مينسمـ EعمٖمػمG سمـ Aيب سم هللا قمٌٞمد) 49: 7

ٓشمٗم٤مق ٟمًخ Eعمًٜمد قمٚمٞمف، وُمقEوم٘م٦م Eًمٜمجقم EًمزEهرG هل٤م، وٕن Eحل٤مومط شمرضمؿ ذم Eًمتٕمجٞمؾ  (Eهلل قمٌد)وCٟمام Aصمٌتٜم٤مه هٜم٤م 

 ينم ذم شمرمجتف Cمم هذE Eعمقوع. (  مل Eهلل، وCن ًمٕمٌد

 (. 6/2جمٛمع EًمزوEئد ) (11)
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وOوEيتٝمام Aقمدل ُمـ همػممه٤م، سمـ وه٥م Eهلل قمٌدو، Eعم٤ٌمOك
(1)

. 

Eحلٙمؿ ذم ومتقK ُمٍم قمٌدEسـم  Aظمرضمف، ُمتّمالوOوي ُمـ وضمف @ظمر 
(2)

ـ ، Eعمٚمؽ سـم ُمًٚمٛم٦م قمٌد  وقمثامن سم

ٞمد، وطمدصمٜمك حيٞمك سـم ُمٞمٛمقن، قمـ Eسـم هلٞمٕم٦م، <٤مًمح : قمـ ؾمٗمٞم٤من سـم وه٥م هبذA ٓC Eٟمف ىم٤مل، EعمٖمػمGسـم  Eهلل قمـ قم

ـ Eخلٓم٤مF : ملوم٘م٤مل قمٛمرو طمدI ومٞمٝمؿ ؿمٞمئ٤م طمتك Aيمت٥م Cمم قمٛمر Eسم ـٕ   .ومٙمت٥م Cًمٞمف هبذE، ومٙمت٥م Cًمٞمف، Aيم

ًمٙمـ قمٞم٥م قمٚمٞمف ؿمك? يتٕمٚمؼ ، <دوق))شم٤مسمٕمل <ٖمػم  Aسمق قمٛمرE Gعمٍمي، ك سمـ ُمٞمٛمقن Eحليُمكوحيٞم 

((سم٤مًم٘مْم٤م?
(3)

. 

ه Eسمـ طم٤ٌمن ذم Eًمث٘م٤مNHيمر، سمـ EعمٖمػمG سمـ Aيب سمرE GMًمٚمٞمثل Eهلل قمٌدو
(4)

ومل Aضمد ُمـ شمٙمٚمؿ ومٞمف ضمرطم٤م ، 

 .قمٜمد Eسمـ طمجر ((ُم٘مٌقل))ومٚمٕمٚمف ذم ُمرشم٦ٌم ، شمٕمديال همػم Eسمـ طم٤ٌمن وٓ

((وهذC Eؾمٜم٤مM ُمتّمؾ)): ىم٤مل Eًمِمٞمخ Aمحد ؿم٤ميمر
(5)

. 

EُٕمقEل ذم -Aيْم٤م–وAظمرضمف Aسمق قمٌٞمد 
(6)

قمـ ، قمـ Eسمـ هلٞمٕم٦م، Eجل٤ٌمO قمٌدقمـ Aيب EٕؾمقE Mًمٜمي سمـ  

A نّ ، يب طمٌٞم٥ميزيد سمـA قEًمٕمرE ومتتحE يقم Sيب وىم٤مA مم ؾمٕمد سمـC ُم٤م سمٕمد》: قمٛمر يمت٥مA ، وم٘مد سمٚمٖمٜمل يمت٤مسمؽ

، وم٤مٟمٔمر ُم٤م AضمٚمٌقE سمف قمٚمٞمؽ ذم Eًمٕمًٙمر، قمٚمٞمٝمؿ Eهلل وُم٤م Aوم٤م?، شم٘مًؿ سمٞمٜمٝمؿ همٜم٤مئٛمٝمؿ ٤مQ ىمد ؾم٠مًمقA Eنْ Eًمٜمّ Aنّ 

ًمٞمٙمقن Nًمؽ ذم : وEشمرك OٕEولم وEٕهن٤مO ًمٕمامهل٤م، ُمـ Eعمًٚمٛملم وم٤مىمًٛمف سملم ُمـ طمي: ُمـ يمرA WEو ُم٤مل

 .《يٙمـ عمـ سمٕمدهؿ ر? مل وم٢مٟم٤م ًمق ىمًٛمٜم٤مه٤م سملم ُمـ طمي، Aقمٓمٞم٤مE Hعمًٚمٛملم

 .وم٤مٕصمر ومٞمف وٕمػ، وهذE ُمٜم٘مٓمع 

ـ ايمصيحوزمي أكيف ومسيؿ أرضيو فمـيقة فميـ أضميً مي وٓ  ومل يـؼؾ فمـ ايمـبيل: )ومول ايمؼويض - -[م]

طمقػم( إٓ
(7)

. 

صمالصم٦م Aطم٤مMي٨م ىمٌؾ ؾمٌؼ
(8)

. 

                                 
(1 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )538( H )3563 .) 

(2 :S( FعمٖمرEُمٍم و Kومتق )112 .) 

(3)  :S( ًمتٝمذي٥مE 1068شم٘مري٥م( K )7657  .) 

 (. 5/53( H )3820( Eًمث٘م٤مH ٓسمـ طم٤ٌمن )4)

 (. 2/200( ُمًٜمد Aمحد ـمٌٕم٦م Aمحد ؿم٤ميمر )5)

(6ٕE ) ا>( لE64ُمق( K )150 .) 

 . (4/188( Eعمٖمٜمل ) )7)

(8E ) :ىمؿO حلدي٨مE 652 -ٟمٔمر- . 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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  يييييييو أرض ايمصيييييييؾ : ومقيميييييييف هميييييييلرض هجييييييير: )أم 
(1)

 ، وايمبحيييييييريـ، 

وأيؾي
(2)

مي اجلـًلوْ ودُ ، 
(3)

حرُ ذْ وأَ ، 
(4)

اجلزيي  اهلل همفذه ايمؼرى ايمتل أدْت إلم رؽمقلِ ، 
(5)

)
(6)

. 

 :صمزيي مـ أهؾ هجر  بلّ أطمذ ايمـ   -444

AظمرE Jًمٌخ٤مOي
(7)

٤م جلاز? سماـ ُمٕم٤مويا٦ميمٜما٧م يم٤مشمٌا: ىم٤مل، ُمـ ـمريؼ سمج٤مًم٦م سمـ قمٌدE Gًمتٛمٞمٛمل 
(8)

قماؿ ، 

ومل ، م ُماـ EعمجاقQرَ حْ اومرىمقE سملم يماؾ Nي َُما》: وم٠مشم٤مٟم٤م يمت٤مF قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مF ىمٌؾ ُمقشمف سمًٜم٦م، Eٕطمٜمػ

                                 
ُمديٜم٦م يمٌػمG ىم٤مقمدG سمالE Mًمٌحريـ، HEN ظمػمHE يمثػمG ُمـ Eًمٜمخؾ وEًمرُم٤من وEًمتلم  -سمٗمتح Aوًمف وصم٤مٟمٞمف،  - ( هاجر1)

رJ وEًم٘مٓمـ، وهمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م Eٔن همٚم٥م Eؾمؿ Eٕطم٤ًم? Aو )Eحل٤ًم(. @صم٤مE OًمٌالM وAظم٤ٌمE Oًمٕم٤ٌمM ًمٚم٘مزويٜمل)S: وEٕشم

 (. 2/401( شمٕمريػ سم٤مُٕم٤ميمـ EًمقGMOE ذم EًمٌدEي٦م وEًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ يمثػم )280

م، وهل @ظمر Eحلج٤مP وAول Eًمِم٤مم، وشمٕمرف Eًمٞمقم ، وAيالH ُمديٜم٦م قمغم سمحر Eًم٘مٚمزم ا Eًمٌحر Eٕمحر ا مم٤م يكم Eًمِم٤م( Aياٚم٦م2)

، وهل قم٤مُمرG يمثػمG ظمٚمٞم٩م Eًمٕم٘م٦ٌمُمٞمٜم٤م? Eعمٛمٚمٙم٦م MOٕEٟمٞم٦م Eهل٤مؿمٛمٞم٦م، قمغم QAO ظمٚمٞم٩م يْم٤مف Cًمٞمٝم٤م  Eًمٕم٘م٦ٌمسم٤مؾمؿ 

 Eًمتج٤مGO ُمٞمٜم٤مBه٤م يزMطمؿ سم٤مًمًٗمـ، وهب٤م ومٜم٤مMق وُمتٜمزه٤مH قمغم Eًمِم٤مـمئ وظمٚمٞم٩م Eًمٕم٘م٦ٌم Aطمد ؿمٕمٌتل Eًمٌحر Eٕمحر. 

 (. 35(، ُمٕمجؿ Eعمٕم٤ممل EجلٖمرEومٞم٦م ذم EًمًػمE Gًمٜمٌقي٦م )S: 1/292ٌٚمدEن: )Eٟمٔمر ُمٕمجؿ Eًم 

: طمّمـ وىمرى سملم Eًمِم٤مم وEعمديٜم٦م ىمرF ضمٌكم ـمّل? يم٤مٟم٧م سمف سمٜمق يمٜم٤مٟم٦م ُمـ يمٚم٥م Eجلٜمدل -سمْمؿ Aوًمف وومتحف-: ( Mُوُم٦م3)

 450رى Eجلقف، وEجلقف ؿمامل شمٞمام? قمغم ىمرEسم٦م ؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ ٕن طمّمٜمٝم٤م ُمٌٜمل سم٤مجلٜمدل، وهل Eٔن ىمري٦م ُمـ ىم

 (. 127(، ُمٕمجؿ Eعمٕم٤ممل EجلٖمرEومٞم٦م ذم EًمًػمG )2/478Sيمٞماًل. . . . Eٟمٔمر: ُمٕمجؿ EًمٌٚمدEن )

(4 )KOُNْAَ- عمٝمٛمٚم٦مE ?حل٤مEو ،?EًمرE ًمًٙمقن، ووؿE سم٤مًمٗمتح، صمؿ -،GEًمنمE قماملA ًمِم٤مم ُمـE فEـمرA ؾمؿ سمٚمد ذمE صمؿ ُمـ  وهق

مخ٦ًم  ُمٕم٤منٟمقEطمل Eًمٌٚم٘م٤م?. وقماّمن جم٤موE TOٕ GOحلج٤مP. وشم٘مع طم٤مًمٞم٤م ذم Mي٤مO ذىمل MOٕEن، وشمٌٕمد قمـ ُمديٜم٦م 

 وقمنميـ يمٞمال، سملم Eًمِمقسمؽ وُمٕم٤من. 

 (. 24(، Eعمٕم٤ممل EٕصمػمG ذم Eًمًٜم٦م وEًمًػمG )S: 1/129يٜمٔمر: ُمٕمجؿ EًمٌٚمدEن )

ٞم٧َم : قم٤ٌمEGOجلازي٦م( 5) ـْ ىَمْتِٚمِف، وىمٞمؾ: ؾُمٛمِّ ٤َم ضَمَزHْ قَم ـَ EجلَزE?، يَم٠َمهن  ٦م، َوِهَل ومِْٕمٚم٦م، ُِم ُم   قمـ Eعم٤مل Eًمذي ُيْٕمَ٘مد ًمْٚمِٙمت٤َميب قمٚمٞمف Eًمذِّ

َتِحّؼ قمغم ومِْٕمٚمف. .  ًْ ?، وEعمُ ٤م ىَمْم٤مٌ? ُمٜمٝمؿ عم٤َِم قَمَٚمٞمٝمؿ، َُم٠ْمظُمقGٌNَ ُمـ EجلََزE?، وهق سَمْذُل Eًمٌم   سمف، ٕهن 

 ( ُم٤مGM: ))ضَمَزE(. 1/270( Eًمٜمٝم٤مي٦م )1/327ٖمٞم٨م ذم همريٌل Eًم٘مر@ن وEحلدي٨م )يٜمٔمر: EعمجٛمقE Wعم

 . (4/189( Eعمٖمٜمل ) )6)

(7( FحلرE هؾA قم٦م ُمعMEعمقEجلزي٦م وE Fجلزي٦م، سم٤مE Fذم <حٞمحف، يمت٤م )4/96( K )3156  .) 

 ،يم٤من قم٤مُمؾ قمٛمر قمغم EٕهقPE، ، قمؿ Eٕطمٜمػ سمـ ىمٞمسضمز? سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ طمّملم سمـ قم٤ٌمE GMًمتٛمٞمٛمل Eًمًٕمدّي  ( 8)

 (. H1152 ) (E1 /586إل<٤مسم٦م )يٜمٔمر: ًمزي٤مM سمٕمض قمٛمٚمف.  وقم٤مR ضمز? Cمم Aن وزم، وىمٞمؾ: ًمف <ح٦ٌم، وٓ يّمح
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QعمجقE جلزي٦م ُمـE ظمذA ؾماقل قمٌادطمتك ؿمٝمد ، يٙمـ قمٛمرO  نA ًمارمحـ سماـ قماقفE هللE   ظماذه٤م ُماـA

Qهجر جمق》. 

 :صمزيي عقس ايمبحريـ  لبأطمذ ايمـ -444

Aظمرضمف Eًمِمٞمخ٤من
(1)

وهق -Aٟمف Aظمؼمه Aن قمٛمرو سمـ قمقف Eٕٟمّم٤مOي ، EعمًقO سمـ خمرُم٦م ـ ـمريؼُم 

سمٕم٨م Aسم٤م قمٌٞمدG سمـ EجلرC KEمم  E هلل Oؾمقل Aنّ : Aظمؼمه، -ويم٤من ؿمٝمد سمدEO، طمٚمٞمػ ًمٌٜمل قم٤مُمر سمـ ًم١مي

، Eًمٕمال? سمـ EحليُملوAُمر قمٚمٞمٝمؿ ، هق <٤مًمح Aهؾ Eًمٌحريـ E هلل ويم٤من Oؾمقل، Eًمٌحريـ ي٠ميت سمجزيتٝم٤م

ومقEوم٧م <الE Gًمّمٌح ُمع ، ومًٛمٕم٧م Eٕٟمّم٤مO سم٘مدوم Aيب قمٌٞمدG، وم٘مدم Aسمق قمٌٞمدG سمامل ُمـ Eًمٌحريـ

Aفمٜمٙمؿ : وىم٤مل، طملم O@هؿ E هلل ومتًٌؿ Oؾمقل، ومتٕمروقE ًمف،  هبؿ Eًمٗمجر Eٟمٍمفومٚمام <غّم ، E ًمٜمٌل

، وم٠مسمنموE وAُمٚمقE ُم٤م ينيمؿ: ىم٤مل، Aضمؾ ي٤م Oؾمقل Eهلل: ىم٤مًمقE، = ىمد ؾمٛمٕمتؿ Aن Aسم٤م قمٌٞمدG ىمد ضم٤م? سمٌم?

َٓم٧ْم قمغم ُمـ يم٤من ، ومقEهلل ٓ Eًمٗم٘مر Aظمِمك قمٚمٞمٙمؿ ًِ َط قمٚمٞمٙمؿ Eًمدٟمٞم٤م يمام سُم ًَ ٌْ وًمٙمـ Aظمِمك قمٚمٞمٙمؿ Aن شُم

ِٚمَٙمُٙمْؿ يمام Aَْهَٚمَٙمْتُٝمؿْ ، ىمٌٚمٙمؿ قَه٤م َوهُتْ ًُ قَه٤م يمام شَمٜم٤َموَم ًُ  .ومَتٜم٤َموَم
 .اجلزيي مـ كصورى أيؾي  أطمذه -444

AظمرE Jًمِم٤مومٕمل ذم ُمًٜمده
(2)

Eًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ– 
(3)

 – 

EًمرEPق قمٌدو
(4)

رضF قمغم ٟمٍمEين سمٛمٙم٦م  E ًمٜمٌل Aنّ : قمـ Aيب EحلقيرC ، IسمرEهٞمؿ سمـ حمٛمدقمـ  

وAن ، رضF قمغم ٟمّم٤مOى Aيٚم٦م صمالصمامئ٦م Mيٜم٤مO يمؾ ؾمٜم٦م E ًمٜمٌل Aنّ و، ي٘م٤مل ًمف ُمقه٥م Mيٜم٤مEO يمؾ ؾمٜم٦م

 .قE ُمًٚمامِّم يٖمُ  وٓيْمٞمٗمقE ُمـ ُمر هبؿ ُمـ Eعمًٚمٛملم صمالصم٤م 

Wسمـ طمجر سم٤مٟٓم٘مٓم٤مEًمٌٞمٝم٘مل وE قمٚمفAو
(5)

. 

 Aسمق Cؾمح٤مق Eعمدين، ُمقٓهؿ لؾمٛمٕم٤من Eٕؾمٚمٛم: حيٞمك سمـ Aيب CسمرEهٞمؿ سمـ حمٛمد: وؿمٞمخ Eًمِم٤مومٕمل

                                 
(1( FحلرE هؾA قم٦م ُمعMEعمقEجلزي٦م وE Fجلزي٦م، سم٤مE Fي ذم <حٞمحف، يمت٤مOًمٌخ٤مE )4/96( K )3158 وُمًٚمؿ ذم ،)

 (. 2961( K )4/2273<حٞمحف، يمت٤مE Fًمزهد وEًمرىم٤مئؼ)

 (. 4/179( Eٕم )427( K )2/130( ُمًٜمد Eًمِم٤مومٕمل )2)

 (. 13/373( ُمٕمروم٦م Eًمًٜمـ وEٔصم٤مO )9/195( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )3)

 (. E6/86( K )10092ًمرEPق ) ُمّمٜمػ قمٌد (4)

 (. 6297)( 6/2969 K(، Eًمتٚمخٞمص Eحلٌػم )9/196( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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((ُمؽموك))
(1)

. 

 .وأذرح، أطمذ اجلزيي مـ أهؾ دومي اجلـًل -444
Aظمرضمف Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل

(2)
، قمـ Eسمـ ؿمٝم٤مF، قمـ يقٟمس، قمـ حيٞمك سمـ AيقF، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٗمػم 

ؾ ٌِ وىمَ ، ويم٤مٟمقE ٟمّم٤مOى، ام سمٚمٖمٜم٤مومٞم، ل ُمـ Aقمٓمك Eجلزي٦م ُمـ Aهؾ Eًمٙمت٤مA Fهؾ ٟمجرEنAوّ : ىم٤مل

 E هلل ى Aهؾ Aيٚم٦م وAهؾ C KONAمم Oؾمقلصمؿ MA  ، ٤مويم٤مٟمقE جمقؾًم ، ُمـ Aهؾ Eًمٌحريـ Eجلزي٦مَ   هللا Oؾمقل

صمؿ سمٕم٨م ظم٤مًمد سمـ Eًمقًمٞمد Cمم Aهؾ Mوُم٦م Eجلٜمدل وم٠مهوO Eئٞمًٝمؿ AيمٞمدE ،Oجلزي٦م ذم همزوG شمٌقك
(3)

وم٤ٌميٕمقه ، 

 .قمغم Eجلزي٦م

ُمرEؾمٞمؾ Eًمزهري )): وُمرؾمالE Hًمزهري ىم٤مل Eسمـ ُمٕملم، وهق ُمرؾمؾ، هريوهذC Eؾمٜم٤مM طمًـ Cمم Eًمز

((سمٌم? ٧مًمٞمً
(4)

. 

وAظمرE Jًمٌٞمٝم٘مّل 
(5)

Cمم  E هلل ومٚمام Eٟمتٝمك Oؾمقل: قمـ Eسمـ Cؾمح٤مق ىم٤مل، ُمـ ـمريؼ يقٟمس سمـ سمٙمػم 

ُياَحٜم ٦م سمـ Oوسم٦مشمٌقك Aشم٤مه 
(6)

، وAشم٤مه Aهؾ ضمرسم٤م?، وAقمٓم٤مه Eجلزي٦م E هلل ومّم٤مًمح Oؾمقل، <٤مطم٥م Aيٚم٦م 

                                 
(1)  :S( ًمتٝمذي٥مE 115شم٘مري٥م( H )241 .) 

 (. 38( K )84( EُٕمقEل )<ا2)

، قمّده Aسمق ٟمٕمٞمؿ وEسمـ ُمٜمده ذم Eًمّمح٤مسم٦م، وشمٕم٘مٌٝمام Eسمـ Eٕصمػم وم٘م٤مل: Eعمٚمؽ، <٤مطم٥م Mوُم٦م Eجلٜمدل هق: AيمٞمدO سمـ قمٌد ( 3)

قم٤مC Mمم طمّمٜمف وسم٘مل  A ؾمٚمؿ وم٘مد Aظمٓم٠م ظمٓم٠ًم فم٤مهرEً، ويم٤من AيمٞمدM Oوُم٦م ٟمٍمEٟمٞم٤ًم، وعم٤م <٤محلف Eًمٜمٌلوُمـ ىم٤مل Cّٟمف ))

وم٘متٚمف ُمنميم٤ًم ٟمٍمEٟمٞم٤ًم، وىمد Nيمر EًمٌالONي Aن AيمٞمدEًO عم٤م ىمدم  ومٞمف، صمّؿ Cّن ظم٤مًمدA Eًهه عم٤م طم٤مس Mوُم٦م Aي٤مم Aيب سمٙمر 

وم٤مًمذي ئمٝمر Aن ))وىم٤مل Eسمـ طمجر: ، ((OEشمد. . .   لُمع ظم٤مًمد Aؾمٚمؿ وقم٤مC Mمم Mوُم٦م، ومٚمام ُم٤مE Hًمٜمٌ  قمغم Eًمٜمٌل

، صمّؿ OEشمّد سمٕمد -يمام ىم٤مل EًمقEىمدي-AيمٞمدO <٤مًمح قمغم Eجلزي٦م يمام ىم٤مل Eسمـ Cؾمح٤مق، وحيتٛمؾ Aن يٙمقن Aؾمٚمؿ سمٕمد Nًمؽ 

 . ((وُم٤مH قمغم Nًمؽ وEهلل Aقمٚمؿ -يمام ىم٤مل EًمٌالONي-ُمع ُمـ OEشمد  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  هللE <غم -Eًمٜمٌل 

 (. 1 /125 - 127(، Eإل<٤مسم٦م )1 /135(، Aؾمد Eًمٖم٤مسم٦م )3 /29) Eٟمٔمر: ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤مسم٦م

(4)  :S( يب طم٤مشمؿA ؾمٞمؾ ٓسمـEعمرE3( ىمؿO )2 .) 

 (. 5/247(، Mٓئؾ EًمٜمٌقG ًمٚمٌٞمٝم٘مل )9/185( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )5)

، ُمٚمؽ EًمٜمٍمEين -ف Aوًمف ي٤م? ُمْمٛمقُم٦م ُمٕمجٛم٦م سم٤مصمٜمتلم ُمـ حتتٝم٤م وسمٕمده٤م طم٤م? ُمٝمٛمٚم٦م وٟمقن ُمِمدGM ُمٗمتقطم٦ما ٜمحَ ايُ  ( 6)

 =يمام سمٕم٨م Cمم AيمٞمدO. وAىمٌؾ وُمٕمف Aهؾ Eًمِم٤مم وAهؾ Eًمٞمٛمـ وAهؾ Eًمٌحر وُمـ  E هلل وAؿمٗمؼ Aن يٌٕم٨م Cًمٞمف OؾمقلAيٚم٦م. 
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 .وKONA وم٠مقمٓمقه Eجلزي٦م

 .ومل يًٜمده Eسمـ Cؾمح٤مق

وAظمرE JًمٌالONي ذم ومتقE KًمٌٚمدEن
(1)

، قمـ ظم٤مًمد سمـ Oسمٞمٕم٦م، طمدصمٜم٤م EًمقEىمدي: ىم٤مل، حمٛمد سمـ ؾمٕمدقمـ  

ًمح و<٤م، Eًمٕمزيز يم٤من ٓ يزMEM ُمـ Aهؾ Aيٚم٦م قمغم صمالصمامئ٦م Mيٜم٤مO ؿمٞمئ٤م قمٌدAّن قمٛمر سمـ  قمـ ـمٚمح٦م Eٕسمكم

 .و<٤مًمح Aهؾ Eجلرسم٤م? قمغم Eجلزي٦م ويمت٥م هلؿ يمت٤مسم٤م، Aهؾ KONA قمغم ُم٤مئ٦م Mيٜم٤مO ذم يمؾ Oضم٥م E هلل Oؾمقل

 .وهق ُمؽموك، وُمدOEه قمغم EًمقEىمدي، وهق ُمرؾمؾ

وىمدم . عم٤م AOوE EًمٕمرF ىمد Aؾمٚمٛم٧م  ىمد ظم٤مومقE Eًمٜمٌل، وشمٞمام?، وAيٚم٦م، ويم٤مٟم٧م Mوُم٦م)): وىم٤مل EًمقEىمدي

ـُ BْOُسَم٦َم قمغم Eًمٜم ٜم٦ُّم سْم . يمام سمٕم٨م Cمم AيمٞمدE  Oهلل وAؿمٗم٘مقA Eن يٌٕم٨م Cًمٞمٝمؿ Oؾمقل، ويم٤من ُمٚمؽ Aيٚم٦م  ٌلحُيَ

ويمت٥م هلؿ يمت٤مسم٤م، ضمزي٦م ُمٕمٚمقُم٦م، وAىمٌؾ ُمٕمف Aهؾ ضمرسم٤م? وKONA وم٠مشمقه ومّم٤محلٝمؿ وم٘مٓمع قمٚمٞمٝمؿ Eجلزي٦م
(2)

. 

Eضمده ُمًٜمدA ومل. 

Hًمٓمٌ٘م٤مE سمـ ؾمٕمد ذمE JظمرAو
٤م<ؿ قمـ قم، طمدصمٜمل يٕم٘مقF سمـ حمٛمد Eًمٔمٗمري: ىم٤ملقمـ EًمقEىمدي  (3)

GMًمرّ  قمٌدقمـ ، سمـ قمٛمر سمـ ىمت٤مEسمٞمف ىم٤مل، محـ سمـ ضم٤مسمرA ي٧م قمغم يُ : قمـAOًمٜمٌلحٜمّاE شمكA وسم٦م يقمO ٦م سمـ  

وم٠موُم٠م Cًمٞمف . ر وAوُم٠م سمرAؾمفيمٗمّ  E هلل ومٚمام AOى Oؾمقل. <ٚمٞم٤ٌم ُمـ Nه٥م وهق ُمٕم٘مقE Mًمٜم٤م<ٞم٦م

 .ٟمزEًمف قمٜمد سماللوAُمر سم٢م ٞم٦مسمرM يٛمٜم E هلل و<٤محلف يقُمئذ ويم٤ًمه Oؾمقل. Aن OEومع AOؾمؽ E  هلل Oؾمقل

 ))صم٘م٦م(( Oوى ًمف Aسمق قمتٞمؼ Eعمدين، Eٕٟمّم٤مOى Eًمًٚمٛمك Eهلل قمٌدسمـ E: هق Eًمرمحـ سمـ ضم٤مسمر قمٌدو

A<ح٤مE Fًمٙمت٥م Eًمًت٦م
(4)

. 

 .وُمدOEه قمغم EًمقEىمدي 

                                 
= KONAًمٜمٌل، ويم٤من وم٠مشمقه ومّم٤محلٝمؿ وىمٓمع قمٚمٞمٝمؿ ضمزي٦م ُمٕمٚمقُم٦م، ضمرسم٤م وE شمكA يقم   Mه٥م وهق ُمٕم٘مقN ٚمٞم٤ٌم ُمـ>

Eًمٓمٌ٘م٤مH ، (501/ 1) ٓسمـ ُم٤ميمقEٓإليمامل ذم ٔمر: ٞم٦م. يٜمسمرM يٛمٜم E هلل Eًمٜم٤م<ٞم٦م. و<٤محلف يقُمئذ ويم٤ًمه Oؾمقل

 . (E1 /221ًمٙمؼمى E Uًمٕمٚمٛمٞم٦م )

(1 :S( نEًمٌٚمدE Kومتق )67) . 

 (. 3/1031(ُمٖم٤مPي EًمقEىمدي )2)

(3 ) (1 /221) . 
(4 )  :S( ًمتٝمذي٥مE 573شم٘مري٥م) ( H3825 .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ووومػ كصػفو يمـقائبف، ومسؿ كصػ طمقػم  ن ايمـبلإ): ومقيمف -[م]
(1)

)
(2)

 

َؿ Oؾمقُل : ىم٤مل، Aظمرضمف Aسمق EMوM قمـ ؾمٝمؾ سمـ Aيب طَمْثٛم٦مَ  ًَ ٟمّمٗم٤ًم ًمٜمقEئٌِف : ظمٞمؼَم ٟمّمَٗملم E هلل ىَم

 ىمًَٛمٝم٤م سمٞمٜمٝمؿ قمغم صمامٟمٞم٦َم قمنَم ؾمْٝمامً ، وٟمّمٗم٤ًم سملم Eعمًٚمٛملم، وطم٤مضمتِف

ؾمٌؼو<حح Eسمـ طمجر Eًمق<ؾ يمام ، وهق طمدي٨م خمتٚمػ ذم و<ٚمف وOCؾم٤مًمف
(3)

. 

 ه فمعم ذيمؽ فمؾامُء ايمصحوزمي، )ووومػ فمؿُر ايمشوَم وايمعراَق ومٌَم وؽموئَر مو همتحف: ومقيمف ، وأومر 

وىمذيمؽ همعؾ مـ زمعًه مـ اخلؾػوء(، وأؾموروا فمؾقف زمف
(4)

. 

 .أرض ايمشوم وومػ فمؿر  -[م]

ل ًمف وم٘م٤م، وم٠مMEO ىمًٛم٦م TOٕE سملم Eعمًٚمٛملم، ىمدم Eجل٤مسمٞم٦م Aن  قمٛمر  ((EُٕمقEل))ذم ، Aسمق قمٌٞمد فAظمرضم

Nـ  ُم٤م شمٙمره: ُمٕم٤م ْيُع Eًمٕمٔمٞمؿُ ، وEهلل ENC ًمٞمٙمقٟم : صمؿ َيٌٞمدون، ذم Aيدي Eًم٘مقم Cّٟمؽ Cْن ىمًٛمتٝم٤م Eًمٞمقم <٤مE Oًمر 

GAعمرEطمد وEًمقE ًمرضمؾE ممC ًمؽN صمؿ  ي٠ميت سمٕمدهؿ ىمق، ومٞمّمػمE د  ًَ ون ُمـ Eإلؾمالم ُم وهؿ  ٌم Aظمر َيًدُّ

ؾمٌؼوىمد ، ومّم٤مO قمٛمر Cمم ىمقل ُمٕم٤مN. وم٤مٟمٔمر AُمًرE يًع Aوهلؿ و@ظمرهؿ، جيدون ؿمٞمئ٤م ٓ
(5)

. 

 .ُمـ Aقمامل Mُمِمؼ، ىمري٦م ُمـ ىمرى Eًمِم٤مم وEجلا٤مسمٞم٦م

 .أرض ايمعراق وومػف  -444

حيٞمك سمـ @Mم ذم EخلرJE فAظمرضم
(6)

شم٤مOخيف ذم ٓمٞم٥مEخل ـمري٘مف وُمـ– 
(7)

وEسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مOيخ ، 

Mُمِمؼ
(8)

 ، قمـ Eسمـ هلٞمٕم٦م، قمـ Eسمـ ُم٤ٌمOك - 

                                 
Aي يٜمزل سمف ُمـ EعمٝمامH وEحلقIME. وىمد ٟم٤مسمف يٜمقسمف ٟمقسم٤م، وEٟمت٤مسمف، ENC  : مجع ٟم٤مئ٦ٌم، وهل ُم٤م يٜمقE Fإلٟم٤ًمن:EًمٜمقEئا٥م( 1)

 . ( ُم٤مGM: )ٟمقF(5/123ىمّمده ُمرG سمٕمد ُمرE .Gًمٜمٝم٤مي٦م )

 (. 4/189( Eعمٖمٜمل )2)

 -E - 652ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 3)

 (. 4/189( Eعمٖمٜمل )4)

 . -E -  653ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 5)

(6 :S( مM@ ًمٞمحٞمك سمـ JEخلرE )27( K )49 .) 

(7( MEيخ سمٖمدOشم٤م )وومٕمؾ قمٛمر ومٞمف وٕي٦م قمٚم٦م شمرك ىمًٛمتف سملم ُمٗمتتحٞمف. 1/299 MEًمًقE خلؼم قمـE Fسم٤م ) 

 (. 2/191( شم٤مOيخ Mُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر )8)
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وAسمق قمٌٞمد
(1)

Pٟمجقيف Eسمـ ـمري٘مف وُمـ– 
(2)

وEخلرEئٓمل، 
(3)

 :Eجل٤ٌمO قمٌدقمـ Aيب EٕؾمقE Mًمٜمي سمـ  -، 

JEخلرE سمق يقؾمػ ذمAو
(4)

 :قمـ سمٕمض ُمِم٤مئخف 

يمت٥م قمٛمر Cمم : ىم٤مل، يزيد سمـ Aيب طمٌٞم٥مـ وؿمٞمخ Aيب يقؾمػ( قم، وAسمق EٕؾمقM، صمالصمتٝمؿ )Eسمـ هلٞمٕم٦م 

، وم٘مد سمٚمٖمٜمل يمت٤مسمؽ شمذيمر Aن Eًمٜم٤مQ ؾم٠مًمقك Aن شم٘مًؿ سمٞمٜمٝمؿ ُمٖم٤مٟمٛمٝمؿ: Aُم٤م سمٕمد》: ؾمٕمد طملم Eومتتح EًمٕمرEق

وم٤مىمًٛمف ، وم٤مٟمٔمر ُم٤م Aضمٚم٥م Eًمٜم٤مQ سمف Cمم Eًمٕمًٙمر ُمـ يمرA WEو ُم٤مل، وم٢مA ENشم٤مك يمت٤ميب هذE، قمٚمٞمٝمؿ Eهلل وُم٤م Aوم٤م?

وم٢مٟمؽ ، ًمٞمٙمقن Nًمؽ ذم Aقمٓمٞم٤مE Hعمًٚمٛملم، وEشمرك OٕEولم وEٕهن٤مO ًمٕمامهل٤م، سملم ُمـ طمي ُمـ Eعمًٚمٛملم

، وىمد يمٜم٧م Aُمرشمؽ Aن شمدقمق Eًمٜم٤مC Qمم Eإلؾمالم، يٙمـ عمـ سم٘مل سمٕمدهؿ ر? مل Cن ىمًٛمتٝم٤م سملم ُمـ طمي

وُمـ ، ؾمٝمؿ ذم Eإلؾمالم وًمف، ًمف ُم٤م هلؿ، ومٝمق Oضمؾ ُمـ Eعمًٚمٛملم، وEؾمتج٤مF ًمؽ ىمٌؾ Eًم٘مت٤مل، ومٛمـ Aؾمٚمؿ

ٕهنؿ ىمد AطمرPوه : وُم٤مًمف ٕهؾ Eإلؾمالم، ومٝمق Oضمؾ ُمـ Eعمًٚمٛملم، Eؾمتج٤مF ًمؽ سمٕمد Eًم٘مت٤مل وسمٕمد Eهلزيٛم٦م

 .《ىمٌؾ Eإلؾمالم

ومل يدOك ، ها 53ؾمقيد MPٕEى Aسمق Oضم٤م? Eعمٍمى وًمد ؾمٜم٦م : طمٌٞم٥مAيب  ٕن يزيد سمـ: وهذE ُمرؾمؾ

 Fخلٓم٤مE قمٛمر سمـ
(5)

. 

Oؾمٕمٞمد سـم ُمٜمّمق JظمرAو
(6)

شم٤مOخيف ذم Eخلٓمٞم٥م ـمري٘مف وُمـ– 
(7)

وEسـم Pٟمجقيف – 
(8)

  Kي ذم ومتقONًمٌالEو

EًمٌٚمدEن
(9)

ـ )): ىم٤مل، ٟم٤م CسمرEهٞمؿ Eًمتٞمٛمل: ىم٤مل، ُمـ ـمريؼ EًمٕمقEم سـم طمقؿم٥م  عم٤م Eومتتح Eعمًٚمٛمقن EًمًقME ىم٤مًمقE ًمٕمٛمر سم

                                 
 E  :S(74( K )150 .)ُٕمقEل (1)

(2( )1/194( K )229 .) 

(3 :S( ئٓملEٕظمالق ًمٚمخرE مOُمٙم٤م )303( K )931  .) 

(4 :S( )34 .) 

 (. 11/319( هتذي٥م Eًمتٝمذي٥م )5)

(6( Oؾمٜمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمق )2/268( K )2589 .) 

(7( MEيخ سمٖمدOشم٤م )1/297 .) 

 (. 1/191( EُٕمقEل ٓسمـ Pٟمجقيف )8)

(9 :S( )264 .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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Fخلٓم٤مE :ىمًٛمف سمٞمٜمٜم٤م وم٠مسمكE ،Eىم٤مل: وم٘م٤مًمق Gومتتحٜم٤مه٤م قمٜمقE ٟم٤مC :عمًٚمE ن = ٛملمومام عمـ ضم٤م? سمٕمديمؿ ُمـA وم٠مظم٤مف

 -ورضF قمغم O?وؾمٝمؿ EًميEئ٥م ، Aهؾ EًمًقME ذم OAوٞمٝمؿ وم٠مىمرّ  وAظم٤مف Aن شم٘متتٚمقE، شمٗم٤مؾمدوE سمٞمٜمٙمؿ ذم Eعمٞم٤مه

 .((ومل ي٘مًٛمٝم٤م سمٞمٜمٝمؿ، وقمغم OAوٝمؿ Eًمٓمًؼ يٕمٜمل EخلرJE -يٕمٜمل Eجلزي٦م 

((هذA Eصمر ضمٞمد ومٞمف Eٟم٘مٓم٤مW )): ىم٤مل Eسمـ يمثػم
(1)

. 

ومل ، Aو OAسمع وشمًٕملم، ٛمل Aسمق Aؾمام? شمقذم ؾمٜم٦م Eصمٜمتلم وشمًٕملمCسمرEهٞمؿ سمـ يزيد Eًمتٞم ٕنّ : وهق يمذًمؽ

يٌٚمغ OAسمٕملم ؾمٜم٦م
(2)

 .سمٕمد Eخلٛمًلم ومٞمٙمقن وMٓشمف، 

EًمًقME هل EOٕEيض Eًمتل ومتحٝم٤م Eعمًٚمٛمقن قمغم قمٝمد قمٛمر سمـ و، وAهؾ EًمًقME هؿ Aهؾ EًمٕمرEق

 Fخلٓم٤مE EMEق ؾمٛمل ؾمقEًمٕمرE TOA ُمـ :Oٕؿمج٤مEو WOه سم٤مًمزMEًمًق
(3)

. 

 .أرض مٌم وومػف  -[م]

Aسمق قمٌٞمدذم EُٕمقEل فAظمرضم
(4)

يزيد سمـ Aيب قمـ ، قمـ Eسمـ هلٞمٕم٦م، Eجل٤ٌمO قمٌدقمـ Aيب EٕؾمقE Mًمٜمي سمـ  

Eًمٜم٤مQ  وم٘مد سمٚمٖمٜمل يمت٤مسمؽ Aنّ ، Aُم٤م سمٕمد)): قمٛمر يمت٥م Cمم ؾمٕمد سمـ Aيب وىم٤مS يقم Eومتتح EًمٕمرEق Aنّ ، طمٌٞم٥م

 ُمـ يمرWE، وم٤مٟمٔمر ُم٤م AضمٚمٌقE سمف قمٚمٞمؽ ذم Eًمٕمًٙمر، قمٚمٞمٝمؿ Eهلل وُم٤م Aوم٤م?، همٜم٤مئٛمٝمؿىمد ؾم٠مًمقA Eن شم٘مًؿ سمٞمٜمٝمؿ 

ًمٞمٙمقن Nًمؽ ذم Aقمٓمٞم٤مH : وEشمرك OٕEولم وEٕهن٤مO ًمٕمامهل٤م، وم٤مىمًٛمف سملم ُمـ طمي ُمـ Eعمًٚمٛملم: Aو ُم٤مل

 .((يٙمـ عمـ سمٕمدهؿ ر? مل وم٢مٟم٤م ًمق ىمًٛمٜم٤مه٤م سملم ُمـ طمي، Eعمًٚمٛملم

Mإلؾمٜم٤مE صمر ُمٜم٘مٓمعA ؾمٌؼوىمد ، وهق
(5)

. 

 .اخلؾػوء زمعً إرايض اظمػتقضمي وومػ -444

 .مل Aىمػ قمغم Nًمؽ ذم قمٝمد قمثامن 

                                 
 (. 2/498( ُمًٜمد Eًمٗم٤مOوق )1)

 (. 5/61م Eًمٜمٌال? )( ؾمػم Aقمال2)

(3 :S( يMOًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م ًمٚماموE ٕطمٙم٤ممE :يٜمٔمر )ُمع شمٍمف يًػم. 258 ) 

 (. 64( K )150( EُٕمقEل )<ا 4)

  -E - 655ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 5)
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 قمٛمُر سمـ Eخلٓم٤مF  وم٘مد ضم٤م? ُم٤م يدل قمغم Aٟم ف ىمد Aىمر  قمغم ُم٤م وىمٗمف وAُم٤م ذم قمٝمد قمكم سمـ Aيب ـم٤مًم٥م 

وم٘مد AظمرA Jسمق قمٌٞمد
(1)

وEسمـ Pٟمجقيف 
(2)

قمـ صمٕمٚم٦ٌم ، قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ، قمـ ؾمٗمٞم٤من EًمثقOي، ىمٌٞمّم٦مقمـ  

: وم٘م٤مل، وم٤مٟمتدF ًمف صمالصمامئ٦م= ُمـ يٜمتدF: وم٘م٤مل، قمـ EًمًقME وم٤ًم٤ Mم سمٚمغ قمٚمٞمّ : ىم٤مل، يد Eحلامينسمـ يز

 .Aن شميF وضمقه ىمقم قمـ ُمٞم٤مهٝمؿ ًم٘مًٛم٧م EًمًقME سمٞمٜمٝمؿ ًمقٓ

((<دوق ؿمٞمٕمل))وصمٕمٚم٦ٌم سمـ يزيد Eحلامين ، وهذC Eؾمٜم٤مM طمًـ
(3)

. 

 JEخلرE م ذمM@ حيٞمك سمـ JظمرAو
(4)

Eًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ– 
(5)

، طمٌٞم٥م سمـ Aيب صم٤مسم٧مـمرق قمـ  ُمـ - 

Aو  -وم٢من Eًمًٌٕم٦م ، Aهي٤م Eًمٜم٤مA QقمٞمٜمقE قمغم Aٟمٗمًٙمؿ : ىم٤مل، قمـ قمكم قمٚمٞمف Eًمًالم، قمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ يزيد Eحلامين

وًمقٓ Aن ييF سمٕمْمٙمؿ وضمقه سمٕمض ، قمز وضمؾ Eهلل ومٞمحٞمقهن٤م سم٢مNن، Eًمتًٕم٦م يٙمقٟمقن ذم Eًم٘مري٦م -: ىم٤مل

 .هذE EًمًقME سمٞمٜمٙمؿ ًم٘مًٛم٧م

((صم٘م٦م وم٘مٞمف ضمٚمٞمؾ ويم٤من يمثػم EإلOؾم٤مل وEًمتدًمٞمس))Aسمق حيٞمك Eًمٙمقذم  طمٌٞم٥م سمـ Aيب صم٤مسم٧مو
(6)

. 

 .وEإلؾمٜم٤مE Mٕول ُمت٤مسمع ًمف

وهمعؾيف أولَم ، همعيؾ ذيميؽ  ن ايمـبيلٕ؛ ايمقاصمى ومسؿتفو ]إرايض اظمػتقضمي فمـقة[ )أن  : ومقيمف -[م]

مـ همعؾ نمغمه(
(7)

. 

ٟمّمٗم٤م ًمٜمقEئٌف : ظمٞمؼم ٟمّمٗملم E هلل ىمًؿ Oؾمقل: ىم٤مل، ؾمٝمؾ سمـ Aيب طمثٛم٦م: يدل قمٚمٞمف طمدي٨م

 .ىمًٛمٝم٤م سمٞمٜمٝمؿ قمغم صمامٟمٞم٦م قمنم ؾمٝمام، وٟمّمٗم٤م سملم Eعمًٚمٛملم، وطم٤مضمتف

                                 
 (. 87( K )208( EُٕمقEل )<ا1)

 (. 1/239( K )323( EُٕمقEل )2)

 (. 847( H )189ٝمذي٥م )S: ( شم٘مري٥م Eًمت3)

(4 :S( مM@ ًمٞمحٞمك سمـ JEخلرE )44( K )113-114-115-117 .) 

 (. 9/135(Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )5)

(6 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )218( H )1084 .) 

 (. 4/189( Eعمٖمٜمل )7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ؾمٌؼوىمد  وهق طمدي٨م طمًٜمف Eسمـ طمجر
(1)

. 

كصػفو  ووومػ، ومسؿ كصػ طمقػم: ]يعـل. همعؾ إمريـ مجقعو دم طمقػم  ايمـبل نّ إ): ومقيمف -[م]

يمـقائبف[(
(2)

. 

ؾمٌؼ خترجيف
(3)

. 

ًُ إرَض ىمام وَمَسَؿ ايمـ بلُّ  قٓيم: ن  فمؿَر ومولإ): ومقيمف -444 (طمقػم  خطمُر ايمـ وس يمَؼَسْؿ
(4)

. 

Aظمرضمف Eًمٌخ٤مOي 
(5)

ُم٤م ، @ظمر Eعمًٚمٛملم قًٓم: ىم٤مل قمٛمر : ىم٤مل، قمـ Aسمٞمف، Pيد سمـ Aؾمٚمؿُمـ  

 ظمٞمؼم  يمام ىمًؿ Eًمٜمٌل، ومتح٧م ىمري٦م Cٓ ىمًٛمتٝم٤م سملم Aهٚمٝم٤م

@ظمر  قٓيمر ومٞمف ـمروم٤م ُمـ طمدي٨م قمٛمر ذم وىمػ TOA ظمٞمؼم وNيمر ىمقل قمٛمر )ًمN)): ىم٤مل Eسمـ طمجر

ٚمٛملم ُم٤م ومتح٧م ىمري٦م Cٓ ىمًٛمتٝم٤م( وAظمذ Eعمّمٜمػ <دE Oًمؽممج٦م ُمـ Eحلدي٨م Eٕول فم٤مهر وي١مظمذ Aيْم٤م Eعمً

ُمـ Eحلدي٨م Eًمث٤مين ٕن سم٘مٞم٦م Eًمٙمالم حمذوف شم٘مديره ًمٙمـ Eًمٜمٔمر ٔظمر Eعمًٚمٛملم ي٘متيض Aن ٓ Aىمًٛمٝم٤م سمؾ 

((Aضمٕمٚمٝم٤م وىمٗم٤م قمغم Eعمًٚمٛملم 
(6)

. 

                                 
 . -E - 652ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 1)

  (.4/189( Eعمٖمٜمل )2)

 . -E - 652ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 3)

 (. 4/189-190( Eعمٖمٜمل ٓسمـ ىمدEُم٦م )4)

( 3/106، وE TOAخلرJE وُمزOEقمتٝمؿ، وُمٕم٤مُمٚمتٝمؿ ) ( ذم <حٞمحف، يمت٤مE FعمزOEقم٦م، سم٤مA Fوىم٤مف A<ح٤مE Fًمٜمٌل5)

( K2334ًمE ًمٖمٜمٞمٛم٦م عمـ ؿمٝمدE :Fخلٛمس، سم٤مE Tومر Fويمت٤م )( 4/86قىمٕم٦م( K )3125 Fي، سم٤مPعمٖم٤مE Fيمت٤م ،)

 (. 4236( K )5/138همزوG ظمٞمؼم )

 (. 5/17( ومتح Eًم٤ٌمOي ٓسمـ طمجر )6)
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ضمؽؿ ؛ إرضكم فمـقة هبذيـ احلؽؿكمسمقاسمرت أشمور دم اهمتتوح : )ومول أزمق فمبقً: ومقيمف -444

وأؾمور زمف ، وزمف أؾمور زمالٌل وأقحوزُمف فمعم فمؿر دم أرض ايمشوم، دم طمقػم ضمكم ومسؿفو  اهلل رؽمقل

فمعم فمؿر ، ومعوذٌ ، ور فمقمي وزمف أؾم، وضمؽؿ فمؿُر دم أرض ايمسقاد ونمغمه ضمكم وومػف، ايمززمغُم دم أرض مٌم

ٕن ىمؾ واضمً مـفام اسمبع خيي حمؽؿي(؛ رادا يمػعؾ فمؿر  دم أرض ايمشوم ويمقس همعؾ ايمـبل
(1)

. 

وEًمزسمػم سمـ EًمٕمقEم شم٘مدُم٧م ىمري٤ٌم، وسمالل، وAOي ُمٕم٤مN سمـ ضمٌؾ، ؿ EOٕEيض Eعمٗمتقطم٦مٞمىمّم٦م شم٘مً
(2)

. 

وم٠مظمرضمٝم٤م Aسمق يقؾمػ ذم Eخلر JEوAُم٤م ُمِمقGO قمكم سمـ Aيب ـم٤مًم٥م 
(3)

ذم EخلرJE حيٞمك سمـ @Mمو 
(4)

- 

وُمـ ـمري٘مف Eًمٌٞمٝم٘مل
(5)

وAسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل -
(6)

وُمـ ـمري٘مف EخلرEئٓمل -
(7)

وEسمـ قم٤ًميمر 
(8)

ُمـ ، - 

ف A MEOAن ي٘مًؿ EًمًقME سملم Aٟمّ 》، قمـ قمٛمر، طم٤مOصم٦م سمـ ُميFقمـ : قمـ Aيب Cؾمح٤مق: ـمريؼ CهEئٞمؾ

وم٘م٤مل ًمف قمكم سمـ Aيب ، E ومقضمد Eًمرضمؾ يّمٞمٌف صمالصم٦م ُمـ Eًمٗمالطملم ومِم٤موO ذم Nًمؽوم٠مُمر Aن حيّمق، Eعمًٚمٛملم

ومقوع قمٚمٞمٝمؿ صمامٟمٞم٦م ، ومؽميمٝمؿ وسمٕم٨م قمٚمٞمٝمؿ قمثامن سمـ طمٜمٞمػ، Mقمٝمؿ يٙمقٟمقE ُم٤مGM ًمٚمٛمًٚمٛملم: ـم٤مًم٥م

 .《OMمه٤م وEصمٜمل قمنم، OMمه٤م وOAسمٕم٦م وقمنميـ، OMمًه٤م وOAسمٕملم

وقمغم Eًمٖمٜمك ، ـيوقمغم Eعمتقؾمط Mيٜم٤مM  ،Oيٜم٤مEEOجلزي٦م قمغم صمالI ـمٌ٘م٤مH ومجٕمؾ قمغم Eًمٗم٘مػمضمٕمؾ : يٕمٜمل 

OAسمٕم٦م Mٟم٤مٟمػم
(9)

. 

وًمٞمس ، ٕن طم٤مOصم٦م شمٗمرM سم٤مًمروEي٦م قمٜمف Aسمق Cؾمح٤مق، وقمٜمد Aيب يقؾمػ )Eسمـ Cؾمح٤مق( ًمٕمٚمف شمّمحٞمػ

((صم٘م٦م))Eًمت٤مسمٕملم يم٤ٌمO وهق ُمـ ، طم٤مOصم٦م سمـ ُميFٓسمـ Cؾمح٤مق OوEي٦م قمـ 
(10)

. 

                                 
 . (4/190( Eعمٖمٜمل ) )1)

 -E - 653- 654- 655ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 2)

(3 :S( ٕيب يقؾمػ JEخلرE )47 .) 

(4 :S( مM@ ًمٞمحٞمك سمـ JEخلرE )40 .) 

 (. 9/134( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )5)

(6 :S( لEُٕمقE )74( K )151 .) 

(7 :S( ٕظمالقE مOُمٙم٤م )304( K )932 .) 

 (. 2/193( شم٤مOيخ Mُمِمؼ )8)

(9) ( FعمٝمذE Kذ WعمجٛمقE19 /395) . 

(10 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )216( H )1063 .) 
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وCهEئٞمؾ ؾمٛمع ُمـ Aيب Cؾمح٤مق سم٠مظمرG، ٤مM صم٘م٤مHوOضم٤مل Eإلؾمٜم
(1)

Eًمِمٞمخ٤من ُمـ OوEي٦م  فوىمد Aظمرضم. 

CهEئٞمؾ قمـ Aيب Cؾمح٤مق
(2)

. 

 .وم٤مٕصمر <حٞمح

، وهلؿ كصػ شمؿرَتيو، وقويمَ  أهَؾفو فمعم أن يعؿروا أرَضفو، همت  طمقػمَ   ايمـبل أنّ ): ومقيمف  -444

همؽوكً يمؾؿسؾؿكم مـفؿ(
(3)

. 

وسمٛمٕمٜم٤مه Aظمرضمف Eًمٌخ٤مOي، AوMOه Eعمّمٜمػ سم٤معمٕمٜمك
(4)

Aقمٓمك : ىم٤مل، E هلل قمٌدقمـ ، ُمـ ـمريؼ ٟم٤مومع 

 .وهلؿ ؿمٓمر ُم٤م خيرJ ُمٜمٝم٤م، Aن يٕمٛمٚمقه٤م ويزOقمقه٤م: ظمٞمؼم EًمٞمٝمقE  Mًمٜمٌل

)وقويم  زمـل ايمـضغم: ومقيمف -444
(5)

وهلؿ مو أومؾً اإلزمؾ مـ إمتعي ، ظمًيـيفمعم أن جيؾقفؿ مـ ا 

فمعم رؽمقيمف( اهلل همؽوكً ُمو أهموء -يعـل ايمسالح  -إٓ احلؾؼي ، وإمقال
(6)

. 

EًمرEPق قمٌدAظمرضمف 
(7)

سمـ محٞمد قمٌدوُمـ ـمري٘مف  -
(8)

سمـ  Eهلل قمٌدقمـ ، قمـ Eًمزهريِّ ، قمـ ُمٕمٛمرٌ  -

سمـ  Eهلل قمٌدO ىمريش يمتٌقC Eمم Aن يمٗم٤م  قمـ Oضمؾ ُمـ A<ح٤مE Fًِمٜمٌلِّ ، سمـ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمٍؽ  Eًمرمحـ قمٌد

ىمٌؾ وىمٕم٦م ، يقُمئذ سم٤معمديٜم٦م E هلل وOؾمقل، Eٕوصم٤من ُمـ EٕوQ وEخلزJO ٕمٌدوُمـ يم٤من ي، Aيب Eسمـ Eًمًٚمقل

                                 
 (. 1/262( هتذي٥م Eًمتٝمذي٥م )1)

 (. 75( K )4/2310( ُمًٚمؿ )1/37( K )126( Eٟمٔمر قمغم ؾمٌٞمؾ Eعمث٤مل: Eًمٌخ٤مOي )2)

 (. 4/191( Eعمٖمٜمل )3)

سم٤مF (، يمت٤مE FعمزOEقم٦م، 2285( K )3/94( ذم <حٞمحف، يمت٤مE Fإلضم٤مGO، سم٤مE ENC Fؾمت٠مضمر OAو٤م، ومامA Hطمدمه٤م )4)

( MًمٞمٝمقE قم٦م ُمعOEعمزE3/105( K )2331( قم٦مOEعمزE عمنميملم ذمEًمذُمل وE يم٦مOُمِم٤م Fًمنميم٦م، سم٤مE Fيمت٤م ،)3/140 )

( K2499( عمٕم٤مُمٚم٦مE ذم UًمنموE Fسم٤م ،UًمنموE Fيمت٤م ،)3/190( K )2720 ُمٕم٤مُمٚم٦م Fي، سم٤مPعمٖم٤مE Fيمت٤م ،)

 (. A5/140( K )4248هؾ ظمٞمؼم ) E ًمٜمٌل

٤مE Mعمُْْٕمَجَٛم٦مسمَِٗمْتح Eًمٜمُّ -( سمٜمق Eًمٜمْمػم: 5) وؾمالُمف  Eهلل <ٚمقHE -وهؿ Oهط ُمـ EًمٞمٝمقM ُمـ ONي٦م ه٤مOون  -قن َويمن Eًمْم 

ومٙم٤من ُمـ Aُمرهؿ ُم٤م ٟمّص قمٚمٞمف ذم ؾمقE Gحلنم، ويم٤من   ذم ومتـ سمٜمل CهEئٞمؾ Eٟمتٔم٤مEًO عمحٛمدٍ  Eعمديٜم٦مٟمزًمقE سما  -قمٚمٞمف 

ت ٦ِم Aَؿْمُٝمٍر ىَمٌَْؾ Aُطُمٍد. Eًمٚم٤ٌمF ذم
ًِ  (. 5/533( EًمٌدEي٦م وEًمٜمٝم٤مي٦م )18/562قمٚمقم Eًمٙمت٤مF ) Cضمال?هؿ سَمْٕمَد سَمْدOٍ سمِ

 . (4/191( Eعمٖمٜمل ) )6)

 (. 5/358( K )9733( Eعمّمٜمػ )7)

 (. 7/331( Nيمره Eسمـ طمجر ذم Eًمٗمتح )8)
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Aو ، Aو ًمتخرضمٜمف، وCٟم٤م ٟم٘مًؿ سم٤مهلل ًمت٘متٚمٜمف، وCٟمٙمؿ Aيمثر Aهؾ Eعمديٜم٦م قمدC ،EMٟمٙمؿ @ويتؿ <٤مطمٌٜم٤م: سمدO ي٘مقًمقن

FًمٕمرE ًمٞمٙم، ًمٜمًتٕمـ قمٚمٞمٙمؿC حلدي٨م . . . . . وٟمًتٌٞمح ٟم٤ًم?يمؿ، ؿ سم٠ممجٕمٜم٤م طمتك ٟم٘متؾ ُم٘م٤مشمٚمتٙمؿصمؿ ًمٜمًػمنE

EظمرC Jًمٞمٜم٤م ذم   وم٠مOؾمٚم٧م Cمم Eًمٜمٌل، ُم٤م سمٚمغ يمت٤مهبؿ EًمٞمٝمقA Mمجٕم٧م سمٜمق Eًمٜمْمػم قمغم EًمٖمدO: وومٞمف، سمٓمقًمف

، وًمٜمخرJ ذم صمالصملم طمؼمE طمتك ٟمٚمت٘مل ذم ُمٙم٤من يمذE ٟمّمػ سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٙمؿ، صمالصملم Oضمال ُمـ A<ح٤مسمؽ

وظمرC Jًمٞمف ، ذم صمالصملم ُمـ A<ح٤مسمف  ومخرE Jًمٜمٌل، @ُمٜم٤م يمٚمٜم٤م، ن <دىمقك و@ُمٜمق سمؽوم٢م، ومٞمًٛمٕمقE ُمٜمؽ

TOٕE ُمـ PEذم سمر EوPسمر ENC طمتك MًمٞمٝمقE ُمـ Eًمٌٕمض، صمالصمقن طمؼم MًمٞمٝمقE يمٞمػ ختٚمّمقن : ىم٤مل سمٕمض

يمٞمػ شمٗمٝمؿ وٟمٗمٝمؿ وٟمحـ : وم٠مOؾمٚمقC Eًمٞمف، وُمٕمف صمالصمقن Oضمال ُمـ A<ح٤مسمف يمٚمٝمؿ حي٥م Aن يٛمقH ىمٌٚمف، Cًمٞمف

وم٢من @ُمٜمقE ، ومٚمٞمًٛمٕمقE ُمٜمؽ، وخيرC Jًمٞمؽ صمالصم٦م ُمـ قمٚمامئٜم٤م، EظمرJ ذم صمالصم٦م ُمـ A<ح٤مسمؽ= الؾمتقن Oضم

وMEOAوE ، وEؿمتٛمٚمقE قمغم Eخلٜم٤مضمر، ذم صمالصم٦م ٟمٗمر ُمـ A<ح٤مسمف  و<دىمٜم٤مك ومخرE Jًمٜمٌل، سمؽ @ُمٜم٤م يمٚمٜم٤م

وهق Oضمؾ ُمًٚمؿ ُمـ ، وم٠مOؾمٚم٧م EُمرGA ٟم٤م<ح٦م ُمـ سمٜمل Eًمٜمْمػم Cمم سمٜمل Aظمٞمٝم٤م، E هلل Eًمٗمتؽ سمرؾمقل

Eسمرؾمقل OًمٖمدE ًمٜمْمػم ُمـE سمٜمق HMEOA وم٠مظمؼمشمف ظمؼم ُم٤م Oهلل ٕٟمّم٤مE  ،ظمقه٤م هيٕم٤مA ك ، وم٠مىمٌؾOMA طمتك

همدE قمٚمٞمٝمؿ ، ومٚمام يم٤من ُمـ Eًمٖمد،  ومرضمع Eًمٜمٌل، Cًمٞمٝمؿ  ىمٌؾ Aن يّمؾ Eًمٜمٌل، وم٤ًمOه سمخؼمهؿ E ًمٜمٌل

وم٠مسمقE ، ين قمٚمٞمفCٟمٙمؿ ٓ شم٠مُمٜمقن قمٜمدي Cٓ سمٕمٝمد شمٕم٤مهدو: وىم٤مل هلؿ، سم٤مًمٙمت٤مئ٥م ومح٤مسهؿ E هلل Oؾمقل

Eن يٕمٓمقه قمٝمدA ،عمًٚمٛمقنEًمؽ هق وN ًمٙمت٤مئ٥م، وم٘م٤مشمٚمٝمؿ يقُمٝمؿEًمٖمد قمغم سمٜمل ىمرئم٦م سم٤مخلٞمؾ وE Eصمؿ همد ،

، وم٤مٟمٍمف قمٜمٝمؿ وهمدC Eمم سمٜمل Eًمٜمْمػم سم٤مًمٙمت٤مئ٥م، ومٕم٤مهدوه، وشمرك سمٜمل Eًمٜمْمػم وMقم٤مهؿ Cمم Aن يٕم٤مهدوه

ومج٤م?H سمٜمق ، -EًمًالK: وEحلٚم٘م٦م -Eحلٚم٘م٦موقمغم Aن هلؿ ُم٤م Aىمٚم٧م Eإلسمؾ Cٓ ، وم٘م٤مشمٚمٝمؿ طمتك ٟمزًمقE قمغم Eجلال?

ومٞمٝمدُمقهن٤م ، ومٙم٤مٟمقE خيرسمقن سمٞمقهتؿ، Eًمٜمْمػم وEطمتٛمٚمقE ُم٤م Aىمٚم٧م Cسمؾ ُمـ Aُمتٕمتٝمؿ وAسمقFE سمٞمقهتؿ وظمِمٌٝم٤م

 .((ومٞمحٛمٚمقن ُم٤م وEوم٘مٝمؿ ُمـ ظمِمٌٝم٤م

MوEM سمقA ظمرضمفAو
(1)

وEًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ– 
(2)

صمٜم٤م ، حمٛمد سمـ EMوM سمـ ؾمٗمٞم٤منقمـ  - EًمرEPِّق  قمٌدطمد 

 .Eًمرمحـ سمـ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ( قمٌد): سمف وىم٤مل

                                 
 (. 3004( K )4/618( ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE FخلرJE وEًمٗمل? )1)

 (. 3/178( وMٓئؾ EًمٜمٌقG )9/232( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )2)

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 7797 ايمّزىموةىمتوب 

((ُم٘مٌقل)) حمٛمد سمـ EMوM سـم ؾمٗمٞم٤منٕن ، وًمٕمؾ EًمّمقFE ُم٤م ذم Eعمّمٜمػ
(1)

 .ومل يت٤مسمع قمٚمٞمف، 

ـ ُمرMويف ذم شمٗمًػمه  Eًم٤ٌمOي ومتح ذم يمام–وAظمرضمف Eسم
(2)

 .طمجر Eسـم Cؾمٜم٤مMه و<حح، سمف ُمٕمٛمر يؼـمر ُمـ – 

 Eًمرمحـ قمٌدسمـ  Eهلل قمٌد)): ىم٤مل Eسمـ طمجر ذم شمرمجتف، Eًمرمحـ سمـ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ قمٌدسمـ  Eهلل قمٌدو 

ومٞمف ، ٛمد سمـ قم٘مٞمؾسمـ حم Eهلل قمٌدو، يمثػم سمـ Pيد: وقمٜمف، وضم٤مسمر، قمـ Aسمٞمف، سمـ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ Eٕٟمّم٤مOي

ىمٚم٧م: ٟمٔمر
(3)

وطمديثف قمـ ، ومٝمق يمام Nيمر، Aُم٤م Eًمذي Oوى قمـ ضم٤مسمر وOوى قمٜمف يمثػم سمـ Pيد]Eسمـ طمجر[ : 

ف ف Aٟمّ وم٤مًمذي Aفمٜمّ، سمـ قم٘مٞمؾEوOوى قمٜمف ، وAُم٤م Eًمذي Oوى قمـ Aسمٞمف، Eًمدقم٤م? ذم ُمًجد Eًمٗمتحضم٤مسمر ذم 

وًمٙمـ ، وهق ُمؽمضمؿ ذم Eًمتٝمذي٥م، ؿمٞمخ Eًمزهري سمـ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ Eهلل قمٌدEًمرمحـ سمـ  دقمٌوAٟمف ، Eٟم٘مٚم٥م

((ومٚمٕمٚمف سمـ قمٛمف، سمـ طم٤ٌمن ذم Eًمٓمٌ٘م٦م Eًمث٤مًمث٦م ُمـ Eًمث٘م٤مH يم٤مًمذي وىمع هٜم٤مNEيمره 
(4)

. 

((صم٘م٦م قم٤ممل)) ي Aسمق Eخلٓم٤مE Fعمدينسمـ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ Eٕٟمّم٤مE Oهلل قمٌدEًمرمحـ سمـ  قمٌدو
(5)

. 

 .وCؾمٜم٤مMه <حٞمح

قمـ Eًمزهري ُمرؾمال Aظمرضمف Aسمق قمٌٞمد ذم ، ومروEه قمـ ُمٕمٛمر: EًمرEPق قمٌدوظم٤مًمػ حمٛمُد سمـ يمثػم 

EُٕمقEل
(6)

ذEفA ٕEٟم٤ًمF ذم EًمٌالONي وقمٜمف– 
(7)

وEسمـ Pٟمجقيف - 
(8)

، قمـ ُمٕمٛمر، قمـ حمٛمد سمـ يمثػم 

 . . .سمٜمل Eًمٜمْمػم E هلل طم٤مس Oؾمقل: ىم٤مل، قمـ Eًمزهري

سمـ  Eهلل قمٌدىم٤مل ، شمٙمٚمؿ ذم OوEيتف قمـ ُمٕمٛمر، ٕن حمٛمد سمـ يمثػم Eعمّمٞميص: EًمرEPق OAضمح قمٌدوOوEي٦م 

ٗمف ضمدN Eيمر Aيب حمٛمد سمـ يمثػم)): Aمحد : وم٠مظمذه٤م: وىم٤مل ؾمٛمع ُمـ ُمٕمٛمر صمّؿ سمٕم٨م Cمم Eًمٞمٛمـ، Eعمّمٞميص ومْمٕم 

((وىم٤مل هق ُمٜمٙمر Eحلدي٨م Aو ىم٤مل يروي Aؿمٞم٤م? ُمٜمٙمرG، ووّٕمػ طمديثف قمـ ُمٕمٛمر ضمدE: ومروEه٤م
(9)

. 

                                 
 (. 5868( H )٥843م )S: ( شم٘مري٥م Eًمتٝمذي1)

 (. 7/331( ومتح Eًم٤ٌمOي ٓسمـ طمجر )2)

(3) GًمٕمنمE سمرضم٤مل GًمتذيمرE حلًٞمٜمل ذمE يٕمٜمل يتٕم٘م٥م قمغم يمالم . 

 . (H563 ) (1/750( شمٕمجٞمؾ Eعمٜمٗمٕم٦م )4)

(5 ) :S( ًمتٝمذي٥مE 586شم٘مري٥م( H )3923) . 

 (. 15( K )18( EُٕمقEل )<ا6)

 (. 1/339( Aٟم٤ًمE FٕذEف )7)

 (. 57( K )1/91ٓسمـ Pٟمجقيف )( EُٕمقEل 8)

 E (3/251( Q )5109 .)هلل ( Eًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م Eًمرضم٤مل ٕمحد OوEي٦م Eسمٜمف قمٌد9)
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 .وOُوي ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م 

Aظمرضمف Eحل٤ميمؿ 
(1)

Eًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمف– 
(2)

قمـ ، قمـ حمٛمد سمـ صمقO، ُمـ ـمريؼ Pيد سمـ Eعم٤ٌمOك Eًمّمٜمٕم٤مين -

يم٤مٟم٧م همزوG سمٜمل Eًمٜمْمػم وهؿ ـم٤مئٗم٦م ُمـ EًمٞمٝمقM : ىم٤مًم٧م قمـ قم٤مئِم٦م ، قمـ قمروG، قمـ Eًمزهري، ُمٕمٛمر

طمتك  E هلل قمغم QAO ؾمت٦م Aؿمٝمر ُمـ وىمٕم٦م سمدO ويم٤من ُمٜمزهلؿ وٟمخٚمٝمؿ سمٜم٤مطمٞم٦م Eعمديٜم٦م ومح٤مسهؿ Oؾمقل

 .ًمًالKهلؿ ُم٤م Aىمٚم٧م Eإلسمؾ ُمـ Eُٕمتٕم٦م وEُٕمقEل E ٓCحلٚم٘م٦م يٕمٜمل E ٟمزًمقE قمغم Eجلال? وقمغم Aنّ 

 .ووEوم٘مف Eًمذهٌل، ((هذE طمدي٨م <حٞمح قمغم ذE Uًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه)): وىم٤مل Eحل٤ميمؿ

((وNِيْمُر قم٤مئِم٦َم ومٞمف همػُم حمٗمقV. قمـ قم٤مئِم٦م، قمـ قمروG، يمذE ىم٤مل قمـ Eًمزهري)): وىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل
(3)

. 

صمقO ًمٞم٤ًم  ّٕن Pيد سمـ Eعم٤ٌمOك Eًمّمٜمٕم٤مين وؿمٞمخف حمٛمد سمـ، Cّٟمام هق <حٞمح وم٘مط)): وىم٤مل Eًمِمٞمخ Eًٕم٤ٌمين

((ُمـ Oضم٤مهلام
(4)

. 

FىمرA ًمٌٞمٝم٘مل هقE ه قمٌدٕن حمٛمد سمـ : وُم٤م ىم٤مًمفEوO ًمّمٜمٕم٤مينE ٕقمغمE ،Oقمـ ُمٕمٛمر ، قمـ حمٛمد سمـ صمق

ُمرؾمال Aظمرضمف Eًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه، قمـ Eًمزهري
(5)

قمـ ، قمـ حمٛمد سمـ صمقE ،Oٕقمغم قمٌدقمـ حمٛمد سمـ  

ژں  ڻ    ڻ  ڻڻ ژ : قمـ Eًمزهري، ُمٕمٛمر
(6)

طمتك <٤محلٝمؿ قمغم   ىم٤مشمٚمٝمؿ Eًمٜمٌل هؿ سمٜمق Eًمٜمْمػم: ىم٤مل 

 .هلؿ ُم٤م Aىمٚم٧م Eإلسمؾ ُمـ ر? E ٓCحلٚم٘م٦م وقمغم Aنّ ، وم٠مضمالهؿ Cمم Eًمِم٤مم، Eجلال?

((صم٘م٦م)) Eٕقمغم Eًمّمٜمٕم٤مين قمٌدوحمٛمد سـم 
(7)

((<دوق)) وPيد سـم Eعم٤ٌمOك Eًمّمٜمٕم٤مين، 
(8)

وصمؼتوم.  Eٕ ي٦مEوO ٘مدم. 

 .قمـ قمروG ُمرؾمال، قمـ Eًمزهري، وOوEه قم٘مٞمؾ

Aظمرضمف Eسمـ Aيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه
(9)

، طمدصمٜمل Eًمٚمٞم٨م -يم٤مشم٥م Eًمٚمٞم٨م-سمـ <٤مًمح  Eهلل قمٌدقمـ Aسمٞمف قمـ  

                                 
 . (2/484( EعمًتدOك )1)

(2( GًمٜمٌقE ٓئؾM )3/178 .) 

(3( GًمٜمٌقE ٓئؾM )3/178 .) 

(4 :S( زمEًمٚمٖمز GًمًػمE طم٤مؿمٞم٦م: وم٘مف )284 .) 

(5( )24/532 .) 

 . (2ؾمقE GOحلنم، Eٔي٦م: )( 6)

(7 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )868( H )6060 .) 

(8 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )356( H )2155 .) 

 (. 18849( K )10/3345( شمٗمًػم Eسمـ Aيب طم٤مشمؿ )9)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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، EًمٞمٝمقM وهؿ ـم٤مئٗم٦م ُمـ، صمؿ يم٤مٟم٧م وىمٕم٦م سمٜمل Eًمٜمْمػم: Aظمؼمين قمروG سـم Eًمزسمػم ىم٤مل: قمـ Eسـم ؿمٝم٤مF ىم٤مل، قمـ قم٘مٞمؾ

Oؿمٝمر ُمـ وىمٕم٦م سمدA ؾمت٦م QAO عمديٜم٦م. قمغمE ؾمقل، ويم٤من ُمٜمزهلؿ سمٜم٤مطمٞم٦م ُمـO هلل ومح٤مسهؿE   ـ طمتك ٟمزًمقE ُم

ٓ Eحلٚم٘م٦م، Eجلال? C ُمتٕم٦م Eٕل وEُمق Eٕ ـ  .. . . وهل EًمًالK، وAن هلؿ ُم٤م Aىمٚم٧م Eإلسمؾ ُم

 ٤ميبّ حضمٝم٤مًم٦م Eًمّمو، فمـ رصمؾ مـ ايمصحوزمي، مـ ؿمريؼ ايمزهري، احلًيٌ قحق  Aنّ : وEحل٤م<ؾ

و<ححف  -ؾمٌؼ يمام–وEحلدي٨م طمًٜمف Eسمـ طمجر ذم Eًمٗمتح ، يمام هق ُم٘مرO قمٜمد Aهؾ هذE Eًمِم٠من: شمي ٓ

Eًٕم٤ٌمين Oمحٝمام Eهلل
(1)

. 

  جيقز ذاء رء مـ إرض اظمقومقهمي وٓ) : ومقيمف
(2)

مـفؿ ؛ دم ومقل أىمثر أهؾ ايمعؾؿ، زمقعف وٓ 

وومبقصي زمـ ، فمـ فمبًاهلل زمـ مغػؾوُروي ذيمؽ ، زمـ فمؿر  اهلل فمبًو، وازمـ فمبوس، وفمقمّ ، فمؿر

( ذؤيى
(3)

. 

 أشمر فمؿر زمـ اخلطوب  -444

Aظمرضمف Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل
(4)

Eًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ– 
(5)

وحيٞمك : قمـ Cؾمامقمٞمؾ سمـ CسمرEهٞمؿ سمـ قمٚمٞم٦م - 

 :سمـ ؾمٕمٞمد

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(6)

 :قمـ حمٛمد سمـ سمنم 

قمـ ، قمـ ىمت٤مGM، وحمٛمد سمـ سمنم( قمـ ؾمٕمٞمد سمـ Aيب قمروسم٦م، ؾمٕمٞمد وحيٞمك سمـ، صمالصمتٝمؿ )Eسمـ قمٚمٞم٦م

، وم٢مهنؿ Aهؾ ظمرJE: ٓ شمِمؽموO Eىمٞمؼ Aهؾ Eًمذُم٦م: ىم٤مل، قمـ قمٛمر، قمـ Aيب قمٞم٤مT، ؾمٗمٞم٤من Eًمٕم٘مٞمكم

٤مهُ  وٓوEOAوٞمٝمؿ ومال شمٌت٤مقمقه٤م  َٖم٤مOِ سَمْٕمَد NِْC َٟمج  ن  Aَطَمُديُمْؿ سم٤ِمًمّم   .ُِمٜمْفُ  Eهلل ُيِ٘مرِّ

                                 
(1( MوEM يبA حٞمح ؾمٜمـ> )8347( K )2656 .) 

ل( 2) وEPقمل: )Aمجع AOي قمٛمر وA<ح٤مE Fًمٌٜم Eٕ جلزي٦م ىم٤ملE يضEOAُم٦م، و Eٕ عمحٌقؾم٦م قمغمE يضEO Eٕ يٕمٜمك   ًمِم٤مم قمغمE قمغم Eعم٤م فمٝمرو

طمد  ٚمٛملم، ويرون Aٟمفٓ  يّمٚمحٕ  CىمرA OEهؾ Eًم٘مرى ذم ىمرEهؿ، قمغم ُم٤م يم٤من سم٠ميدهيؿ ُمـ OAوٝمؿ، يٕمٛمروهن٤م، وي١مMون ظمرEضمٝم٤م Cمم Eعم

ٓ يمره٤م( يٜمٔمر Eعمٖمٜمل ) TO ـمققم٤م و Eٕ ـ ٚمٛملم ذE? ُم٤م ذم Aيدهيؿ ُم ـ Eعم  (. 4/192ُم

 (. 4/192( Eعمٖمٜمل )3)

(4 :S( لEُٕمقE )83( K )194 .) 

 (. 9/140( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )5)

 (. 10/671-672( K )21195( Eعمّمٜمػ )6)
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قمـ ، قمـ ىمت٤مGM، قمـ Eسمـ Aيب قمروسم٦م، ومروEه، وقمٌدG سمـ ؾمٚمٞمامن، Eًمًالم سمـ طمرF قمٌد: وظم٤مًمٗمٝمؿ

 يذيمر )Aسم٤م قمٞم٤مT(ومل ، قمـ قمٛمر، ؾمٗمٞم٤من Eًمٕم٘مٞمكم

JEخلرE م ذمM@ ظمرضمف حيٞمك سمـA
(1)

 ، Eًمًالم سمـ طمرF قمٌدقمـ  

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(2)

 :قمـ قمٌدG سمـ ؾمٚمٞمامن 

قمـ ، قمـ ؾمٗمٞم٤من Eًمٕم٘مٞمكم، قمـ ىمت٤مGMَ ، وقمٌدGُ( قمـ ؾمٕمٞمد سمـ Aيب قمروسم٦مَ ، Eًمًالم سمـ طمرF قمٌديمالمه٤م )

 Fخلٓم٤مE قمٛمر سمـ :ىمO وA JEخلرE TOA طمد ُمـA ن يِمؽميA ٟم ف هنكAيٜمٌٖمل عمًٚمؿ : وىم٤مل، ٞم٘مٝمؿ ؿمٞمئ٤م ٓ

 .ومل يذيمرA( Eسم٤م قمٞم٤مA ،)Tن ي٘مر سم٤مًمّمٖم٤مO ذم قمٜم٘مف

ىم٤مل ، وومٞمٝمؿ ُمـ و<ػ سم٠مصم٧ٌم Eًمٜم٤مQ ذم ؾمٕمٞمد سمـ Aيب قمروسم٦م، ومروEيتٝمؿ Aَْومَم : وOوE GEًمق<ؾ Aيمثر 

يزيد سمـ OPيع وظم٤مًمد سمـ Eحل٤مIO وحيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد  ]Eسمـ Aيب قمروسم٦م[ وAصم٧ٌم Eًمٜم٤مQ قمٜمف)): Eسمـ قمدي

((رBEهؿ ىمٌؾ Eظمتالـمفوٟمٔم
(3)

ويمذًمؽ OوEي٦م حمٛمد سمـ سمنم قمٜمف ضمٞمد يمام ىم٤مل Aمحد سمـ طمٜمٌؾ، 
(4)

وقمٌدG سمـ ، 

 .٘مدم OوEيتٝمؿتوم، وًمٙمـ Eًمذيـ و<ٚمقه Aيمثر، ؾمٚمٞمامن و<ػ سم٠مٟمف ُمـ Aصمٌتٝمؿ يمذًمؽ

 :وُمدE OEًمق<ؾ قمغم ؾمٗمٞم٤من Eًمٕم٘مٞمكم

 GMحلدي٨م ذم ؿمٞمخ ىمت٤مE OMظمتٚمٗم٧م ُمّم٤مE يب قمٌٞمد، وىمدA ًمٕم٘مٞم: ومٕمٜمدE ًٕم٤ٌمين، كم()ؿم٘مٞمؼE ًمِمٞمخE ىم٤مل :

Eًمٓمٌٕم٦م ذم  Cمم )ؿم٘مٞمؼ Eًمٕم٘مٞمغم( ويمذًمؽ وىمع ٓسمـ طمجر ((Eًمتٚمخٞمص))ذم  شمّمحػ Eؾمؿ ؾمٗمٞم٤من Eًمٕم٘مٞمغم))

وم٘مد ، وEًم٘م٤مئؿ قمغم ـمٌٕمف Eًمِمٞمخ طم٤مُمد Eًمٗم٘مك Oمحف Eهلل ((يمت٤مE FُٕمقEل))ويم٠مٟمف Eهمؽم سمف ُمّمحح ، Eهلٜمدي٦م ُمٜمف

ذم  يم٤مٟم٧م: وم٘مد يمت٥م قمغم Eهل٤مُمش، غم EًمّمقFEُمع Aن  Eٕ<ؾ يم٤من قم، ـمٌٕمتف )ؿم٘مٞمؼ( Aيْم٤مذم  وىمع

((Eٕ<ٚملم )ؾمٗمٞم٤من( وهق ظمٓم٠م
(5)

 ،FEًمّمقEًمٕم٘مٞمكم: وE ؾمٗمٞم٤من. 

 .وم٘مٚم٥م Eإلؾمٜم٤مM، قمـ ؾمٗمٞم٤من Eًمٕم٘مٞمكم(، )Aيب قمٞم٤مT: وضم٤م? قمٜمد Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم

                                 
 (. 53( K )163( EخلرJE )<ا1)

 (. 10/672( K )21195( Eعمّمٜمػ )2)

 (. 3/396( Eًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي )3)

 (. 2/743( ذK قمٚمؾ Eًمؽمُمذي )4)

 . (OC5/98وE ?Eًمٖمٚمٞمؾ ذم ختري٩م Aطم٤مMي٨م ُمٜم٤مE Oًمًٌٞمؾ )( 5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 7777 ايمّزىموةىمتوب 

وىم٤مل ، ٕن ؾمٗمٞم٤من Eًمٕم٘مٞمكم هق Eًمذي يروي قمـ Aيب قمٞم٤مE ٓ Tًمٕمٙمس، وEًمّمقFE ُم٤م قمٜمد Aيب قمٌٞمد

((ُمٜم٘مٓمع، يروي قمـ Aيب قمٞم٤مT وقمٛمر، Oوى قمٜمف AيقF وىمت٤مGM))ت٤مOيخ Eًمٙمٌػم Eًمٌخ٤مOي ذم Eًم
(1)

. 

Nيمره Eًمٌخ٤مOي ذم Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم، وؾمٗمٞم٤من Eًمٕم٘مٞمكم 
(2)

وNيمره Eسمـ ، شمٕمديال وٓومل يذيمر ومٞمف ضمرطم٤م  

Hًمث٘م٤مE طم٤ٌمن ذم
(3)

 .((ُمٜم٘مٓمع، قمٞم٤مT وقمٛمريروي قمـ Aيب ، Oوى قمٜمف AيقF وىمت٤مGM)): وىم٤مل 

Nيمر Eعمزي ُمـ ، Eًمِم٤مُمل Eًمدُمِم٘مل، EهلٛمدEين: وُي٘م٤مل، قَمْٛمرو سمـ EٕؾمقE Mًمٕمٜمز: وAسمق قمٞم٤مT ًمٕمٚمف

Fخلٓم٤مE ومٝمق ، ؿمٞمقظمف قمٛمر سمـ((ًمت٤مسمٕملمE Oصم٘م٦م ُمـ يم٤ٌم))
(4)

. 

وهق <حٞمح ، همػم ُم٤م Nيمره Eسمـ طم٤ٌمن ذم Eًمث٘م٤مH، ُمـ ُمٕمتؼميرM شمقصمٞم٘مف  ، ملوEٕصمر ومٞمف ؾمٗمٞم٤من Eًمٕم٘مٞمكم

قمغم ذـمف يمام ىم٤مل Eًمِمٞمخ Eًٕم٤ٌمينّ 
(5)

 .وًمف ـمرق Aظمرى يرشم٘مل هب٤م Cمم OMضم٦م Eحلًـ، 

ُم٤م Aظمرضمف حيٞمك سمـ @Mم ذم EخلرJE: مـفو 
(6)

 :قمـ Aيب قم٘مٞمؾ سمِمػم سمـ قم٘م٦ٌم MPٕEي، قمـ هِمٞمؿ سمـ سمِمػم 

EًمرEPق قمٌدو
(7)

 ، ـ طم٤ًمنقمـ هِم٤مم سم، قمـ Eسمـ قمٞمٞمٜم٦م 

ٓ شمِمؽموE ُمـ : يمت٥م قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مA Fنْ : قمـ Eحلًـ ىم٤مل، وهِم٤مم( قمـ هِم٤مم، يمالمه٤م )Aسمق قم٘مٞمؾ

Aن يِمؽمى A TOAهؾ  هنك قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مF  : وًمٗمظ حيٞمك، ُمـ سمالMهؿ ؿمٞمئ٤م وٓقم٘م٤مA Oهؾ Eًمذُم٦م 

 .Eًمذُم٦م وOىمٞم٘مٝمؿ

وًمد Eحلًـ ، يًٛمع ُمـ قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مF ، ملEحلًـ سمـ Aيب Eحلًـ Eًمٌٍميٕن : وهذE ُمٜم٘مٓمع

ًمًٜمتلم سم٘مٞمت٤م ُمـ ظمالوم٦م قمٛمر
(8)

. 

ُم٤م Aظمرضمف حيٞمك سمـ @Mم: ومـفو
(9)

وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل 
(10)

قمـ حمٛمد ، ُمـ ـمريؼ EMوM سمـ Aيب هٜمد 

                                 
 (. 2079( H )4/93ت٤مOيخ Eًمٙمٌػم )( Eًم1)

 (. . 4/93( H )2079( Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم )2)

(3) (4  /320) ( H3117 .) 

 (. 4989( H )730(، شم٘مري٥م Eًمتٝمذي٥م )4327 :S( H )21/543( هتذي٥م Eًمٙمامل )4)

 (. 5/98( K )1256( OCوE ?Eًمٖمٚمٞمؾ )5)

(6 :S( مM@ ًمٞمحٞمك سمـ JEخلرE)52( K )157 .) 

 . ( K9960 ) (6/45ّمٜمػ )Eعم (7)

 (. 4/564( ؾمػم Aقمالم Eًمٜمٌال? )8)

(9 :S( مM@ ًمٞمحٞمك سمـ JEخلرE )52( K )156 .) 

 (. 1/234( K )305( EُٕمقEل ٓسمـ Pٟمجقيف )10)
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 .قمـ سمٞمع Oىمٞمؼ Aهؾ Eًمذُم٦م وOAوٞمٝمؿ قمٜمف Eهلل Oيضهنك قمٛمر ، سمـ ؾمػميـ

  Eيْم٤موهذA قمٛمر : ُمٜم٘مٓمع Gٕن حمٛمد سمـ ؾمػميـ وًمد سمٕمد ووم٤م ، ٟمس سمـ ؾمػميـA وًمد حمٛمد سمـ ))ىم٤مل

((ؾمػميـ ًمًٜمتلم سم٘مٞمت٤م ُمـ ظمالوم٦م قمثامن
(1)

. 

ُم٤م Aظمرضمف حيٞمك سمـ @Mم ذم EخلرJE: ومـفو
(2)

وُمـ ـمري٘مف Eًمٌٞمٝم٘مل-
(3)

وAسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل، -
(4)

 

وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل
(5)

وEًمٓمؼمEين، 
(6)

: ىم٤مل، قمـ قم٤مُمر Eًمِمٕمٌل، ـمريؼ سمٙمػم سمـ قم٤مُمر يمٚمٝمؿ ُمـ 

ممـ : وم٘م٤مل، ومذيمر Nًمؽ ًمٕمٛمر، OAو٤م قمغم ؿم٤مـمئ EًمٗمرHE ًمٞمتخذ ومٞمٝم٤م ىمْم٤ٌم قمت٦ٌم سمـ ومرىمدEؿمؽمى ))

ه١مٓ? Aهٚمٝم٤م ومٝمؾ Eؿمؽمي٧م : ىم٤مل، ىم٤مل ُمـ OAسم٤مهب٤م ومٚمام Eضمتٛمع Eعمٝم٤مضمرون وEٕٟمّم٤مO قمٜمد قمٛمر= Eؿمؽميتٝم٤م

 .((وظمذ ُم٤مًمؽ، وم٤مMMOه٤م قمغم ُمـ Eؿمؽميتٝم٤م ُمٜمف: ىم٤مل، ٓ: ىم٤مل= ؿمٞمئ٤مُمٜمٝمؿ 

وٟم٘مؾ قمـ ، وٕمٗمف مجٝمقE Oٕئٛم٦م: وومٞمف سمٙمػم سمـ قم٤مُمر Eًمٌجكم، OوEه EًمٓمؼمEين ذم Eًمٙمٌػم)): ىم٤مل Eهلٞمثٛمل

((وEًمّمحٞمح قمـ Aمحد شمْمٕمٞمٗمف، Aمحد Aٟمف وصم٘مف
(7)

. 

((وٕمٞمػ)) وسمٙمػم سمـ قم٤مُمر Eًمٌجكم Aسمق Cؾمامقمٞمؾ Eًمٙمقذم
(8)

. 

Aظمرضمف Aسمق يقؾمػ: سمؾ شمقسمع قمٚمٞمف، ومل يٜمٗمرM سمف سمٙمػم
(9)

Eًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ– 
(10)

جم٤مًمد سمـ  قمـ – 

Cين Eؿمؽمي٧م OAو٤م ُمـ  ًمٕمٛمر Eسمـ Eخلٓم٤مF  ىم٤مل ٟمفE Aًمًٚمٛمل قمت٦ٌم سمـ ومرىمد قمـ Eًمِمٕمٌل قم٤مُمر قمـ ؾمٕمٞمد

 .E TOAًمًقME وم٘م٤مل قمٛمر Aيمؾ A<ح٤مهب٤م OAوٞم٧م ىم٤مل ٓ ىم٤مل وم٠مٟم٧م ومٞمٝم٤م ُمثؾ <٤مطمٌٝم٤م

                                 
 (. 7/143( Eًمٓمٌ٘م٤مE Hًمٙمؼمى )1)

(2 :S( JEخلرE )54( K )168 .) 

 (. 9/141( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )3)

(4 :S( لEُٕمقE )99( K )196 .) 

(5EُٕمقE )( 1/220ل( K )285( لEُٕمقE ،)1/230( K )303 .) 

 (.  17/132( K )324( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم )6)

 (. 4/111( جمٛمع EًمزوEئد وُمٜمٌع EًمٗمقEئد )7)

(8 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )177( H )759 .) 

(9 :S( قمل ٕيب يقؾمػEPٕوE قمغم ؾمػم MًمرE )92 ) 

(10( Oٔصم٤مEًمًٜمـ وE ُمٕمروم٦م )13/336( K )18399 .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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((ًمٞمس سم٤مًم٘مقي وىمد شمٖمػم ذم @ظمر قمٛمره))سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٛمػم EهلٛمدEين  جم٤مًمد سمـ ؾمٕمٞمدوومٞمف 
(1)

. 

Eًمِمٕمٌل Oٕسمع ؾمٜملم  ووًمد، يًٛمع ُمـ قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مF ، ملقم٤مُمر Eًمِمٕمٌل وهل Aن، وومٞمف قمٚم٦م Aظمرى

سم٘ملم ُمـ ظمالوم٦م قمٛمر 
(2)

. 

 .وم٤مإلؾمٜم٤مM ومٞمف وٕمػ

 .أشمر فمقم زمـ أيب ؿمويمى  -444

JEخلرE م ذمM@ ظمرضمف حيٞمك سمـA
(3)

Eًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ– 
(4)

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم، -
(5)

، قمـ قمٌدG سمـ ؾمٚمٞمامن 

ـْ E TOAخلرJE رٌ? وي٘مقل))، قمـ قمكمي ، قمـ ىمت٤مGM، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ Aيب قمروسم٦م : Aٟم ف يم٤من يٙمره Aْن ُيِْمؽمى ُم

 .((قمٚمٞمٝم٤م ظمرE JEعمًٚمٛملم

ًً  مل ٕن ىمت٤مGM: وEٕصمر ُمٜم٘مٓمع ، -ومٞمف Eظمتالف ُمع–س ضمِ سمـ َهْ  Eهلل قمٌدو، ٤ميًٛمع ُمـ Eًمّمح٤مسم٦م A ٓCٟم

٤مسمـ ىمٞمؾ وم Cٓ قمـ Aٟمس   ُم٤م Aقمٚمؿ ىمت٤مO GMوى قمـ Aطمد ُمـ A<ح٤مE Fًمٜمٌل)): طمٜمٌؾ سمـ Aمحد ىم٤مل

((يره ؾمامقم٤م مل س ومٙم٠مٟمفضمِ َهْ 
(6)

وىمت٤مGM قمـ قم٤مئِم٦م ، ىمت٤مGM قمـ Aيب هريرG ُمرؾمؾ)): وىم٤مل Aسمق طم٤مشمؿ، 

ًً   ومل يٚمؼ ىمت٤مGM ُمـ A<ح٤مE Fًمٜمٌل، ُمرؾمؾ ((سضمِ سمـ َهْ  Eهلل قمٌد٤م وA ٓCٟم
(7)

. 

Aصم٧ٌم Eًمٜم٤مQ ؾمامقم٤م ُمٜمف يمام ىم٤مل Eسمـ ُمٕملم وقمٌدG سمـ ؾمٚمٛمٞم٤من، Eظمتٚمط وؾمٕمٞمد سمـ Aيب قمروسم٦م 
(8)

. 

 زمـ فمبوس  اهلل فمبً أشمر -444

Aظمرضمف Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(9)

Aٟم ف يمره ))قمـ Eسمـ قم٤ٌمQ ، قمـ قمٙمرُم٦م، قمـ Eًمِمٞم٤ٌمينّ ، قمـ ذيؽ، قمـ ويمٞمع 

                                 
 (. 6478)( H 920٘مري٥م Eًمتٝمذي٥م )S: ( شم1)

 (. 3/15( وومٞم٤مE Hٕقمٞم٤من ٓسمـ ظمٚمٙم٤من )2)

(3 :S()55( K )178 .) 

 (. E9/140ًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )( 4)

 (. 10/673( K )21196( Eعمّمٜمػ )5)

(6 :S( يب طم٤مشمؿA ؾمٞمؾ ٓسمـEعمرE )168( H )619 .) 

(7 :S( يب طم٤مشمؿA ؾمٞمؾ ٓسمـEعمرE )175( H )640 .) 

 (. 4/447وٕمٗم٤م? Eًمرضم٤مل ) ( Eًمٙم٤مُمؾ ذم8)

 (. 10/673( K )211197(Eعمّمٜمػ )9)
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MEًمًقE TOA ?َEذ)). 

((<دوق خيٓمك? يمثػمE شمٖمػم طمٗمٔمف ُمٜمذ وزم Eًم٘مْم٤م? سم٤مًمٙمقوم٦م))، Eًم٘م٤ميض Eهلل قمٌدذيؽ سمـ وومٞمف  
(1)

 ،

((صم٘م٦م))Eًمٙمقذم  ؾمٚمٞمامن سمـ Aيب ؾمٚمٞمامن Aسمق Cؾمح٤مق Eًمِمٞم٤ٌمين: هق وEًمِمٞم٤ٌمينّ 
(2)

. 

 .حل٤مل ذيؽ Eًم٘م٤ميض، وEإلؾمٜم٤مM وٕمٞمػ

Eسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل ف @ظمر Aظمرضمفوًمف وضم
(3)

قمـ Aيب ؾمٜم٤من ؾمٗمٞم٤من ، قمـ Aيب ٟمٕمٞمؿ Eًمٗمْمؾ سمـ Mيملم 

 .Cي٤مي وهذE EًمًقME: ي٘مقل، ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤م: قمـ قمٜمؽمA Gيب ويمٞمع Eًمٙمقذم ىم٤مل، سمـ ؾمٜم٤من

٘مف Aسمق OPقم٦م EًمرPEيه٤مOون وصمّ  وEًمد Eًمرمحـ Aسمق ويمٞمع Eًمٙمقذم قمٌدوقمٜمؽمG سمـ 
(4)

. 

Aسمق ؾمٜم٤من Eًمِمٞم٤ٌمين Eٕ<ٖمر  -سمْمؿ EعمقطمدG وEجلٞمؿ سمٞمٜمٝمام EO? ؾم٤ميمٜم٦م- وؾمٕمٞمد سمـ ؾمٜم٤من Eًمؼممجل

((<دوق ًمف Aوه٤مم))Eًمٙمقذم ٟمزيؾ Eًمري 
(5)

. 

 .-Eهلل ؿم٤م? Cن–يرشم٘مل Cمم OMضم٦م Eحلًـ ، وم٤مٕصمر هبذE Eًمِم٤مهد

 .زمـ فمؿر  اهلل فمبًشمر أ -444

JEخلرE م ذمM@ ظمرضمف حيٞمك سمـA
(6)

Eًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ– 
(7)

 :Eعم٤ٌمOك Eسمـ قمـ – 

وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل
(8)

 ، قمـ Aيب ٟمٕمٞمؿ 

: ىم٤مل Eسمـ قمٛمر: قمـ ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمرEن ىم٤مل، وAسمق ٟمٕمٞمؿ( قمـ ضمٕمٗمر سمـ سمرىم٤من، يمالمه٤م )Eسمـ Eعم٤ٌمOك

ك، ٦ًم EOMهؿيمٚمٝم٤م سمجزي٦م مخ، ينين Aن  زم TOٕE ُم٤م ًِ َٖم٤مOِ قَمغَم َٟمْٗم  .Aُىِمر  ومِٞمَٝم٤م سم٤ِمًمّم 

 .Cؾمٜم٤مMه <حٞمحو

                                 
 (. 2787( Oىمؿ )436( Eًمت٘مري٥م )<ا1)

(2 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )408( H )2568 .) 

 (. 1/234( K )304( EُٕمقEل )3)

 (. 7/35( H )187(EجلرK وEًمتٕمديؾ ٓسمـ Aيب طم٤مشمؿ )4)

(5 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )381( H )2332 .) 

(6 :S( )53 )( K164 .) 

 (. E9/139ًمًٜمـ Eًمٙمؼمى ) (7)

 (. K314 ) (E1/236ُٕمقEل ٓسمـ Pٟمجقيف )( 8)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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وAظمرضمف Eسـم Aيب ؿمٞم٦ٌم
(1)

Aن  ))، قمـ Eسـم قمٛمر، قمـ ٟم٤مومع، قمـ حمٛمد سـم قمجالن، قمـ حيٞمك سـم ؾمٕمٞمد Eًم٘مٓم٤من 

JEخلرE TOA ?Eضمال ؾم٠مًمف قمـ ذO ،ُمٕمٜم٤مه Eو ر? هذA ،ـ قمٜم٘مف: وم٘م٤مل  .((ومتجٕمٚمف ذم قمٜم٘مؽ: خترE Jًمّمٖم٤مO ُم

Cه <حٞمحMًمِمٞمخلمو، ؾمٜم٤مE ضم٤ملO Hضم٤مًمف صم٘م٤مO ،ـ قمجالن ومروى ًمف ُمًٚمؿ خ٤مOي، همػم حمٛمد سم  .وEؾمتِمٝمد سمف Eًٌم

JEخلرE م ذمM@ ظمرضمف حيٞمك سمـAو
(2)

Eًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ– 
(3)

 :Pهػم سمـ ُمٕم٤موي٦مقمـ  -

وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل
(4)

 :قمـ ضمٕمٗمر سمـ قمقن 

)Eًمنمى : ىم٤مل، Eؿمؽمي٧م OAو٤م: ىمٚم٧م ٓسمـ قمٛمر: ىم٤مل، وEسمـ قمقن( قمـ يمٚمٞم٥م سمـ وEئؾ، يمالمه٤م )Pهػم

وىمٗمٞمزE، وَم٢ميِنِّ Aُقْمٓمِل ُمـ يمؾ ضمري٥ِم OM TٍOAمه٤م: ىم٤مل ىمٚم٧م، طمًـ(
(5)

ٓ دمٕمؾ ذم : ىم٤مل، ُمـ ـمٕم٤مم 

Oًمّمٖم٤مE قمٜم٘مؽ. 

((<دوق))، ويمٚمٞم٥م سمـ وEئؾ سمـ سمٞمح٤من Eًمتٞمٛمل Eًمٌٙمري Eعمدين صمؿ Eًمٙمقذم، ـوEإلؾمٜم٤مM طمً 
(6)

Oوى  

 .ًمف Eًمٌخ٤مOي

 . زمـ مغػؾ اهلل فمبًوروي ذيمؽ فمـ  -444

Aظمرضمف حيٞمك سمـ @Mم
(7)

Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل 
(8)

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم، 
(9)

، طمج٤مJ سمـ OAـم٤مGيمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ ، 

                                 
 (. E10/671( K )21193عمّمٜمػ )( 1)

(2 :S( )52( K )154 .) 

 (. E9/140ًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )( 3)

(4(  )1/236( K )313 .) 

اقكٛمَ ا: صَماَمٟمَِٞم٦ُم َُمٙم٤َميِمٞمؽ. وEًمEًمَ٘مِٗمٞماز (5) ( يمٞمٚمق ضمرEم، وقمغم هذE وم٤مًم٘مٗمٞمز 06. 3: َ<٤مWٌ وٟمِّْمػ، وEعمٙمقك ي٤ًموي )ٙمُّ

 (. . E40عمٙم٤ميٞمؾ وEعمقPEيـ Eًمنمقمٞم٦م ًمٕمكم مجٕم٦م )<ا (4/162( يمٞمٚمق ضمرEم. Eٟمٔمر Eًمٜمٝم٤مي٦م )480. 24=)06. 3×8)

(6)  :S( ًمتٝمذي٥مE 813شم٘مري٥م( H )5663 .) 

(7 :S( )49( K )139 .) 

(8 :S()104( K )214 .) 

 (. 10/669-670( K )21187( Eعمّمٜمػ )9)
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ؾٍ  Eهلل قمٌدقمـ ، ٙمؿ سمـ قمتٞم٦ٌمقمـ Eحل سمـ ُُمَٖمٗم 
(1)

ٓ شمِمؽميـ ُمـ EًمًقC MEٓ ُمـ Aهؾ EحلػمG وسم٤مٟم٘مٞم٤م : ىم٤مل، 

وAًمٞمس
(2)

. 

وAُم٤م Aهؾ ، وم٠مُم٤م Aهؾ EحلػمG وم٢من ظم٤مًمد سمـ Eًمقًمٞمد يم٤من <٤محلٝمؿ ذم Mهر Aيب سمٙمر Oمحف Eهلل: ىم٤مل Aسمق قمٌٞمد 

سم٤مٟم٘مٞم٤م وAًمٞمس وم٢مهنؿ MًمقA Eسم٤م قمٌٞمد
(3)

Eهلل قمٌدوضمرير سمـ  
(4)

 QOمم وم٤مC Eومٌذًمؽ يم٤من ، قمغم خم٤مو٦م طمتك قمؼمو

                                 
هق EًمّمقFE، وذم EُٕمقEل ٕيب قمٌٞمد ))سمتح٘مٞمؼ حمٛمد قمقEُم٦م )Eسمـ ُمٕم٘مؾ( وىم٤مل Eعمح٘مؼ: -ذم ُمّمٜمػ Eسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم ( 1)

@Mم، وAيب قمٌٞمد  Eها، وذم حت٘مٞمؼ يمامل يقؾمػ EحلقH، وقمٜمد حيٞمك سمـ(()Eسمـ ُمٖمٗمؾ( حتريػ، Aىمقل هذE سمٜم٤م? قمغم Eًم٘مرEئـ

سمـ ُمٖمٗمؾ ُمـ Eًمذيـ  Eهلل )Eسمـ ُمٖمٗمؾ(، ومقىمقE Wًمتحريػ قمٜمد ه١مٓ? Eًمثالصم٦م سمٕمٞمد ضمدE، ويمذًمؽ Nيمر Eسمـ ىمدEُم٦م Aن قمٌد

 يمرهقE ذA TOA ?Eهؾ Eًمذُم٦م. 

طمتٚم٧م Eًمٞمقم ُمديٜم٦م Eًمٜمجػ وىمد E، ُمديٜم٦م يم٤مٟم٧م قمغم صمالصم٦م Aُمٞم٤مل ُمـ Eًمٙمقوم٦م -سم٤مًمٙمن صمؿ Eًمًٙمقن، وEO?-: احليغمة( 2)

ًمٕم٤مشمؼ  ُمٕمجؿ Eعمٕم٤ممل EجلٖمرEومٞم٦م ذم EًمًػمE Gًمٜمٌقي٦م، (2/328ُمٕمجؿ EًمٌٚمدEن )ُمقىمع EحلػمG قمغم Aُمٞم٤مل ُمـ @صم٤مE Oًمٙمقوم٦م. 

 E  :S(108 .)ًمٌالMي

Eًمقًمٞمد Aهٚمٝم٤م قمغم Aًمػ ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ ٟمقEطمل Eًمٙمقوم٦م Nيمره٤م ذم EًمٗمتقK، <٤مًمح ظم٤مًمد سمـ  -سمٙمن Eًمٜمقن-: زموكِْؼيقو

OMهؿ وـمٞمٚم٤ًمن، وىم٤مل: ًمٞمس ٕطمد ُمـ Aهؾ EًمًقME قمٝمد Cٓ ٕهؾ EحلػمG وAًّمٞمس وسم٤مٟم٘مٞم٤م. Eٟمٔمر: ُمٕمجؿ EًمٌٚمدEن 

(1/331 .) 

 ُمّمٖمر سمقPن ومّٚمٞمس، وEًمًلم ُمٝمٛمٚم٦م، Eعمقوع Eًمذي يم٤مٟم٧م ومٞمف Eًمقىمٕم٦م سملم Eعمًٚمٛملم وEًمٗمرQ ذم Aول: ُأيم ْقيس

 (. E TOA1/248ًمٕمرEق ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م Eًم٤ٌمMي٦م. ُمٕمجؿ EًمٌٚمدEن )

ؾمٜم٦م شمًع. وىمد ىمٞمؾ: ؾمٜم٦م قمنم،  ، يم٤من Cؾمالُمف وىمدوُمف ذم وومد ىمقُمف قمغم EًمٜمٌلEعمثٜمك سمـ طم٤مOصم٦م Eًمِمٞم٤ٌمين: Aسمق قمٌٞمد( 3)

ف Cمم EًمٕمرEق ىمٌؾ ُمًػم ظم٤مًمد سمـ Eًمقًمٞمد Cًمٞمٝم٤م، ويم٤من Eعمثٜمل ؿمج٤مقم٤م وسمٕمثف Aسمق سمٙمر ؾمٜم٦م Cطمدى قمنمG ذم <دO ظمالومت

يٌٚمٖمف Aطمد، ىمتؾ Eعمثٜمك Eسمـ طم٤مOصم٦م  ؿمٝمام سمٓمال، ُمٞمٛمقن Eًمٜم٘مٞم٦ٌم، طمًـ EًمرAي وEإلُم٤مA ،GOسمغم ذم طمروE FًمٕمرEق سمال? مل

( Fح٤م>ٕE ذم ُمٕمروم٦م Fٓؾمتٞمٕم٤مE .ؾمٞم٦مMًم٘م٤مE ىمٌؾ Gسمع قمنمOA ًمِمٞم٤ٌمين ؾمٜم٦مE4/1456( H )2514 .) 

ذم طمج٦م EًمقWEM ويم٤من  A ، ؾمٚمؿ AوEظمر Eًمًٜم٦م Eًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ EهلجرG، ويم٤من ُمعE ًمٌجكم Eهلل وضمرير سمـ قمٌد( 4)

ذم طمروE FًمٕمرEق قمغم  ي٘مقل قمٜمف: يقؾمػ هذه Eُٕم٦م، وىمّدُمف قمٛمر  مجٞمال، ويم٤من قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مE  Fهلل Oيض

ر قمٔمٞمؿ ذم ومتح Eًم٘م٤مMؾمٞم٦م، سم٤مPO ُمٝمرEن يقم Eًم٘م٤مMؾمٞم٦م وم٘متٚمف صمؿ ؾمٙمـ ضمرير Eًمٙمقوم٦م، وEقمتزل مجٞمع سمجٞمٚم٦م، ويم٤من هلؿ Aُم

(، 2/591( يٜمٔمر: ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ )اه54ها( وىمٞمؾ: ) E51ًمٗمتٜم٦م، وؾمٙمـ ىمرىمٞمًٞم٤م طمتك ُم٤مH ؾمٜم٦م )

 . (E1/581( H )1139إل<٤مسم٦م ذم متٞمٞمز Eًمّمح٤مسم٦م )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .<ٚمحٝمؿ وAُم٤مهنؿ

، Eًمٙمقذم Eحلٙمؿ سمـ قمتٞم٦ٌم Eًمٙمٜمديٕن : وذم Cؾمٜم٤مMه Eٟم٘مٓم٤مW، وهق ُمتٙمٚمؿ ومٞمف، طمج٤مJ سمـ OAـم٤مGوومٞمف 

وًمد ؾمٜم٦م مخًلم
(1)

: وىمٞمؾ، شمقذم سم٤مًمٌٍمG ذم @ظمر وٓي٦م ُمٕم٤موي٦م ؾمٜم٦م ؾمتلم ٖمٗمؾ Eعمزينسمـ ُم Eهلل قمٌدو، 

Cطمدى وؾمتلم
(2)

 .-Aقمٚمؿ وEهلل–ومًامقمف ُمٜمف سمٕمٞمد ، 

 وومبقصي زمـ ذؤيى -444
(3)

. 

Aظمرضمف Aسمق قمٌٞمد
(4)

وEسمـ Pٟمجقيف، 
(5)

ُمـ : ىم٤مل، قمـ ىمٌٞمّم٦م سمـ BNي٥م، EًمٚمجالJ سمـ ُمـ ـمريؼ ظم٤مًمد 

 .وEًمّمٖم٤مA Oظمذ OAو٤م سمجزيتٝم٤م وم٘مد سم٤م? سمام سم٤م? سمف Aهؾ Eًمٙمت٤مسملم ُمـ Eًمذّل 

((<دوق وم٘مٞمف))وىمٞمؾ Mُمِم٘مل  ظم٤مًمد سمـ EًمٚمجالE Jًمٕم٤مُمري Aسمق CسمرEهٞمؿ محيصوCؾمٜم٤مMه طمًـ ُمـ Aضمؾ 
(6)

. 

ٕن Aسم٤م قمٌٞمد Nيمر ىمٌٞمّم٦م ممـ ، وEًمّمقFE وىمٗمف قمغم ىمٌٞمّم٦م سمـ BNي٥م، O ومع Eسمـ Pٟمجقيف Cمم Eًمٜمٌلو

JEخلرE TOA ?Eذ Eًمذيـ يمرهقE :وم٘م٤مل :((JEخلرE TOA ?Eهٞم٦م سمنمEسم٤مًمٙمر Oٔصم٤مE ٟمام يمرهٝم٤م . وم٘مد شمت٤مسمٕم٧مCو

 :Eًمٙم٤مOهقن ُمـ ضمٝمتلم

٤م ذم? ًمٚمٛمًٚمٛملم  .CطمدEمه٤م Aهن 

 Oٖم٤م> JEخلرE نA ٕظمرىEو. 

ي٘مرن Aطمديمؿ سم٤مًمّمٖم٤مO سمٕمد NC  وٓ: CطمدEمه٤م ىمقًمف: ويمالمه٤م EMظمؾ ذم طمديثل قمٛمر Eًمٚمذيـ Nيمرٟم٤ممه٤م 

سمـ  Eهلل قمٌدو، وEسمـ قمٛمر، سمـ قم٤ٌمE Qهلل قمٌدو، سمـ ُمًٕمقE Mهلل قمٌدووEوم٘مف قمغم Nًمؽ . ُمٜمف Eهلل ٟمج٤مه

                                 
 (. 7/120( هتذي٥م Eًمٙمامل ذم Aؾمام? Eًمرضم٤مل )1)

 (. 4/1780( ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ )2)

، وًمد يقم سمـ قمٛمرو، Aسمق Cؾمح٤مق EخلزEقمل -سمٛمٝمٛمٚمتلم ُمٗمتقطمتلم سمٞمٜمٝمام ٓم ؾم٤ميمٜم٦م  -( ىمٌٞمّم٦م سمـ BNي٥م سمـ طمٚمحٚم٦م 3)

 ها. 88وىمٞمؾ  86ام? هذه Eُٕم٦م، ُم٤مH ؾمٜم٦م Eًمٗمتح، وىمٞمؾ يقم طمٜملم ًمف BOي٦م، يم٤من ُمـ قمٚم

( 3/1272 H(، Eٓؾمتٞمٕم٤مF ذم ُمٕمروم٦م Eٕ<ح٤مF )879( ا )2/343يٜمٔمر: ُمٕمجؿ Eًمّمح٤مسم٦م ٓسمـ ىم٤مٟمع )

 (. 5512( H )797(، وشم٘مري٥م Eًمتٝمذي٥م )5/390( H )7286 :S(، Eإل<٤مسم٦م ذم متٞمٞمز Eًمّمح٤مسم٦م )2100)

(4 :S( لEُٕمقE )101( K )201 .) 

 (. E1/236( K )311ُٕمقEل )( 5)

(6 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )290(K )1672 .) 
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ها. M)) Eي٨م Eًمتل Nيمرٟم٤مه٤موهمػمهؿ ذم هذه Eٕطم٤م وىمٌٞمّم٦م سمـ BNي٥م، قمٛمرو
(1)

. 

ايمرمحـ زمـ يزيً فمبً)روى : ومقيمف -444
(2)

ـَ مسعقد اؾميؼمى ميـ دهؼيون أرًضي  فميعم أن ، وأن  ازم

يؽػقف صمزيتفو(
(3)

. 

Aظمرضمف Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل
(4)

قمـ ، Eًمرمحـ قمٌدقمـ Eًم٘م٤مؾمؿ سمـ ، قمـ Eحلج٤مJ، قمـ يزيد سمـ ه٤مOون 

 .Aن يٙمٗمٞمف ضمزيتٝم٤م ٤م قمغمEؿمؽمى ُمـ Mه٘م٤من OAًو : Eسمـ ُمًٕمقA Mسمٞمف Aنّ 

وظم٤مًمٗمف مجع ُمـ EًمروGE ، (سمـ ُمًٕمقE Mهلل قمٌدEًمرمحـ سمـ  قمٌد): سمذيمر هٙمذO EوEه يزيد سمـ ه٤مOون

Jحلج٤مE ًم٘م٤مؾمؿ، ومرووه قمـE قمـ ،Mسمـ ُمًٕمقE قمـ . 

JEخلرE م ذمM@ ظمرضمف حيٞمك سمـA
(5)

 :Eًمًالم سمـ طمرF قمٌدقمـ  

Aسمق قمٌٞمد
(6)

وEًمٌٞمٝم٘مل: قمـ Aيب ُمٕم٤موي٦م، 
(7)

 :ُمـ ـمري٘مف 

Aيب ؿمٞم٦ٌم وEسمـ
(8)

 Iقمـ طمٗمص سمـ همٞم٤م: 

وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل
(9)

 :ُمـ ـمريؼ طم٤ٌمن سمـ قمكم Eًمٕمٜمزي 

                                 
 (.  1/239( K )321( EُٕمقEل ٓسمـ Pٟمجقيف )1)

سمـ ُمًٕمقE Mهلذزم( يمام ذم ُمّم٤مOM خترجيف، وهق:  Eهلل Eًمرمحـ سمـ قمٌد ( هٙمذE ذم ُمٓمٌقE Wعمٖمٜمل، وEًمّمقFE: )قمٌد2)

، Eظمتٚمػ ذم ؾمامقمف ُمـ Aسمٞمف Eسمـ ُمًٕمقM، ومٜمٗم٤مه Eًمٜم٤ًمئل وEسمـ ُمٕملم سمـ ُمًٕمقE Mهلذمم، Eًمٙمقذم هللا Eًمرمحـ سمـ قمٌد قمٌد

ذم Cطمدى EًمروEيتلم قمٜمف، وAصمٌتف ذم OوEي٦م Aظمرى، وىم٤مل Eسمـ Eعمديٜمل، وEًمٌخ٤مOي، وAسمق طم٤مشمؿ: Cٟمف ؾمٛمع ُمٜمف، وىم٤مل Eسمـ 

 . ((صم٘م٦م ُمـ ُم٤مH ؾمٜم٦م شمًع وؾمٌٕملم وىمد ؾمٛمع ُمـ Aسمٞمف ًمٙمـ ؿمٞمئ٤م يًػمE))Eعمٚم٘مـ: وهل Pي٤مGM قمٚمؿ، وىم٤مل Eسمـ طمجر: 

خ٤مOي ) (، هتذي٥م Eًمٙمامل ذم Aؾمام? 5/248( H )1185(، EجلرK وEًمتٕمديؾ )979( H )5/299يٜمٔمر: Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم ًمٌٚم

دE Oعمٜمػم )E17/239( H )3877ًمرضم٤مل )  (. 3924( H )587(، شم٘مري٥م Eًمتٝمذي٥م )E ،)6/497 :Sًٌم

 (. 4/192) ( Eعمٖمٜمل3)

 (. 84-85( K )199( EُٕمقEل )<ا4)

(5 :S( )53( K )166 .) 

 (. 84-85( K )199( EُٕمقEل )<ا6)

 . (9 /140(Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )7)

 (. 10/669( K )21186( Eعمّمٜمػ )8)

 (. 1/234( K )306( EُٕمقEل ٓسمـ Pٟمجقيف )9)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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قمـ ، وطم٤ٌمن( قمـ طمج٤مJ، وطمٗمص سمـ همٞم٤مI، وAسمق ُمٕم٤موي٦م، Eًمًالم سمـ طمرF قمٌدOAسمٕمتٝمؿ )

وم٘م٤مل ، ل OAيضEؿمؽم ُمٜمّ: وم٘م٤مل، سمـ ُمًٕمقE Mهلل قمٌدضم٤م? Mه٘م٤من Cمم : ىم٤مل، Eًمرمحـ قمٌدسمـ  Eًم٘م٤مؾمؿ

 .وم٤مؿمؽمEه٤م ُمٜمف، ٟمٕمؿ: ىم٤مل= غم Aن شمٙمٗمٞمٜمل ظمرEضمٝم٤مقم: Eهلل قمٌد

يدOك ضمّده مل سمـ ُمًٕمقE Mهلل قمٌدEًمرمحـ سمـ  قمٌدٕن Eًم٘م٤مؾمؿ سمـ : وهذE ُمٜم٘مٓمع 
(1)

. 

 .ٕهنؿ Aيمثر قمدEM، وEًمرEضمح OوEي٦م Eجلامقم٦م

 .Aن Eٕصمر وٕمٞمػ ًمالٟم٘مٓم٤مW: وEحل٤م<ؾ

وىمد وMO قمـ Eسمـ ُمًٕمقM ظمالومف يمام ؾمٞم٠ميت
(2)

. 

ر  اهلل اَك رؽمقُل : أك ف ومول ازمـ مسعقد[)وُرِوَي فمـف ]: ومقيمف -444 فمـ ايمت َبؼُّ
(3)

دم إهؾ  

همؽقػ زمامل زمي راذان》: اهلل فمبًشمؿ  ومول  واظمول
(4)

ًٓ ، 《وزمؽذا، وزمؽذا،  وهذا يًل فمعم أن يمف َمو

(راذان زمي
(5)

. 

 .وEظمتٚمػ ذم Cؾمٜم٤مMمه٤م، Eًمتٞم٤مK وAيب، دي٨م OوEه ؿمٕم٦ٌم قمـ Aيب مجرGهذE Eحل

Gيب مجرA ي٦مEوO ُم٤مA ،ًمٓمٞم٤مًمز ذم ُمًٜمدهE وم٠مظمرضمٝم٤م
(6)

وُمـ ـمري٘مف Eسمـ Eجلٕمد ذم ُمًٜمده-: 
(7)

 ،

وEًمٌٞمٝم٘مل ذم Eًمِمٕم٥م
(8)

قمـ ، قمـ Aسمٞمف، قمـ Oضمؾ ُمـ ـمٞمئ، Aظمؼمين Aسمق مجرG: ىم٤مل، قمـ ؿمٕم٦ٌم – 

 .ٟمحقه  قمـ Eًمٜمٌل ،سمـ ُمًٕمقE Mهلل قمٌد

                                 
(1 )  :S( ؾمٞمؾEعمرE GEوO يمرN ًمتحّمٞمؾ ذمE 259حتٗم٦م) . 

 . -E - 674حلدي٨م Oىمؿ Eٟمٔمر( 2)

(3E )عم٤مل وهمػمهًمتٌا٘مرE ًمتقؾمع ذمE :عمٕمٜمكEِٟم اَم ُهَق ؿم٘م٘متف وومتحتف، وC سَمْٓمٜمف Hًمتٗمتح، َوُِمٜمْف ىمٞمؾ: سم٘مرEع و . : A<ؾ Eًمتٌّ٘مر Eًمت َقؾمُّ

 (. 221( K )91( ُم٤مGM: )سم٘مر( EُٕمقEل ًمٚم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم )S: 2/52) يٜمٔمر: همري٥م Eحلدي٨م ًمٚم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم

 EPEOن)): ىمري٦م ُمـ ىمرى A<ٌٝم٤من Aيْم٤م: وٟم٘مؾ Eسمـ Pٟمجقيف قمـ Aيب قمٌٞمد: -سمٕمد Eًٕمػ EPي، و@ظمره ٟمقن -: ( EPEOن4)

Eـْ قُمْٙمؼَم  (. 3/13(، ُمٕمجؿ EًمٌٚمدEن )345( H )1/248ٓسمـ Pٟمجقيف )Eٟمٔمر: EُٕمقEل  ((ىَمْرَي٦ٌم ُِم

 (4/193( Eعمٖمٜمل ٓسمـ ىمدEُم٦م )5)

 (. 379( K )1/298( ُمًٜمد Eًمٓمٞم٤مًمز )6)

(7 :S( جلٕمدE سمـE ُمًٜمد )197( K )1295 .) 

 (. 9905( K )13/29( ؿمٕم٥م Eإليامن )8)
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وضم٤م?H شمًٛمٞم٦م هذE Eًمرضمؾ Eًمٓم٤مئل قمٜمد Eإلُم٤مم Aمحد وم٠مظمرضمف
(1)

، طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم، طمج٤مE Jعمّمٞميصقمـ  

Kًمتٞم٤مE يبA ضمؾ ُمـ ـمٞمئ، قمـO هلل قمٌدقمـ ، قمـE ،ؾمقل ": ىم٤ملO هلل هن٤مٟم٤مE   ٕهؾ قمـE ًمتٌ٘مر ذمE

قمـ ، Eهلل قمٌدقمـ ، قمـ Aسمٞمف، طمدصمٜمل Aظمرم Eًمٓم٤مئل، ٟمٕمؿ -ويم٤من ضم٤مًم٤ًم قمٜمده  -: وم٘م٤مل Aسمق محزG، وEعم٤مل

وم٘مٚم٧م ٕيب : ىم٤مل ؿمٕم٦ٌم. 《= ومٙمٞمػ سم٠مهؾ سمرENEن وAهؾ سم٤معمديٜم٦م وAهؾ يمذE》: Eهلل قمٌدوم٘م٤مل : ىم٤مل، E ًمٜمٌل

Kًمتٞم٤مE :ًمتٌ٘مرE وم٘م٤مل= ُم٤م :((GًمٙمثرE)). 

E حلدي٨م ذم وٌطوىمدE OMيب: ظمتٚمٗم٧م ُمّم٤مA( ًمٓمٞم٤مًمزE ومٕمٜمد )Gمجر ،GعمقطمدE جلٕمد )سم٤مجلٞمؿE سمـEو ،

)?EًمرEًمٌٞمٝم٘ملوقمٜم، وE عمٝمٛمٚم٦م: دE ?سم٤محل٤م( ،)?EًمزEو. 

قمـ Eسمـ ، قمـ Aسمٞمف، قمـ Aظمرم Eًمٓم٤مئل)): وEًمزE?( وىم٤مل، Aسمق محزG )سم٤محل٤م? Eعمٝمٛمٚم٦م: وقمٜمد Eحلًٞمٜمل

Mوىم٤مل، ((ُمًٕمق :((Gسمق محزA ،سمٞمفA قمـ ،Mسمـ ُمًٕمقE ى ُمـ مه٤م، وقمٜمف ؿمٕم٦ٌم، قمـOيد ٓ))
(2)

. 

٤م Aسمق محزG ]سم٤محل٤م? وEًمزE?[ وم٢م)): وىم٤مل Eسـم طمجر Eًمرمحـ وEظمتٚمػ ذم Eؾمؿ  قمٌد: وEؾمٛمف، ٟم ف يٕمرف سمج٤مO ؿمٕم٦ٌمAُم 

وضمزم Eسـم ؿمٞمخٜم٤م ذم شمرمج٦م )Aظمرم ، قمـ Aسمٞمف، ((Eًمتٝمذي٥م))وًمٞم٧ًم ًمف OوEي٦م ذم ، ((Eًمتٝمذي٥م))وًمف شمرمج٦م ذم ، Aسمٞمف

Oقمق Eٕ هق ُمٞمٛمقن Eهذ Gسم٤م محزA  نA GهلٛمزE ًمٓم٤مئل( ذمE ،ٟمّ ، ىم٤مل وًمٞمس يمامA ًمؽ هٜم٤مُمعN ٟمّ : وم٘م٤مل، ف ٟم٤مىمضC ٓيٕمرفف  ،

قمقO ُمٕمروف Eٕ ك، وُمٞمٛمقنOتد Eها ((وهق ُمـ Oضم٤مل Eًمتٝمذي٥م ومال ًي
(3)

. 

)K( وهل ىمٚمٞمٚم٦م : وم٢من ٟمًختل Eعمًٜمد، وهق ]محزG[ قمٜمدي وهؿ)) Eهلل وشمٕم٘مٌف Eًمِمٞمخ Aمحد ؿم٤ميمر Oمحف

سمؾ ، (4185هٜم٤م وذم )، صم٧ٌم ومٞمٝمام )Aسمق مجرG( سم٤مجلٞمؿ وEًمرE?، و)ك( وهل <حٞمح٦م ُمت٘مٜم٦م Eًمْمٌط، Eًمٖمٚمط

Aسمق مجرG ، ومٝمق NCن، Eعمت٘مٜمقن كEًمتل يم٤من يْمٕمٝم٤م Eًمٜم٤مؾمخقن Eًم٘مدEُم، ك( قمغم EًمرE? قمالُم٦م Eإلمه٤ملووع ذم )

((. . . ٟمٍم Eسمـ قمٛمرEن Eًمْمٌٕمل
(4)

. 

 سمـ محزE Gهلل قمٌدو ي٘م٤مل ، Eهلل Aيب قمٌد و ي٘م٤مل Eسمـ Eهلل قمٌدEًمرمحـ سمـ  قمٌد: هق: وAسمق محزG ضم٤مO ؿمٕم٦ٌم

((ُم٘مٌقل)): يEًمٌٍم يمٞم٤ًمن Eعم٤مPين: Eهلل Aيب قمٌد سمـ
(5)

. 

                                 
 . (K4181 ) (240/ 7ُمًٜمد Aمحد ) (1)

(2E ًمٙمت٥مE ضم٤ملO سمٛمٕمروم٦م GًمتذيمرE )( G4/2024ًمٕمنم( H )8216-8217) 

 (. 2/442( شمٕمجٞمؾ Eعمٜمٗمٕم٦م )3)

 (. 4181( K )4/170( حت٘مٞمؼ ُمًٜمد Aمحد ًمٚمِمٞمخ Aمحد ؿم٤ميمر )4)

(5 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )587( H )3930  .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 Gسمق مجرAن سمـ ٟمٍم -سم٤مجلٞمؿ–وEٌَِٕمل قمّم٤مم سمـ قمٛمر ٟمزيؾ ظمرEؾم٤من ُمِمٝمقO سمٙمٜمٞمتف  Eًمٌٍمي Eًمُْم

((صم٧ٌم صم٘م٦م))
(1)

. 

FٕىمرE ؿمٕم٦ٌم وًمٕمؾ Oضم٤م Gسمق محزA ٕظمرمٕٟمف يروي قمـ : هقE سمـ ؾمٕمد سمـ GعمٖمػمE  يمرهN ًمٓم٤مئل يمامE

Eعمزي وEسمـ يمثػم
(2)

. 

وم٠مظمرضمٝم٤م Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل: روايي أيب ايمتقوحوAُم٤م 
(3)

وُمـ ـمري٘مف Eًمِم٤مر ذم ُمًٜمده-، 
(4)

 - 

وEإلُم٤مم Aمحد
(5)

يفوEسمـ Pٟمجق، 
(6)

 :قمـ طمج٤مE Jعمّمٞميص 

وAمحد
(7)

 :قمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر 

قمـ ، سمـ ُمًٕمقE Mهلل قمٌدقمـ ، Oضمؾ ُمـ ـمٞمئ: قمـ Eسمـ Eٕظمرم، قمـ Aيب Eًمتٞم٤مK، يمالمه٤م قمـ ؿمٕم٦ٌم

 .ٟمحقه: E ًمٜمٌل

 .(-Aسمٞمف قمـ طمًٌتف–قمـ Oضمؾ ُمـ ـمل? ، )قمـ Aيب Eًمتٞم٤مK: وقمٜمد Aيب قمٌٞمد

 .)قمـ Aسمٞمف(: ومِمؽ ذم ىمقًمف

 Kًمتٞم٤مE يبA قمـ FEًمّمقEمحد: وA ي٦مEوO ،سمق قمٌٞمد ؿمؽ  ذم و<ٚمف، يِمؽ ومٞمف مل فٕٟمAو. 

وم٤محل٤م<ؾ Aن Aسم٤م محزMEP G ًمِمٕم٦ٌم ذم Eإلؾمٜم٤مM ىمقل )قمـ Aسمٞمف( سمخالف Aيب Eًمتٞم٤مK وم٢مٟمف )): وىم٤مل Eسمـ طمجر

م رف( وEًمْماٛمػم ذم EًمروEيا٦م ٓسماـ Eٓظما)قماـ Aسمٞما: Eهلل( ومل ي٘ماؾ قمٌادقماـ ، )قمـ Oضمؾ ُماـ ـمال?: ىم٤مل

((محزG ٕيب ٓ
(8)

. 

                                 
(1)  :S( ًمتٝمذي٥مE 1000شم٘مري٥م) ( H7122 . .) 

رK وEًمتٕمديؾ وُمٕمروم٦م Eًمث٘م٤مH وEًمْمٕمٗم٤م? ( Eًمتٙمٛمٞمؾ ذم Eجل6128( H )28/365( هتذي٥م Eًمٙمامل ذم Aؾمام? Eًمرضم٤مل )2)

 (. 7/241(، وEٟمٔمر شمٕمٚمٞم٘م٤مH حم٘م٘مل ُمًٜمد )159( H )1/134وEعمج٤مهٞمؾ )

(3 :S( )90-91( K )221 .) 

(4( )2/244( K )815 .) 

 (. 4181( K )7/240( ُمًٜمد Aمحد )5)

 (. 1/248( K )343( EُٕمقEل )6)

 (. 7/244( K )4184( Eعمًٜمد )7)

 (. 2/442)( شمٕمجٞمؾ Eعمٜمٗمٕم٦م 8)
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، قمـ ؿِمْٛمر سمـ قمٓمٞم٦م، ٕن ؿمٕم٦ٌم OوEه ُمـ وضمف قمـ Eٕقمٛمش، OوEي٦م ُمـ ىم٤مل قمـ Aسمٞمف: EًمّمقFEوًمٕمؾ 

يمام ؾمٞم٠ميت، سمٛمٕمٜم٤مه Eهلل قمٌدقمـ ، قمـ Aسمٞمف، EعمٖمػمG سمـ ؾمٕمد سمـ Eٕظمرمقمـ 
(1)

. 

ؾم٠مًم٧م Aيب )): ىم٤مل Eسمـ Aيب طم٤مشمؿ، EعمٖمػمG سمـ ؾمٕمد سمـ Eٕظمرم: هق، وEًمرضمؾ ُمـ ـمل? Aو Eسمـ Eٕظمرم

هنك : ىم٤مل: قمـ Eسمـ ُمًٕمقM، قمـ Aسمٞمف، قمـ Oضمؾ ُمـ ـمٞمئ، Eًمتٞم٤مK قمـ Aيب، قمـ طمدي٨م OوEه ؿمٕم٦ٌم

((EعمٖمػمG سمـ ؾمٕمد Eسمـ Eٕظمرم: هذE Eًمرضمؾ هق: ىم٤مل Aيب قمـ Eًمتٌ٘مر ذم Eٕهؾ وEعم٤مل  هللا Oؾمقل
(2)

. 

Aظمرضمف Aمحد Aيْم٤م وEًمؽمُمذي ُمـ OوEي٦م ، ومجقE Mإلؾمٜم٤مM: وىمد Oوى Eعمتـ همػم ؿمٕم٦ٌم)): Eسمـ طمجر وىم٤مل

، ومذيمر Eحلدي٨م. . . Eهلل قمٌدقمـ ، قمـ Aسمٞمف، EعمٖمػمG سمـ ؾمٕمد سمـ Eٕظمرمقمـ ، Eٕقمٛمش قمـ ؿمٛمر سمـ قمٓمٞم٦م

EعمٖمػمG سمـ : ؿمٕم٦ٌم هقوقمغم هذE وم٤مسمـ Eٕظمرم ذم OوEي٦م   Eًمدٟمٞم٤مٞمٕم٦م ومؽمهمٌقE ذمٓ شمتخذوE Eًمّْم : وًمٗمٔمف

ه وAسمقه قمغم هذE هق ؾمٕمد سمـ Eٕظمرم Aسمقه ، وحيتٛمؾ Aن يٙمقن EعمرME سم٠مسمٞمف، ؾمٕمد سمـ Eٕظمرم: ٟم٥ًم Cمم ضمدِّ

((Eٕقمغم وهق Eٕظمرم
(3)

. 

وEسمـ طمجر ذم Eًمتٕمجٞمؾ Aظمرضمف Eًمؽمُمذي، ذم EًمٕمٚمؾوEحلدي٨م Eًمذي Nيمره Eسمـ Aيب طم٤مشمؿ 
(4)

 ،

وEًمٌخ٤مOي ذم Eًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم
(5)

وEًمٌٞمٝم٘مل ذم Eًمِمٕم٥م، 
(6)

 :ُمـ ـمريؼ EًمثقOي 

وEحلٛمٞمدي ذم Eعمًٜمد
(7)

وAمحد، 
(8)

 :قمـ Eسمـ قمٞمٞمٜم٦م 

وEسمـ Aيب ؿمٞم٦ٌم
(9)

وAمحد 
(10)

 ، قمـ Aيب ُمٕم٤موي٦م 

                                 
(1 S ٟمٔمرE )-1214 .- 

 (. 1905( Q )185-5/183(قمٚمؾ Eحلدي٨م ٓسمـ Aيب طم٤مشمؿ )2)

 (. 2/442( شمٕمجٞمؾ Eعمٜمٗمٕم٦م )3)

 (. 2328( K )4/143ذم Eًمًٜمـ، يمت٤مE :Fًمزهد، سم٤مF: ُم٤م ضم٤م? ذم Eهلؿ ذم Eًمدٟمٞم٤م وطمٌٝم٤م، )( 4)

(5 )(4/54( H )1935) . 

(6) (13/29( K )9906) . 

(7 )(1/220( K )122 .) 

 (. E6/54( K )3579عمًٜمد )( 8)

 (. E13/241( K )3552عمّمٜمػ )( 9)

 (. E7/140( K )4048عمًٜمد )( 10)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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Eًمدٟمٞم٤م وEسمـ Aيب Eًمدٟمٞم٤م Nمّ 
(1)

وEسمـ Aيب قم٤م<ؿ ذم Eًمزهد 
(2)

وAسمق يٕمغم 
(3)

و ُمـ ـمري٘مف Eسمـ طم٤ٌمن-
(4)

ا -

 :قمـ Aيب ُمٕم٤موي٦م

وEحل٤ميمؿ
(5)

 :ُمـ ـمريؼ ؿمٕم٦ٌم 

EعمٖمػمG قمـ ، قمـ ؿِمْٛمر سمـ قمٓمٞم٦م، وؿمٕم٦ٌم( قمـ Eٕقمٛمش، وAسمق ُمٕم٤موي٦م، وEسمـ قمٞمٞمٜم٦م، OAسمٕمتٝمؿ ) EًمثقOي 

: ٓ شمتخذوE Eًمْمٞمٕم٦م: E هلل ىم٤مل Oؾمقل: سمـ ُمًٕمقM ىم٤مل Eهلل قمٌدقمـ ، قمـ Aسمٞمف، سمـ ؾمٕمد سمـ Eٕظمرم

 .ومؽمهمٌقE ذم Eًمدٟمٞم٤م

وAظمرضمف Eسمـ Eعم٤ٌمOك ذم Eًمزهد
(6)

Eًمًٜم٦م ذK ذم Eًمٌٖمقي ـمري٘مف وُمـ– 
(7)

وAسمق EMوE Mًمٓمٞم٤مًمز - 
(8)

 

 :قمـ ىمٞمس سمـ Eًمرسمٞمع

وAسمق Eًمِمٞمخ ذم ـمٌ٘م٤مE Hعمحدصملم سم٠م<ٌٝم٤من
(9)

سمـ Eًمرسمٞمع  ُمـ ـمريؼ Aيب Cؾمح٤مق Eًمًٌٞمٕمل يمالمه٤م )ىمٞمس 

 .و Eًمًٌٞمٕمل ( قمـ ؿمٛمر سمـ قمٓمٞم٦م سمف ُمثٚمف

وAظمرضمف Eًمٓمٞم٤مًمز
(10)

قمـ ؿمٕم٦ٌم قمـ Eٕقمٛمش ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م ؿمٛمر سمـ قمٓمٞم٦م Eٕؾمدي قمـ Oضمؾ ُمـ  

 .سمٛمثٚمف  سمـ ُمًٕمقM قمـ Eًمٜمٌل Eهلل قمٌدقمـ ، قمـ Aسمٞمف، ـمّل 

ف ُمـ ـمّل ٟمّ ٕ. وEًمرضمؾ Eعمٌٝمؿ ذم Eإلؾمٜم٤مM ًمٕمٚمف EعمٖمػمG سمـ ؾمٕمد يمام ضم٤م? قمٜمد Eحل٤ميمؿ ُمـ OوEي٦م ؿمٕم٦ٌم

ىم٤مل Eًمٌخ٤مOي ذم شم٤مOخيف
(11)

 .((ف ُمـ ـمٞمئي٘م٤مل Cٟمّ )): ذم شمرمجتف 

                                 
 (. 153( Oىمؿ )N80م Eًمدٟمٞم٤م )<ا ( 1)

 (. 202( K ) 96 - 95)<ا  (2)

 (. E9/126- 127( K )5200عمًٜمد )( 3)

 (. 710( K )2/487ذم <حٞمحف )( 4)

 (. O4/322ك )Eعمًتد (5)

 . (175)<ا ( 6)

 (. 4035( K )14/236ذE Kًمًٜم٦م ) (7)

 . (E1/297( K )377عمًٜمد)  (8)

(9 )(2/135( H )128) . 

 (. 378( K )1/297ذم Eعمًٜمد )( 10)

 . E (4/54)ًمت٤مOيخ Eًمٙمٌػم( 11)
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 .((طمدي٨م طمًـ)): ىم٤مل Eًمؽمُمذي

ًّ ، و<ححف Eسمـ طم٤ٌمن، ووEوم٘مف Eًمذهٌل، ((<حٞمح Eإلؾمٜم٤مM ومل خيرضم٤مه)): ىم٤مل Eحل٤ميمؿ . ٜمف Eًمٌٖمقيوطم

و<ححف Eًٕم٤ٌمين
(1)

 .((شمرمج٦م ؾمٕمدوEعمزي ذم ، ذم Eًمري٤مT طمًٜمف Eًمؽمُمذي وAىمره Eًمٜمقوي)): وىم٤مل 

((<دوق)) Eسمـ قمٓمٞم٦م Eٕؾمدي Eًمٙم٤مهكم Eًمٙمقذم -سمٙمن Aوًمف وؾمٙمقن Eعمٞمؿ -وؿِمْٛمر
(2)

. 

ظمرم Eًمٓم٤ميّل  Eٕ سـم ؾمٕمد سـم GعمٖمػمEعمٝمٛمٚم٦م-وE ?ًمٓم٤مE ـ حتتٝم٤موذم، سمٗمتح -ٟم٦ًٌم Cمم ـمل - @ظمره٤م ي٤م? ُمثٜم٤مG ُم
(3)

. 

Hًمث٘م٤مE سمـ طم٤ٌمن ذمE يمرهN
(4)

Eًمث٘م٤مH وىم٤مل Eًمٕمجكم ذم، 
(5)

((صم٘م٦م)): وىم٤مل Eًمذهٌل. ((يمقذم صم٘م٦م)): 
(6)

 .

((ُم٘مٌقل))وىم٤مل Eسمـ طمجر 
(7)

((صم٘م٦م)): وىم٤مل Eًمِمٞمخ Aمحد حمٛمد ؿم٤ميمر 
(8)

. 

وEًمذهٌل ، وشمّمحٞمح Eحل٤ميمؿ ((<حٞمحف))وCظمرE JEسمـ طم٤ٌمن ًمف ذم ، Aن حتًلم Eًمؽمُمذي ًمف: وEخلال<٦م

 .طمديثف يؽمضمح Aٟمف طمًـ Eحلدي٨م وEهلل Aقمٚمؿ

صمؿ ذم : وNيمره Eسمـ طم٤ٌمن ذم Eًمّمح٤مسم٦م، خمتٚمػ ذم <حٌتف ؾمٕمد سمـ Eٕظمرم Eًمٓم٤ميّل EًمٙمقذموAسمقه 

ىم٤مًمف Eحل٤مومظ ذم Eًمت٘مري٥م، Eًمت٤مسمٕملم
(9)

٤مسمٕملوEًمّمقA FEٟمف شم، 
(10)

. 

 .وEًمذي ئمٝمر Aن Eحلدي٨م <حٞمح ًمٖمػمه

Aظمرضمف EًمٓمؼمEين: ُمـ وضمف @ظمر Eًمتٌ٘مر: لوىمد وE MOحلدي٨م سم٤مًمٚمٗمظ Eٕوّ 
(11)

ًم٘م٤مؾمؿ سمـ Eقمـ  

قمـ ، قىم٦مقمـ حمٛمد سمـ ؾم، سمـ سمٙمػم Eًمٖمٜمقي Eهلل قمٌدصمٜم٤م ، CسمرEهٞمؿ سمـ Eحلًـ Eًمتٖمٚمٌلصمٜم٤م ، Eًمدٓل Eًمٙمقذم

                                 
 . (E1/44( K )12ًمّمحٞمح٦م (( )( 1)

 . (E440( H )2837ًمت٘مري٥م )<ا (2)

(3 ) Fٕٟم٤ًمE4 /35) . 

(4 )(4/63) . 

 . (1618( Oىمؿ )437)<ا ( 5)

 . (E2/285( H )5588ًمٙم٤مؿمػ )( 6)

 . (E965( H )6886ًمت٘مري٥م )<ا (7)

 . (3/496حت٘مٞمؼ )) Eعمًٜمد(( )( 8)

 . (2241( Oىمؿ )368)<ا (9)

 . (: سم٠مٟمف شم٤مسمٕمّل 1/601) ((EًمروE GEعمختٚمػ ذم <حٌتٝمؿ))وىمد شمرضمح ًمدي Eًم٤ٌمطم٨م يمامل EجلزEئري ذم ( 10)

 (. 10493( K )10/210ٕمجؿ Eًمٙمٌػم )( Eعم11)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ْٞمٜم٤َم قمـ Eًمتٌ٘مر: ىم٤مل قمـ Eسمـ ُمًٕمقM ، حيٞمك سمـ ه٤مٟمئ  .هُنِ

وصم٘مف Eخلٚمٞمكم، خمتٚمػ ومٞمف Eًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ مح٤مE Mًمدٓل Eًمٙمقذم: هق، وEًم٘م٤مؾمؿ سمـ Eًمدٓل
(1)

 

ووٕمٗمف EًمدEOىمٓمٜمل
(2)

. 

((ؿمٞمخ))ىم٤مل Aسمق طم٤مشمؿ ، CسمرEهٞمؿ سمـ Eحلًـ Eًمتٖمٚمٌلوؿمٞمخف 
(3)

. 

، وقمـ همػمه مم٤م يٜمٗمرM سمف، سمـ سُمَٙمػم Aطم٤مMي٨م CومرHEME قمـ حُمَٛمد سمـ ؾمقىم٦م Eهلل ٕمٌدوًم)): ىم٤مل Eسمـ قمدي

((ومل OA ًمٚمٛمت٘مدُملم ومٞمف يمالُم٤م
(4)

. 

ـ قمروGو ـ ه٤مٟمئ سم ـ ُمًٕمقM ُمرؾمؾ)): ىم٤مل Eعمزي ، سمق EMوE MًمٙمقذمE ،AعمرMEي، حيٞمك سم ـ Eسم ((OوEيتف قم
(5). 

 .وًمْمٕمػ سمٕمض OوEشمف، ًمالٟم٘مٓم٤مW، وم٤مإلؾمٜم٤مM ومٞمف وٕمػ

Nيمره Eًمِمٞمخ Eًٕم٤ٌمين ذم Eًمّمحٞمح٦م- وًمف ؿم٤مهد 
(6)

ٞمفAظمرضمف Eعمح٤مُمكم ذم Aُم٤مًم قمـ Eسمـ قمٛمر  - 
(7)

 

ٓ شمتخذوE Eًمْمٞمٕم٦م : قمـ Eسمـ قمٛمر ، قمـ ٟم٤مومع ، ًمٞم٨م سمـ Aيب ؾمٚمٞمؿقمـ ، Eحلٛمٞمد قمٌدُمـ ـمريؼ ضمرير سمـ 

 .ومؽمهمٌقE ذم Eًمدٟمٞم٤م

 .《ENEOن وسم٤معمديٜم٦م ُم٤م سم٤معمديٜم٦ما ENEن ُم٤م سمOَ ا وسمِ 》: Eهلل قمٌدصمؿ ي٘مقل 

((وؾمٜمده طمًـ ذم EًمِمقEهد)): وىم٤مل Eًمِمٞمخ Eًٕم٤ٌمين، ًمٞم٨م سمـ Aيب ؾمٚمٞمؿومٞمف 
(8)

. 

وىمد ضمقC Mؾمٜم٤مMه Eسمـ طمجر ، حف Eسمـ طم٤ٌمنو<ح، Eًمْمٞمٕم٦مسم٤مًمٚمٗمظ ، حلدي٨م طمًـAن E: واحلوقؾ

 .ؾمٌؼيمام  -وطمًٜمف Eًمِمٞمخ Eًٕم٤ٌمين ذم Eًمّمحٞمح٦م، ذم Eًمتٕمجٞمؾ

                                 
 (. 6/794( شم٤مOيخ Eإلؾمالم ًمٚمذهٌل )1)

(2 :S( ىمٓمٜملOEحل٤ميمؿ ًمٚمدE HٓEؾم١م )132( Q )160 .) 

(، وAصم٧ٌم Eعمح٘مؼ )Eًمثٕمٚمٌل(، وىم٤مل ذم ٟمًخ٦م: )Eًمتٖمٚمٌل(، وٟم٘مؾ Eًمذهٌل ذم 2/92( H )241( EجلرK وEًمتٕمديؾ )3)

 ( قمٜمف )Eًمتٖمٚمٌل(. 5/517شم٤مOيخ Eإلؾمالم )

 (. E5/410( H )1085ًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤م? Eًمرضم٤مل )( 4)

 (. 6936( H )32/18( هتذي٥م Eًمٙمامل ذم Aؾمام? Eًمرضم٤مل )5)

 (. 1/46ؾمٚمًٚم٦م Eٕطم٤مMي٨م Eًمّمحٞمح٦م ) (6)

(7 :S( دOًمٗم٤مE سمـ ُمٝمديE ي٦مEوO عمح٤مُمكمE ُم٤مزمA )20( K )3 .) 

 (. 1/46ؾمٚمًٚم٦م Eٕطم٤مMي٨م Eًمّمحٞمح٦م ) (8)
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ٕن  زمعيض  -واهلل أفمؾيؿ  - الشر ا دم وإكيام رطميص . )وىميره ايمبقيع دم أرض ايمسيقاد: ومقيمف - -[م]

ومل يسؿع فمـفؿ ايمبقع(، ايمصحوزمي اؾمؼمى
(1)

. 

 .Aن  Eسمـ ُمًٕمقE Mؿمؽمى ُمـ Mه٘م٤من OAو٤م قمغم Aن يٙمٗمٞمف ضمزيتٝم٤مAسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل  EهOو

 .ىمٌؾ طمدي٨م ؾمٌؼوىمد 

(《أرضفؿ وٓٓ سمشؼموا رومقؼ أهؾ ايمذمي 》: أكف ومول )روي فمـ فمؿر : ومقيمف - -[م]
(2)

. 

ٓ شمِمؽموO Eىمٞمؼ Aهؾ 》: ىم٤مل، قمـ قمٛمر، قمـ Aيب قمٞم٤مE ،Tه Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل قمـ ؾمٗمٞم٤من Eًمٕم٘مٞمكمOو

JEهؾ ظمرA ًمذُم٦م وم٢مهنؿE ، وٞمٝمؿ ومال شمٌت٤مقمقه٤مEOAٟمج٤مه وٓو NC سمٕمد Oطمديمؿ سم٤مًمّمٖم٤مA هلل ي٘مرنE ُمٜمف》. 

ؾمٌؼوىمد ، وهق Aصمر طمًـ سمٛمجٛمقW ـمري٘مف
(3)

. 

 [م]- - زمـ همرومًفمتبي اؾمؼمى 》: )وومول ايمشعبل: ومقيمف
(4)

أرضو فمعم ؾموؿمئ ايمػرات 
(5)

يمقتخذ ، 

همقفو ومضبو
(6)

همؾام اصمتؿع اظمفوصمرون ، مـ أرزموهبو: ومول؟ ُمـ اؾمؼميتفو: همؼول، همذىمر ذيمؽ يمعؿر، 

                                 
 (. 4/193( Eعمٖمٜمل )1)

 (. 4/193)( Eعمٖمٜمل 2)

  -E - 666ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 3)

همزوشملم. وؿمٝمد ظمٞمؼم، وىمًؿ ًمف ُمٜمٝم٤م، ، يم٤من AُمػمE ًمٕمٛمر  E هلل ، همزE ُمع OؾمقلEهلل ( قمت٦ٌم سمـ ومرىمد Eًمًٚمٛمل، Aسمق قمٌد4)

 Fخلٓم٤مE سمـ .Gعمق<ؾ ؾمٜم٦م صمامن قمنمE ق، ومٗمتحEًمٕمرE Hقمغم سمٕمض ومتقطم٤م 

(، 3/1029( H )1765(، Eٓؾمتٞمٕم٤مF ذم ُمٕمروم٦م Eٕ<ح٤مF )4/2135يٜمٔمر: ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ )

 (. E4/364( H )5428إل<٤مسم٦م )

(5 HُEًمُٗماَرE ) :-ُمـ ومقق Gًمتخٗمٞمػ، و@ظمره شم٤م? ُمثٜم٤مE عمٞم٤مه، ىم٤مل قمز و -سم٤مًمْمؿ صمؿE FقمذA FًمٕمرE ؾ يمالم>A ذم HEًمٗمرE

(، ُمرE<د EٓـمالW 4/241، وهق Eًمٜمٝمر Eعمٕمروف سم٤مًمٕمرEق، ُمٕمجؿ EًمٌٚمدEن )ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ژ وضمؾ: 

(3/1021 .) 

(: )ىمّم٤ٌم( وذم ُمّم٤مE OMًمتخري٩م: )ىمْم٤ٌم(، وEًمّمقFE 11/64( ذم Eعمٖمٜمل، وEًمنمE Kًمٙمٌػم ٕيب EًمٗمرE Jسمـ ىمدEُم٦م )6)

 )ىمْم٤ٌم(. 

: َُمْقِوُٕمُف Eًم ِذي َيٜم٧ٌُُم ومِٞمِف. وEًماَٛمْ٘مْم٦ٌم َُمٜم٧ٌُِْم : َُم٤م Aُيِمَؾ ُمـ Eًمٜم٤ٌمE Hًماٛماُْ٘متََْم٥ِم هَمّْم٤ًم: وEًماٛماَْ٘مَْم٦ٌمُ ٥موEًم٘مْم 

( FًمٕمرE ًمَ٘مْْم٥ِم، ًم٤ًمنE1/679 .)ىمْم٥م( :GMُم٤م ) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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همورددهو فمعم مـ اؾمؼميتفو : ومول. ٓ: ومول؟ همفؾ اؾمؼميً مـفؿ ؾمقئو، همٓء أرزموهبو: ومول، وإكصور

(《وطمذ مويمؽ، مـف
(1)

. 

OْAًَو٤م قمغم ؿم٤مـمئ  قمت٦ٌم سمـ ومرىمدEؿمؽمى : ىم٤مل، Aظمرضمف Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل ُمـ ـمريؼ قم٤مُمر Eًمِمٕمٌل

٤ًٌم يَتَٝم٤م: وم٘م٤مل، ومذيمر Nًمؽ ًمٕمٛمر، EًمُٗمَرHِE ًمَِٞمت ِخَذ ومٞمٝم٤م ىَمْْم ىم٤مل ُمـ OAسم٤مهب٤م ومٚمام  Eضمتٛمع Eعمٝم٤مضمرون = ممـ  Eؿمؽَمَ

Eقمٜمد قمٛمرَ و Oُؿمؽمي٧َم ُِمٜمُٝمؿ ؿمٞمًئ٤م: ىم٤مل، ٕٟمّم٤مE هٚمٝم٤م ومٝمؾA ?ٓه٤م قمغم َُمـ : ىم٤مل، ٓ: ىم٤مل= ه١مMْMُOوم٤م

ْيَتَٝم٤م ُِمٜمْفُ   .َوظُمْذ َُم٤مًَمَؽ ، Eؿمؽَمَ

ؾمٌؼوىمد ، وهق طمًـ سمٛمجٛمقW ـمرىمف، وCؾمٜم٤مMه ُمٜم٘مٓمع
(2)

. 

صمقاز ذاء أرض اجلزيي[(: )ومً طمويمػف ازمـ مسعقد زمام ذىمركوه فمـف ]يعـل: ومقيمف -[م]
(3)

. 

Mإلؾمٜم٤مE صمر ُمٜم٘مٓمعA ، ي٨م ؾمٌؼوىمدMطم٤مA ىمٌؾ
(4)

. 

ميـ أومير زمويمط ْسيِؼ 》: )وومً روى فمـف ]ازميـ مسيعقد[ ايمؼوؽميُؿ أك يف وميول: ومقيمف -444
(5)

ر همؼيً أومي 

(《وايمذل زمويمصغور
(6)

. 

JEخلرE م ذمM@ ظمرضمف حيٞمك سمـA
(7)

وُمـ ـمري٘مف Eًمٌٞمٝم٘مل-: 
(8)

- 

وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل
(9)

 :قمـ Aيب ٟمٕمٞمؿ Eًمٗمْمؾ سمـ Mيملم 

: ىم٤مل، Eهلل قمٌدقمـ ، قمـ Eًم٘م٤مؾمؿ، قمـ ضم٤مسمر، ؾمٗمٞم٤من سمـ ؾمٕمٞمدوAسمق ٟمٕمٞمؿ( قمـ ، الهؿ )حيٌك سمـ @Mميم 

                                 
 (. 4/193( Eعمٖمٜمل )1)

(2E ) حلدي٨مE 666 -ٟمٔمر- 

 (. 4/194( Eعمٖمٜمل )3)

 . -E - 672ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 4)

 ( ُم٤مGM: )ـمًؼE :(3/124 .)ًمقفمٞمٗم٦م ُمـ ظمرE TOٕE JEعم٘مرO قمٚمٞمٝم٤م، وهق وم٤مOد ُمٕمرE .Fًمٜمٝم٤مي٦م Eًمٓمًاؼ( 5)

 (. 4/194( Eعمٖمٜمل )6)

(7)  :S(53( K )165 .) 

 (. 9/140( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )8)

(9( )1/235( K )309 .) 
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Oىمر سم٤مًمّمٖم٤مA ىمر سم٤مًمٓمًؼ وم٘مدA ُمـ. 

ُمـ Aىمر سم٤مًمٓمًؼ وم٘مد Aىمر : ىم٤مل Eهلل قمٌدقمـ ، قمـ Eًم٘م٤مؾمؿ، وذم همػم طمدي٨م طمج٤مJ)): وىم٤مل Aسمق قمٌٞمد

Oًمّمٖم٤مEسم٤مًمذل و. 

وىمد ، EٓيمؽمE? ٕٟم ف ٓ يٙمقن ُمِمؽمي٤م وEجلزي٦م قمغم Eًم٤ٌمئع: EOAه يٕمٜمل سم٤مًمنمE? ىم٤مل)): وىم٤مل Aسمق قمٌٞمد

((ظمرضم٧م TOٕE ُمـ ُمٚمٙمف
(1)

. 

 :وEٕصمر ومٞمف قمٚمت٤من

((وٕمٞمػ EOوميض)) Eًمٙمقذم Eهلل قمٌدEسمـ يزيد سمـ Eحل٤مE IOجلٕمٗمل Aسمق : ضم٤مسمر هق: Eٕومم
(2)

. 

ـِ ُمًٕمقE ،Mًمرمحـ قمٌدEٟٓم٘مٓم٤مW سملم Eًم٘م٤مؾمؿ سمـ : Eًمث٤مٟمٞم٦م ه Eسم ؿمٞمًئ٤م يًٛمع ُمـ ضمده مل فٕٟمّ ، وضمدِّ
(3)

. 

وسمرىمفيو يمتؽيقن ميودًة ٕصمـيود اظمسيؾؿكم ايميذيـ ، يؼسؿ إرض ايمتل اهمتتحفو مل )أن فمؿر: ومقيمف -[م]

مي(إلم يقم ايمؼقو اهلل يؼوسمؾقن دم ؽمبقؾ
(4)

. 

شم٘مدم ُم٤م يدل قمٚمٞمف ذم قمدG @صم٤مO قمـ قمٛمر 
(5)

. 

زمؿؽي(  ىمػعؾ ايمـبل، ) أك ف سمرىمَفو ]إرايض اظمػتقضمي[ ٕرزموهَبو: ومقيمف  -444
(6)

. 

MوEM سمقA ظمرضمفA
(7)

ٞمٝم٘مل-  ـ ـمري٘مف Eًم وُم
(8)

ـ ،  ؾمتذيم٤مO قمٌدوEسم Eٓ ًمؼم ذمE
(9)

- Kًمّم٤ٌمE ـ ـ سم ـ Eحلً  :قم

Hًمٓمٌ٘م٤مE سمـ ؾمٕمد ذمEو
(10)

: 

                                 
 (. 85( K )199( EُٕمقEل )<ا1)

(2 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )192( H )878  .) 

(3 )  :S( ؾمٞمؾEعمرE GEوO يمرN ًمتحّمٞمؾ ذمE 259حتٗم٦م) . 

 (. 4/194( Eعمٖمٜمل )4)

 . -E - 653- 654- 655- 660ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 5)

 (. 4/195( Eعمٖمٜمل )6)

 (. M4/635( K )3023، يمت٤مE FخلرJE، سم٤مF ُم٤م ضم٤م? ذم ظمؼم ُمٙم٦م )( ؾمٜمـ Aيب EMو7)

 (. 9/121( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )8)

(9( Oٓؾمتذيم٤مE)14/338( K )20595 .) 

 (. 2/108(Eًمٓمٌ٘م٤مE Hًمٙمؼمى )10)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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طمدصمٜمل CسمرEهٞمُؿ سمـ ، Eًمٙمريؿ قمٌدCؾمامقمٞمؾ سمـ  وEسمـ ؾمٕمد( ُمـ ـمريؼ، ٤ٌمKـ Eًمّميمالمه٤م )Eحلًـ سم

 .《ٓ: ىم٤مل= هؾ همٜمُِٛمقE يقَم Eًمٗمتِح ؿمٞمئ٤مً 》: ؾم٠مًم٧ُم ضم٤مسمرEً : قمـ وه٥م ىم٤مل، قمـ Aسمٞمف، قَم٘مٞمؾ سمـ َُمٕمِ٘مؾٍ 

)Eحلًـ سمـ Eًمّم٤ٌمK( ومٝمق )<دوق : يب EMوAMهمػم ؿمٞمخ ، <دوىمقن ٤مًمف يمٚمٝمؿوOضم، وCؾمٜم٤مMه طمًـ

((هيؿ
(1)

 .شم٤مسمٕمف Eسمـ ؾمٕمدوًمٙمـ  

وطمًٜمف Eسمـ طمجر ذم Eًمٗمتح
(2)

 ،MوEM يبA ًٕم٤ٌمين ذم <حٞمح ؾمٜمـEو
(3)

. 

ىم٤مل Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل، ٓ حتؾ همٜم٤مئٛمٝم٤م: ف ىم٤ملوOوي قمٜمف قمٚمٞمف Eًمًالم Aٟمّ 
(4)

صم٧م قمـ حمٛمد   طُمدِّ

، يب Eًمزسمػمقمـ A، قمـ Pيد سمـ Aيب Aٟمٞم٦ًم، EينEًمرطمٞمؿ ظم٤مًمد سمـ Aيب يزيد Eحلرّ  قمٌدقمـ Aيب ، سمـ ؾمٚمٛم٦م EحلرEين

 .ٓ حتؾ همٜم٤مئٛمٝم٤م: وMEP ومٞمف، ٟمحق طمدي٨م Aيب ُمٕم٤موي٦م وذيؽ Eًمذيـ Nيمرٟم٤ممه٤م قمـ قمٌٞمد سمـ قمٛمػم

ُمٜم٤مL ُمٙم٦م ىم٤مل -Oومٕمف EOAه–قمـ جم٤مهد : وطمدي٨م ذيؽ سمٚمٗمظ
(5)

ٝم٤مٓ شم٤ٌمOِ Wسَم٤مقمُ ، 
(6)

شم١مظمذ  وٓ، 

حتؾ و٤مًمتٝم٤م وٓ، Cضم٤مOهت٤م
(7)

. 

ٓ حيؾ سمٞمع  Eهلل طمرُمٝم٤م، Cن ُمٙم٦م طمرEم E هلل قمـ جم٤مهد ىم٤مل ىم٤مل Oؾمقل: وطمدي٨م Aيب ُمٕم٤موي٦م

AضمقO سمٞمقهت٤م وٓ، Oسم٤مقمٝم٤م
(8)

. 

Wٟمف ُمرومقA وم٤مًمٔم٤مهر ،Wٟم٘مٓم٤مE يب قمٌٞمد ومٞمفA Mؾمٜم٤مC ًمذي طمدصمف فيًؿ ؿمٞمخ مل ٕٟمف، وًمٙمـE وسم٤مىمل ، سمف

Hصم٘م٤م Mإلؾمٜم٤مE ضم٤ملO. 

                                 
(1 ) :S( ًمتٝمذي٥مE 239شم٘مري٥مH ) (1251 .) 

 (. 8/13( ومتح Eًم٤ٌمOي ٓسمـ طمجر )2)

(3( MوEM يبA حٞمح ؾمٜمـ> )8/363( K )2672.)  

 (. 171( K )73( )<ا4)

(5 )Lعمٜما٤مE إلسمؾ: ُمؼمكE  إلىم٤مُم٦م ي٘م٤مل: وحمؾE?ؾمق Lُمٜم٤م Eُمٙم٤من َهَذ Tهمػم ُمر .( QًمٕمروE Jٟمٔمر: شم٤مE7/362 ) عمٕمجؿE

 ُم٤مGM: )ٟمقL(.  (E2/961ًمقؾمٞمط )

(6Wسما٤م سْمُع: Eعمٜمزل : مجع E )Eًمرِّ ٚم تُٝمؿ. Eًمٜمٝم٤مي٦م ) Eًم٘مقم. وOَسْمُع ىم٤مُم٦موE OEMإلًمر 
 ( ُم٤مGM: )Oسمع(. 2/189حَمِ

 (. 71( K )162( EُٕمقEل )<ا7)

 (. 71( K )162( EُٕمقEل )<ا8)
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َـ  همػم Aن  ، ومل Aضمده هبذه Eًمزي٤مGM قمٜمد همػمه ذم Eًمٓمٌ٘م٤مH هؾمٕمد Nيمر Eسم
(1)

يم٤من ُمـ Eًمٖمد ُمـ  وعم٤م: سمٚمٗمظ 

ىمد طمّرم ُمٙم٦م يقم ظمٚمؼ EًمًاموHE وE  TOٕEهلل Cن: سمٕمد Eًمٔمٝمر وم٘م٤مل E هلل يقم Eًمٗمتح ظمٓم٥م Oؾمقل

Oؾم٤مقم٦م ُمـ هن٤م ٓC ًم٘مٞم٤مُم٦م ومل حتّؾ زمE مم يقمC مEضمٕم٧م يمحرُمتٝم٤م سم٤مُٕمس، ومٝمل طمرO ومٚمٞمٌٚمغ ؿم٤مهديمؿ ، صمؿ

 .حيؾ ًمٜم٤م ُمـ همٜم٤مئٛمٝم٤م ر? وٓ، هم٤مئٌٙمؿ

MOي ذم Eحل٤موي EًمٙمٌػموNيمره هبذE Eًمًٞم٤مق Eعم٤مو
(2)

. 

A<ٚمف ذم Eًمٌخ٤مOيو
(3)

  Qسمـ قم٤ٌمE ُمـ طمدي٨م ،GMًمزي٤مE سمدون هذه. 

ف Eومتتح ُمٙم٦م E هلل قمـ Oؾمقل، وم٘مد <ح٧م Eٕظم٤ٌمO)): ىم٤مل Aسمق قمٌٞمدو ـ  قمغم Aهٚمٝم٤م، Aٟم  ومرMه٤م ، وAٟم ف ُم

ٟمرى ُمٙم٦م  وٓسمٕمده  ومل جيٕمٚمٝم٤م ومٞمئ٤م ومرAى سمٕمض Eًمٜم٤مA Qن  هذE Eًمٗمٕمؾ ضم٤مئز ًمألئٛم٦م،  ومل ي٘مًٛمٝم٤م، قمٚمٞمٝمؿ

MًمٌالE ُمـ ضمٝمتلم، يِمٌٝمٝم٤م ر? ُمـ: 

، جيٕمٚمف ًمٖمػمه مل وضمؾ ىمد ظمّمف ُمـ Eٕٟمٗم٤مل وEًمٖمٜم٤مئؿ سمام قمزّ  Eهلل يم٤من E هلل Oؾمقَل  CطمدEمه٤م Aنّ  

ژٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پژ : وNًمؽ ًم٘مقًمف
(4)

 .ًمف ومٜمرى هذE يم٤من ظم٤مًمّم٤م، 

ـّ ، وEجلٝم٦م Eٕظمرى  Eها ((ُمـ ؾم٤مئر EًمٌالM ٝم٤م ًمٌم?يًٜمّ مل ٤مٛمٙم٦م ؾمٜمٜمًاًم Aٟمف ىمد ؾم
(5)

. 

يٓمٞم٥م  وٓ، وAهن٤م ٓ شم٤ٌمO Wسم٤مقمٝم٤م، Cًمٞمٝم٤م ؾمٌؼوم٢مEN يم٤مٟم٧م ُمٙم٦م هذه ؾمٜمٜمٝم٤م Aهن٤م ُمٜم٤مL عمـ )): وىم٤مل Aيْم٤م

ومت٘مًؿ سملم ىمقم حيقPوهن٤م Mون ، ومٙمٞمػ شمٙمقن هذه همٜمٞمٛم٦م، وAهن٤م ُمًجد جلامقم٦م Eعمًٚمٛملم، يمرE? سمٞمقهت٤م

Qًمٜم٤مE ،JEظمر TOA و شمٙمقن ومٞمئ٤م ومتّمػمA ،A ُمـ TOA حلٙمؿ وهلE ًمذيـ يم٤منE ُٕمٞملمE FًمٕمرE TO

صمؿ ضم٤م? Eخلؼم = شمٙمقن ظمرEضم٤م AسمدE وٓ، وم٢مA ENؾمٚمٛمقE يم٤مٟم٧م OAوٝمؿ TOA قمنم، Aو Eًم٘متؾ، قمٚمٞمٝمؿ Eإلؾمالم

ذم طمدي٨م قمٌٞمد سمـ قمٛمػم  «ٓ حتؾ همٜم٤مئٛمٝم٤م»: وقمغم @ًمف Eًمٓم٤مهريـ ُمٗمنE طملم ىم٤مل E هلل قمـ Oؾمقل

((Eًمذي Nيمرٟم٤مه
(6)

. 

                                 
 (. 2/137( Eًمٓمٌ٘م٤مE Hًمٙمؼمى )1)

 (. 14/68( Eحل٤موي Eًمٙمٌػم )2)

 (. 1834( ح )3/14) ذم <حٞمحف، يمت٤مF ضمزE ?Eًمّمٞمد، سم٤مF: ٓ حيؾ Eًم٘مت٤مل سمٛمٙم٦م( 3)

 (. 1)ؾمقE GOٕٟمٗم٤مل، Eٔي٦م: ( 4)

(5 :S( لEُٕمقE )70-71( K )159 .) 

 (. 73( EُٕمقEل )<ا6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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وزميفدم ىمت، ) وذىمر ازمـ فموئيذ: ومقيمف -444
(1)

أميغم اظميممـكم  أنّ ، زمنؽميـوده فميـ ؽميؾقامن زميـ فمتبيي، 

أـمـف اظمـصقر -زمـ حمؿً  اهلل فمبً
(2)

فميـ ؽميبى ، ؽمـي شمالث أو أرزمع ومخسيكم، ؽمليمف دم مؼًمف ايمشوم -

، ييو أميغم اظميممـكم: همؼؾيً. يذىمرون أاو وَمَطوئُِع ٔزموئفؿ ومًيؿييٌ ، إرضكم ايمتل زمليًي أزمـوء ايمصحوزمي

ىمرهيقا أن ، وقيوحلقا أهيّؾ دمشيؼ وأهيؾ محيص، و أـمفر اظمسؾؿكم فميعم زميالد ايمشيومسمعولم ظم اهلل إن  

إشمَخيوُاؿ و، يًطمؾقهو دون أن َيتِؿ  ـمفقُرهؿ
(3)

و  اهلل 
ًِ همعسؽروا دم َمْرِج ، دم فم

(4)
زَمْرَدى 

(5)
ة،  زمكم اظمِيز 

(6)
 

، يمقسً ٕضميً ميـفؿ، ٌج ىموكً مبوضمًي همقام زمكم أهؾ دمشؼ ووُمَراهووصَمـَْبَتل زَمْرَدى ُمُروْ ، إلم َمَرِج ؾمْعبون

ًّٓ  اهلل هملومومقا هبو ضمتك أْوؿَملَ  َتفؿ، هبؿ اظمممىمكَم ومفًرا وذ همبؾيغ ذيميؽ ، و زمِـَوءً هبوهق ُئقا ، هملضمقو ىمؾُّ ومقم حَمَؾ 

ه هلؿ(وومً أمضقـو: ومول، وأمضوه فمثامُن مـ زمعًه إلم وٓيي أمغم اظمممـكم، هملمضوه هلؿ، فمؿرَ 
(7)

. 

                                 
Eًم٘مرر  Eهلل وي٘م٤مل Eسمـ قم٤مئذ سمـ Aمحد وي٘م٤مل Eسمـ قم٤مئذ سمـ ؾمٕمٞمد Aسمق قمٌد Eًمرمحـ سمـ قمٌٞمد Eهلل حمٛمد سمـ قم٤مئذ سمـ قمٌد( 1)

شم٥م، <٤مطم٥م Eعمّمٜمٗم٤مA Hًمػ Eعمٖم٤مPي وEًمٗمتقK وEًمّمقEئػ وهمػمه٤م ووزم ظمرE JEًمٖمقـم٦م ذم Aي٤مم Eعم٠مُمقن، ؾمٜم٦م Eًمٙم٤م

 (. 6480( H )53/288شم٤مOيخ Mُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر )Eصمٜمتلم وصمالصملم. يٜمٔمر: وُم٤مئتلم 

ها 136، سمقيع ًمف سم٤مخلالوم٦م ؾمٜم٦م Eعمٓمٚم٥م Aسمق ضمٕمٗمر EعمٜمّمقE Oسمـ قم٤ٌمQ سمـ قمٌد Eهلل سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمٌد Eهلل قمٌد( 2)

 (. 3523( H )32/298شم٤مOيخ Mُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر )ها. 158وم٠مىم٤مم صمٜمتلم وقمنميـ ؾمٜم٦م وشمقذم سمٛمٙم٦م ؾمٜم٦م 

Eًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م يٜمٔمر: M سمف ه٤م هٜم٤م Eعم٤ٌمًمٖم٦م ذم ىمتؾ Eًمٙمٗم٤مO. وEعمرE ،Eإلصمخ٤من ذم Eًمٌم?: Eعم٤ٌمًمٖم٦م ومٞمف وEإليمث٤مO ُمٜمف ( 3)

 )صمخـ(. ُم٤مGM:  (E1 /208حلدي٨م وEٕصمر )

(4 ) JًُماَٛمْرE( ًمٚمٖم٦مE هتذي٥م .Jومجُٕمٝم٤م ُُمرو FEو  (. ( ُم٤مGM: )ُمرTٌOْAَ :11/50J وEؾِمٕم٦ٌم ومِٞمَٝم٤م َٟم٧ٌٌْم يَمثػم مَتَْرJُ ومِٞمَٝم٤م Eًمد 

، قمغم وPن وَمَٕمغَم، وهق هنر Mُمِمؼ، خمرضمف ُمـ ىمري٦م ي٘م٤مل هل٤م ىمٜمقE ُمـ يمقE GOًمّزسمدEين قمغم -سمٗمتح طمروومٝم٤م يمّٚمٝم٤م -MىEًمؼم (5)

مخ٦ًم ومرEؾمخ ُمـ Mُمِمؼ مم٤م يكم سمٕمٚمٌّؽ، ئمٝمر Eعم٤م? ُمـ قمٞمقن هٜم٤مك صمؿ يّم٥ّم Cمم ىمري٦م شمٕمرف سم٤مًمٗمٞمج٦م قمغم ومرؾمخلم ُمـ 

 .  Aظمرى صمؿ خيرE Jجلٛمٞمع Cمم ىمري٦م شمٕمرف سمجٛمرEي٤م ومٞمٗمؽمق طمٞمٜمئذ ومٞمّمػم Aيمثره ذم سمرMىMُمِمؼ، وشمٜمْمّؿ Cًمٞمف قملم

 (. 1/378( ُمٕمجؿ EًمٌٚمدEن )1/240ؾمام? EًمٌالM وEعمقEوع ًمٚمٌٙمري )Aُمٕمجؿ ُم٤م Eؾمتٕمجؿ ُمـ يٜمٔمر: 

(6 )GعماّزE -ًمتِمديدE همٜم٤ّم? ذم وؾمط سمً-سم٤مًمٙمن، صمؿ Gُمِمؼ ٟمّمػ ومرؾمخ، وهب٤م : وهل ىمري٦م يمٌػمM ُمِمؼ، سمٞمٜمٝم٤م وسملمM ٤مشملم

(، ُمرE<د 5/122. يٜمٔمر: ُمٕمجؿ EًمٌٚمدEن )، وي٘م٤مل هل٤م ُمّزG يمٚم٥م ومٞمام ي٘م٤مل ىمؼم Mطمٞم٦م Eًمٙمٚمٌل <٤مطم٥م Oؾمقل Eهلل،

( Wًمٌ٘م٤مEُٓمٙمٜم٦م وE ?ؾمامE قمغم WٓـمالE3/1266) . 

 (. 4/197( Eعمٖمٜمل ٓسمـ ىمدEُم٦م )7)
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Aظمرضمف Eسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مOيخ Mُمِمؼ
(1)

طمدصمٜمل ، طمدصمٜم٤م Eًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ، سم٢مؾمٜم٤مMه قمـ حمٛمد سمـ قم٤مئذ 

سمـ حمٛمد ؾم٠مًمف ذم ُم٘مدُمف Eًمِم٤مم ؾمٜم٦م صمالA Iو OAسمع ومخًلم  Eهلل قمٌدؾمٚمٞمامن سمـ قمت٦ٌم Aن  Aُمػم Eعم١مُمٜملم 

 .ومذيمره. . . وُم٤مئ٦م

<دوق ))، وىمٞمؾ Eًمٖم٤ًمين EًمدEOEين، Eًمرسمٞمع Eًمًٚمٛملؾمٚمٞمامن سمـ قمت٦ٌم سمـ صمقO سمـ يزيد Eسمـ Eٕظمٜمس Aسمق و

((ًمف همرEئ٥م
(2)

. 

 .يدOك ومتح Eًمِم٤مم ، ملٕن  ؾمٚمٞمامن سمـ قمت٦ٌم ُمـ يم٤ٌمA Oشم٤ٌمE Wًمت٤مسمٕملم، وCؾمٜم٤مMه ُمٕمْمؾ

إضمقص زمـ ضمؽقؿ)وفمـ : ومقيمف -444
(3)

زمؾ ، يًطمؾقهو مل اظمسؾؿكم ايمذيـ همتحقا محص أنّ ، 

فمسؽروا فمعم ار إرزمً
(4)

وومً ىمون مـفؿ أكوس سمعًوا إذ ذاك إلم ، هملمضوه هلؿ فمؿر وفمثامن، هملضمققه، 

تـؽْم ايمذي فمعم زموب ايمر  ، صمرس إرزمً
(5)

همعسؽروا دم مرصمف مسؾحي ظمـ طمؾػفؿ مـ اظمسؾؿكم همؾام ، 

وىمتبقا إلم ، ؽمليمقا أن يممىمقهؿ دم سمؾؽ ايمؼطوئع، ؿ مو أمضوه فمؿر يمؾؿعسؽريـ فمعم ار إرزمًزمؾغف

همؾؿ سمزل سمؾؽ ، همؽتى أن يعقضقا مثؾف مـ اظمروج ايمتل ىموكقا فمسؽروا همقفو فمعم زموب ايمرؽمتـ، فمؿر همقف

، فوٓ طمراج فمؾق، موضقي ٕهؾفو، وفمعم زموب ايمرؽمتـ، وفمعم زموب محص، ايمؼطوئع فمعم ؾموؿمئ إرزمً

سممدي ايمعمم(
(6)

. 

                                 
 (. 2/208( شم٤مOيخ Mُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر )1)

(2 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )411( H )2592 .) 

شم٘مري٥م وهق ُمـ <ٖم٤مE Oًمت٤مسمٕملم. Eٟمٔمر:  ((وٕمٞمػ Eحلٗمظ)) ( EٕطمقS سمـ طمٙمٞمؿ سمـ قمٛمػم Eًمٕمٜمز Aو EهلٛمدEين Eحلٛميص3)

 :S( ًمتٝمذي٥مE121) ( H290) . 

، وهل حم٤مومٔم٦م شم٘مع : ىمري٦م سم٤مMOّٕن، ىمرF ـمؼمي٦م، قمـ يٛملم ـمريؼ ُمٍم-سم٤مًمٗمتح، صمؿ Eًمًٙمقن وEًم٤ٌم? EعمقطمدOA -Gسماد (4)

 Aىمَم ؿمامل MOٕEن ومتتد طمدوMه٤م EحلدوMو MOٕEٟمٞم٦م EًمًقOي٦م. 

 ، Eًمِمٌٙم٦م Eًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م Eعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م. (1/50ُمرE<د EٓـمالW )، (1/136ُمٕمجؿ EًمٌٚمدEن )يٜمٔمر: 

سمٚمٞمدG ىمديٛم٦م يم٤مٟم٧م قمغم هنر EعمٞمامQ، وهق Eعمٕمروف  -سمٗمتح Aوًمف، وؾمٙمقن صم٤مٟمٞمف، وشم٤م? ُمثٜم٤مG ُمـ ومقق-: رؾمتاـ( Eًم5)

( ُمرE<د EٓـمالW قمغم 2/778سم٤مًمٕم٤ميص، Eًمذي يٛمر ىمدEم مح٤مG، وEًمرؾمتـ سملم مح٤مG ومحص. Eٟمٔمر: ُمٕمجؿ EًمٌٚمدEن )

A( Wًمٌ٘م٤مEُٓمٙمٜم٦م وE ?2/615ؾمام) . 

 (4/198( Eعمٖمٜمل ٓسمـ ىمدEُم٦م )6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .مل Aىمػ قمغم هذE Eٕصمر

وؽميؽـفام أقيحوب ، والبصانة، زمنذكيف )ومً اومتسؿً ايمؽقهمي طِمَطًطو دم زمـ فمؿير : ومقيمف -444

وىمذيمؽ ايمشوم ومٌم ونمغممهو مـ ايمبؾًان(  اهلل رؽمقل
(1)

. 

Oعم١مًمػ @صم٤مE يمرهN وذم ُم٤م: 

Oوى حيٞمك سمـ @Mم ذم EخلرJE -أ
(2)

وُمـ ـمري٘مف Eخلٓمٞم٥م ذم شم٤مOخيف-
(3)

وAسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل، -
(4)

 –

Pٟمجقيف Eسمـ وقمٜمف
(5)

يَم٤مَٟم٧ْم سماَِجٞمَٚم٦مُ 》: ىم٤مل، قمـ ىمٞمس سمـ Aيب طم٤مPم، ُمـ ـمريؼ Cؾمامقمٞمؾ سمـ Aيب ظم٤مًمد -
(6)

 

Oُسْمَع Eًمٜم ٤مQِ َيْقَم Eًْمَ٘م٤مMِؾِمٞم ٦مِ 
(7)

  ِMEَق  ً Oُ سمـ ي٤مه Cمم ، وم٠مظمذوه ؾمٜمتلم Aو صمالصم٤م، ومجٕمؾ هلؿ قمٛمر Oُسْمَع Eًم وَمَقوَمَد قَمام 

ُئقٌل ًَمُٙمٜمُْتْؿ قَمغَم َُم٤م ضُمِٕمَؾ  قًٓم، ي٤م ضمرير: وم٘م٤مل قمٛمر جلرير، Eهلل قمٌدوُمٕمف ضمرير سمـ  ،قمٛمر ًْ Aَينِّ ىَم٤مؾِمٌؿ َُم

ُه قَمَٚمْٞمِٝمؿْ ، ًَمُٙمؿْ   Mن شَمُرA ىOوم٠م Eىمد يمثرو Qًمٜم٤مE ىOAًمؽ وN ومٗمٕمؾ ضمرير ،EOيٜم٤مM ه قمٛمر سمثامٟملمPوم٠مضم٤م》. 

 .وCؾمٜم٤مMه <حٞمح 

ى Aسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEلووO -ب
(8)

فشم٤مOخي ذم Eخلٓمٞم٥مو – 
(9)

، ظم٤مًماد قماـ Cؾماامقمٞمؾ سماـ Aيب، قمـ هِمٞمؿ، -

                                 
 . (4/198(Eعمٖمٜمل ) )1)

(2 :S( مM@ ًمٞمحٞمك سمـ JEخلرE )43) ( K109) . 

(3( MEيخ سمٖمدOشم٤م )1/300 .) 

(4 :S( )67( K )154 .) 

 (. 1/197( K )234( EُٕمقEل ٓسمـ Pٟمجقيف )5)

ؾمد سمـ EًمٖمقI، وىمٞمؾ Eن سمجٞمٚم٦م Eؾمؿ ، وهؿ وًمد AٟمامO سمـ REOA سمـ قمٛمرو سمـ EًمٖمقA Iظمل ٦ٕEمسَمِجٞمٚم٦م: ىمٌٞمٚم٦م ُمٕمرووم( 6)

وُمـ سَمِجٞمَٚم٦م ظمٚمؼ يمثػم ُمـ Eًمّمح٤مسم٦م وEًمت٤مسمٕملم وُمـ سمٕمدهؿ ُمـ Eًمٕمٚمام? ، Aُمٝمؿ وهل ُمـ ؾمٕمد EًمٕمِمػمG، ٟمزًم٧م سم٤مًمٙمقوم٦م

. قمج٤مًم٦م Eعمٌتدي وومْم٤مًم٦م Eعمٜمتٝمل ذم Eًمٜم٥ًم ٕيب سمٙمر Eحل٤مPُمل Eًمٌجكم Eهلل وEًمٗمرؾم٤من وEًمِمٕمرE?، ُمٜمٝمؿ ضمرير سمـ قمٌد

 :S(23ًًمٚم Fٕٟم٤ًمE)( 2/91ٛمٕم٤مين .) 

ُمٕمجؿ Eعمٕم٤ممل EجلٖمرEومٞم٦م سملم Eًمٜمجػ وEحلػمC Gمم Eًمِمامل Eًمٖمريب ُمـ Eًمٙمقوم٦م، وCمم EجلٜمقF ُمـ يمرسمال?،.  شم٘مع Eًم٘ما٤مMؾمٞم٦م( 7)

 :S( ًمٜمٌقي٦مE GًمًػمE 248ذم .) 

(8 :S( لEُٕمقE )67( K )155 .) 

(9( MEيخ سمٖمدOشم٤م )1/300 .) 
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، Cِن  Aَيِب هٚماؽ》ي٤م Aُمػم Eعم١مُمٜملم : ىم٤مًم٧م EُمرGA ُمـ سمجٞمٚم٦م ي٘م٤مل هل٤م Aم يمرP ًمٕمٛمر: ىم٤مل، ىمٞمس سمـ Aيب طم٤مPم قمـ

MEًمًقE يِنِّ ، َوؾَمْٝمُٛمُف صَم٤مسم٧ٌِم ذمCؾْمِٚمؿْ  مل َوAُ ،وم٘م٤مل هل٤م : ٍPم  يُمْرAُ ن  ىمقُمِؽ ىمد <ٜمٕمق، ي٤مC ُم٤م ىمد قَمِٚمْٛما٧ِم E ، ىَم٤مًَما٧ْم :

Eُم٤م <ٜمٕمق Eىمد <ٜمٕمق Eِْن يم٤مٟمقC : ًٍُمقلNَ ِٛمَٚمٜمِل قَمغَم َٟم٤مىَم٦ٍم ٧ُم Aُؾْمِٚمُؿ طَمت ك حَتْ ًْ قمٚمٞمٝم٤م ىمٓمٞمٗما٦ٌم مَحْاَرEُ? َومَتْاأَلَ ، وَم٢ميِنِّ ًَم

ل Nه٤ٌم  .《ومٙم٤مٟم٧م Eًمدٟم٤مٟمػم ٟمحقE ُمـ صمامٟملم Mيٜم٤مEOً، ومٗمٕمؾ قمٛمُر Nًمؽ: ىم٤مل، يَمٗمِّ

 .ؿقمغم ذU ُمًٚم، وCؾمٜم٤مMه <حٞمح

وEطمت٩م ُمـ Nه٥م Cمم هذE Eًم٘مقل سمام Oوي Aن قُمَٛمر سْمـ Eخلٓم٤مF ىمًؿ E TOAًمًقME سملم )): ىم٤مل Eخلٓمٞم٥م

وم٠مُم٤م Eٕطم٤مMي٨م Eًمتل شم٘مدُم٧م ، صمؿ Eؾمتٜمزهلؿ سمٕمد Nًمؽ قمٜمٝم٤م وEؾمؽمو٤مهؿ ُمٜمٝم٤م ووىمٗمٝم٤م، هم٤مٟمٛمٞمٝم٤م وطم٤مPوه٤م

سم٠من EٟمتزTOٕE W ُمـ وEؾمتدEُمتف ، ف Eُمتٜمع ُمـ Cُمْم٤م? Eًم٘مًؿوم٢مهن٤م حمٛمقًم٦م قمغم Aٟمّ : ي٘مًٛمٝم٤م مل سم٠من قُمَٛمر

((ي٘مًؿ سمٕمض EًمًقME وىمًؿ سمٕمْمف صمؿ Oضمع ومٞمف مل Aو Aٟمف، Aيدهيؿ
(1)

. 

ُمـ NوE HEعمزWOE : وCٟمام يم٤من Eظمتالومٝمؿ ذم OٕEولم Eعمٖمٚم٦م Eًمتل يٚمزُمٝم٤م EخلرJE)): وىم٤مل Aسمق قمٌٞمد 

د ىم، وم٠مُم٤م Eعم٤ًميمـ وEًمدوO سم٠مE TOًمًقME ومام قمٚمٛمٜم٤م AطمدE يمره ذE?ه٤م وطمٞم٤مPهت٤م وؾمٙمٜم٤مه٤م، وEًمِمجر

Fخلٓم٤مE ُمـ قمٛمر سمـP ًمٙمقوم٦م ظمٓمٓم٤م ذمE ىمتًٛم٧مE ،ؾمقلO Fح٤م>A يم٤مسمرA ًمؽ ُمـN ن ذمNA هلل وهقE  

وAسمق ، وظم٤ٌمF، وؾمٚمامن، وطمذيٗم٦م، وقمامO، سمـ ُمًٕمقE Mهلل قمٌدو، ُمٜمٝمؿ ؾمٕمد سمـ Aيب وىم٤مO :Sضم٤مل

Mوهمػمهؿ صمؿ ىمدُمٝم٤م قمكم ، ُمًٕمق ح٤مسمف>A ًمت٤مسمٕمقن ، وم٠مىم٤مم هب٤م ظمالومتف يمٚمٝم٤م، ومٞمٛمـ ُمٕمف ُمـE سمٕمد صمؿ يم٤من

ويمذًمؽ ؾم٤مئر ، وٟمٕمٛمتف Eهلل سمحٛمد، يم٤من ذم ٟمٗمًف ُمٜمٝم٤م ر? وٓ، ومام سمٚمٖمٜم٤م Aن  AطمدE ُمٜمٝمؿ OEشم٤مF هب٤م، هب٤م

MEًمًقE ،ن حيَمA يمثر ُمـA Eحلدي٨م ذم هذEو))
(2)

. 

ايمعالء زمـ احلرضمل)صموء فمـ : ومقيمف -444
(3)

وإلم إلم ايمبحريـ   اهلل زمعثـل رؽمقل: ومول، 

                                 
 (. ME1/300 )( شم٤مOيخ سمٖمد1)

 (. 92( EُٕمقEل )<ا2)

Eًمٌحريـ،  E هلل ويم٤من طمٚمٞمػ سمٜمل Aُمٞم٦م <ح٤ميب ضمٚمٞمؾ وٓه Oؾمقل سمـ قمامE Mهلل وEؾمؿ Aسمٞمف قمٌد ( Eًمٕمال? سمـ Eحليُمل3)

ذم ظمالومتف يمٚمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م، صمؿ Aىمره قمٛمر. وشمقذم ذم ظمالوم٦م قمٛمر ؾمٜم٦م OAسمع قمنم  .Gقمٚمٞمٝم٤م، وم٠مىمره Aسمق سمٙمر وهق   وشمقذم

 وُم٤مH ؾمٜم٦م OAسمع قمنمG وىمٞمؾ سمٕمد Nًمؽ. 

( 759( شم٘مري٥م Eًمتٝمذي٥م )3/1086 :S( Eٓؾمتٞمٕم٤مF )4/2198يٜمٔمر: ُمٕمروم٦م Eًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ )

H (5231 .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ومـ اظمممك ، همآطمذ مـ اظمسؾؿ ايمعمم، يسؾؿ أضمًهؿ، همؽـً خيت احلوئط سمؽقن زمكم اإلطمقة، هجر

رواه ازمـ موصمف(. اخلراج
(1)

. 

Aظمرضمف Eسمـ ُم٤مضمف
(2)

Aمحد وEإلُم٤مم -ّمٜمػEعم قمزEه يمام– 
(3)

وُمـ ـمري٘مف Eعمزي-، 
(4)

وEًمٌالONي ذم  -

ومتقE KًمٌٚمدEن
(5)

وEًمٓمؼمEين ذم Eًمٙمٌػم، 
(6)

طمدصمٜم٤م Aسمق محزG حمٛمد سمـ ، ُمـ ـمريؼ قمت٤مF سمـ Pي٤مE MعمروPي، 

Eًمٕمال? قمـ ، قمـ طمٞم٤من EٕقمرJ، حيدI قمـ حمٛمد سمـ Pيد، ؾمٛمٕم٧م ُمٖمػمMPٕE Gي: ىم٤مل، ُمٞمٛمقن Eًمًٙمري

 .ومذيمره، . . . Cمم Eًمٌحريـ Aو Cمم هجر E هلل سمٕمثٜمل Oؾمقل: ىم٤مل، سمـ Eحليُمل

ـِ : وEٔظمر ُمنمكٌ ، ويمت٥م ذم Eخلٚمٞمٓملم Aطمدمه٤م ُمًٚمؿٌ ،  سمٕمثٜمل Eًمٜمٌل : وًمٗمظ EًمٓمؼمEين Aْن ظُمْذ ُم

 .وُمـ Eعمنمك Eجلزي٦مَ ، Eعمًٚمِؿ Eًمٕمنَم 

وAظمرضمف Eحل٤ميمؿ
(7)

 .محزG سمف سمٛمثؾ ًمٗمظ EًمٓمؼمEين قمـ Aيب، ُمـ ـمريؼ قمٌدEن 

جمٝمقٓن وطمٞم٤من EٕقمرJ وCن  وحمٛمد سمـ Pيد، هذC Eؾمٜم٤مM وٕمٞمػ ُمٖمػمMPٕE Gي)): ىم٤مل Eًمٌق<ػمي

Hًمث٘م٤مE سمـ طم٤ٌمن ذمE ـُ ُمٕملم وقمده ((وم٢من OوEيتف قمـ Eًمٕمال? ُمرؾمٚم٦م ىم٤مًمف Eعمزي ذم Eًمتٝمذي٥م، وصّمَ٘مف Eسم
(8)

. 

MPٕE GعمٖمػمEعمازي: يوE ىم٤مل :(( فمٜمافAًم٘مًاٛمكمE سماـ ُمًاٚمؿ GعمٖماػمE ،MPٕE ًم٘مًا٤مُمؾ ُماـE وما٢من))
(9)

 ،

((ٓ يٕماارف)): Eًمااذهٌل وىماا٤مل
(10)

((يم٠مٟمااف Eًم٘مًااٛمكم)): وىماا٤مل Eسمااـ طمجاار ذم Eًمتٝمااذي٥م، 
(11)

وضماازم ذم ، 

                                 
 . (4/198( Eعمٖمٜمل ) )1)

(2A ،ًمًٜمـE ذم )( JEخلرEًمٕمنموE Fسم٤م ،Gًمّزيم٤مE FE3/42سمق( K )1831 .) 

 (. 20527( K )34/154( ذم Eعمًٜمد )3)

 (. 3765( H )19/292( هتذي٥م Eًمٙمامل ذم Aؾمام? Eًمرضم٤مل )4)

(5 :S( نEًمٌٚمدE Kومتق )86 .) 

 (. 18/97( K )174( Eعمٕمجؿ Eًمٙمٌػم )6)

 (. 3/636( EعمًتدOك )7)

 . (2/92ضمف )ُمّم٤ٌمE Kًمزضم٤مضم٦م ذم PوEئد Eسمـ ُم٤م( 8)

 (. 6146( H )28/408( هتذي٥م Eًمٙمامل ذم Aؾمام? Eًمرضم٤مل )9)

 (. 8726( H )4/166( ُمٞمزEن EٓقمتدEل )10)

 (.  486( H )10/271هتذي٥م Eًمتٝمذي٥م ) (11)



 7776 ايمّزىموةىمتوب 

Eًم٘مًٛمكم Aٟمف Eًمت٘مري٥م
(1)

. 

وحيتٛمؾ Aن ، ُم٤م Oوى قمٜمف ؾمقى ُمٖمػمMPٕE Gي، قمـ طمٞم٤من EٕقمرJ)): ىم٤مل Eًمذهٌل وحمٛمد سمـ Pيد

((يٙمقن Eًمٕمٌدي
(2)

((ُم٘مٌقل)): وىم٤مل ذم شمرمج٦م Eًمٕمٌدي، وىم٤مل Eسمـ طمجر ًمٕمٚمف Eًمٕمٌدي. 
(3)

. 

JٕقمرE يب طم٤مشمؿ : وطمٞم٤منA سمـE جلقذم سمٍمي))ىم٤ملE JٕقمرE وى قمٜمف  طمٞم٤منO يدP وى قمـ ضم٤مسمر سمـO

وطمٙمل قمـ Eسمـ  ((Eًم٘مّم٤مف وُمٜمّمقO سمـ ENEPن يبAوEMوM سمـ  وؾمٕمٞمد سمـ Aيب قمروسم٦م Eسمـ ضمري٩مىمت٤مGM و

ُمٕملم Aٟمف صم٘م٦م
(4)

. 

وم٢من OوEيتف ، Eوم٢من يم٤من هذ، هٙمذN Eيمره قمـ Aسمٞمف))سمٕمد Aن ٟم٘مؾ ىمقل Eسمـ Aيب طم٤مشمؿ Eًم٤ًمسمؼ : ىم٤مل Eعمزي

((يذيمره ذم يمت٤مسمف مل وم٢من Eسمـ Aيب طم٤مشمؿ: يم٤من همػمه وCنْ ، قمـ Eًمٕمال? Eسمـ Eحليُمل ُمٜم٘مٓمٕم٦م
(5)

. 

 .وٟٓم٘مٓم٤مW ذم Cؾمٜم٤مMه، وم٤محلدي٨م وٕمٞمػ جلٝم٤مًم٦م سمٕمض OوEشمف

وAُم٤م وضمقE Fًمٕمنم قمغم Eعمًٚمؿ ومٞمام ؾم٘م٧م Eًمًام? صم٤مسم٧م ُمـ Aطم٤مMي٨م Aظمرى
(6)

ويمذًمؽ EخلرJE قمغم ، 

 .E TOAًمذُمل

. . . . ٓ جيتؿع ايمعمم واخلراج دم أرض مسؾؿ: )ومقيمف فمؾقف ايمسالم: ومقل اظمصـػ -444

فمـ أيب ضمـقػي(، وهق ضعقػ، وضمًيثفؿ يرويف حيقك زمـ فمـبسي
(7)

. 

Aظمرضمف Eسمـ طم٤ٌمن ذم Eعمجروطملم
(8)

Eسمـ قمدي ذم Eًمٙم٤مُمؾو 
(9)

وُمـ ـمري٘مف Eًمٌٞمٝم٘مل-، 
(10)

- Aسمق ٟمٕمٞمؿ و

                                 
(1 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )966 .) 

 (. 7563( H )3/554( ُمٞمزEن EٓقمتدEل )2)

(3 :S( ًمتٝمذي٥مE شم٘مري٥م )846( H )5893( و )5896 .) 

 (. 3/246( H )1095( EجلرK وEًمتٕمديؾ )4)

 (. 7/477( هتذي٥م Eًمٙمامل ذم Aؾمام? Eًمرضم٤مل )5)

 . -E - 579ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 6)

 . (4/199( Eعمٖمٜمل ) )7)

 (.  E3/124( H )1218عمجروطملم ٓسمـ طم٤ٌمن ) (8)

 (. 7/254( Eًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي )9)

(10E )( ًمٙمؼمىE 4/132ًمًٜمـ .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ذم ُمًٜمد Aيب طمٜمٞمٗم٦م
(1)

 MEيخ سمٖمدOخلٓمٞم٥م ذم شم٤مEو
(2)

وEسمـ EجلقPي، 
(3)

حيٞمك سمـ قمٜم٦ًٌم مجٞمٕمٝمؿ ُمـ ـمريؼ  

ٓ جيتٛمع : E هلل ىم٤مل ىم٤مل Oؾمقل Eهلل قمٌدقمـ ، قمـ قمٚم٘مٛم٦م، قمـ CسمرEهٞمؿ، قمـ مح٤مM، طمدصمٜم٤م Aسمق طمٜمٞمٗم٦م

 .قمغم Eعمًٚمؿ ظمرJE وقمنم

((E هلل وقمغم ُمـ سمٕمده Cمم Oؾمقل، قمغم مح٤مMو، هذE يمذF قمغم Aيب طمٜمٞمٗم٦م)): وىم٤مل EًمدOEىمٓمٜمل
(4)

. 

ٟمام يروي Cو، طمٜمٞمٗم٦مAيب  وهذE Eحلدي٨م ٓ يرويف همػم حيٞمك سمـ قمٜم٦ًٌم هبذE Eإلؾمٜم٤مM قمـ)): ىم٤مل Eسمـ قمدي

Mسمق طمٜمٞمٗم٦م قمـ مح٤مA هٞمؿ وحيٙمٞمفEسمرC ُمـ ىمقل Eهٞمؿ، هذEسمرC يب  وهق ُمذه٥م، ذم ىمقًمف، قمـA ?طمٜمٞمٗم٦م وضم٤م

((وAسمٓمؾ ومٞمف  و<ٚمف Eمم Eًمٜمٌل٠موم، ٜمٞمٗم٦مطمAيب  ومروEه قمـ، سمـ قمٜم٦ًٌمحيٞمك 
(5)

. 

((ومٝمذE طمدي٨م سم٤مـمؾ و<ٚمف وOومٕمف حيٞمك سمـ قمٜم٦ًٌم ُمتٝمؿ سم٤مًمقوع)): ىم٤مل Eًمٌٞمٝم٘مل
(6)

. 

((هذ يمذF سم٤مشمٗم٤مق Aهؾ Eحلدي٨م)): ىم٤مل ؿمٞمخ Eإلؾمالم Eسمـ شمٞمٛمٞم٦م
(7)

. 

((هذE يمٚمف ُمـ ووع هذE Eعمدسمر)): وىم٤مل Eًمذهٌل ذم شمرمج٦م حيٞمك سمـ قمٜم٦ًٌم
(8)

 

ذم Eًممزم Eعمّمٜمققم٦م وNيمره Eًمًٞمقـمل
(9)

وEسمـ قمرEق ذم شمٜمزيف Eًمنميٕم٦م Eعمرومققم٦م قمـ Eٕظم٤ٌمE Oًمِمٜمٞمٕم٦م ، 

Eعمقوققم٦م
(10)

وُمرقمل سمـ يقؾمػ Eًمٙمرُمل ذم EًمٗمقEئد Eعمقوققم٦م ذم Eٕطم٤مMي٨م Eعمقوققم٦م، 
(11)

. 

Wًمِم٠من، وم٤محلدي٨م ُمقوقE Eهؾ هذA ٟمّ ، سم٤مشمٗم٤مقCًمٜمخٕملوE هٞمؿEسمرC ومق<ٚمف حيٞمك سمـ قمٜم٦ًٌم، ام هق ىمقل 

                                 
(1 :S( يب ٟمٕمٞمؿA ي٦مEوO يب طمٜمٞمٗم٦مA ُمًٜمد )81 .) 

(2) ( MEيخ سمٖمدO16/241شم٤م( H )7427 .) 

 (. 2/39(، Eًمتح٘مٞمؼ ذم ُم٤ًمئؾ Eخلالف )2/151( Eعمقوققم٤مH ٓسمـ EجلقPي )3)

(4 :S( عمجروطملم ٓسمـ طم٤ٌمنE ىمٓمٜمل قمغمOEًمدE Hشمٕمٚمٞم٘م٤م )162( H )196 .) 

 (. 7/254( Eًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي )5)

 (. 4/132(Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )6)

 (. 25/55( جمٛمقE Wًمٗمت٤موى )7)

 (. 4/400(ُمٞمزEن EٓقمتدEل )8)

 (. 2/59( Eًمممم? Eعمّمٜمققم٦م ذم Eٕطم٤مMي٨م Eعمقوققم٦م )9)

 (. 2/128( شمٜمزيف Eًمنميٕم٦م Eعمرومققم٦م قمـ Eٕظم٤ٌمE Oًمِمٜمٞمٕم٦م Eعمقوققم٦م )10)

(11 :S( عمقوققم٦مE ي٨مMٕطم٤مE عمقوققم٦م ذمE ئدEًمٗمقE )129 .) 
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 .قمدي يمام ىم٤مل Eسمـ

ٟمٕمٚمٛمف ُمـ  وٓ، ٓ جيتٛمع قمٚمٞمف Eًمٕمنم وEخلرJE: ىم٤مل، E ُمـ Eًمّمح٤مسم٦مٟمٕمٚمؿ Aطمدً  وٓ)): ىم٤مل Aسمق قمٌٞمدو

ؾمٛمٕمف ي٘مقل ، Cٓ ر? يروى قمـ قمٙمرُم٦م OوEه قمٜمف Oضمؾ ُمـ Aهؾ ظمرEؾم٤من يٙمٜمك Aسم٤م Eعمٜمٞم٥م، Eًمت٤مسمٕملم

((Nًمؽ
(1)

. 

(همقام ؽمؼً ايمسامء ايمعمم : ومقل ايمـبل: )ويمـو: ومقيمف -[م]
(2)

. 

خترجيف ؾمٌؼوىمد ، طمدي٨م <حٞمح Aظمرضمف Eًمِمٞمخ٤من
(3)

. 

اضمُتِسيَى ميو ، واؽمتًان مو أكػؼ فمعم أهؾيف، مـ اؽمتًان مو أكػؼ فمعم زرفمف: )ومول أمحً: ومقيمف -444

ـُ فمب يوٍس . ٕك يف ميـ ممكيي ايميزرعِ ؛ أكػَؼ فمعم زرفِمف دون مو أكػؼ فمعم أهؾِيف ول وومي، وهبيذا وميول ازمي

《شمؿ ررج ُمو زمعًمهو، حيتسى زمويمًيـكم مجقعو》: زمـ فمؿر اهلل فمبً
(4)

. 

 JEخلرE م ذمM@ ظمرضمف حيٞمك سمـA
(5)

وُمـ ـمري٘مف Eًمٌٞمٝم٘مل-
(6)

وAسمق قمٌٞمد ذم EُٕمقEل، -
(7)

وEسمـ Aيب  

ؿمٞم٦ٌم
(8)

٘مف Eسمـ طمزم ذم Eعمحغم  وُمـ ـمري-، 
(9)

فئوًمقيـ ذم ضمز -
(10)

وEسمـ Pٟمجقيف ذم EُٕمقEل، 
(11)

مجٞمٕمٝمؿ  

قمـ ، قمـ Aيب Eًمِمٕمث٤م? ضم٤مسمر سمـ Pيد، قمـ قمٛمرو سمـ هرم، Aيب سمنم ضمٕمٗمر سمـ Cي٤مA Qيب وطمِمٞم٦م: ُمـ ـمريؼ

Qسمـ قم٤ٌمE ،Tًمرضمؾ يًت٘مرE سمـ قمٛمر ذمEهٚمف، ومٞمٜمٗمؼ قمغم صمٛمرشمف، وA سمـ قمٛمر: ىم٤مل، وقمغمE سمام: ىم٤مل Aيٌد 

                                 
(1 :S( ل ًمٚم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالمEُٕمقE )98( K )245 .) 

 (. 4/199( Eعمٖمٜمل )2)

 . -E - 579ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 3)

 (. 4/200-201( Eعمٖمٜمل )4)

(5 :S( )158( K )589 .) 

 (. 4/148( Eًمًٜمـ Eًمٙمؼمى )6)

 (. 1545( K )507( )<ا7)

 (. 10192( ح )6/456( Eعمّمٜمػ )8)

(9) (5/258 .) 

(10 :S( )72( K )59 .) 

(11( )3/1040( K )1928) 
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ل صمؿ يزيمّ ، ي٘ميض ُم٤م Aٟمٗمؼ قمغم EًمثٛمرG: ىم٤مل Eسمـ قم٤ٌمQ: ىم٤مل، ويزيمل ُم٤م سم٘مل، Eؾمت٘مرT ومٞم٘مْمٞمف

 .سم٘مل ُم٤م

 .وEٕصمر <حٞمح، Oضم٤مل Eإلؾمٜم٤مM يمٚمٝمؿ صم٘م٤مO Hضم٤مل ُمًٚمؿ

(شمؿر ضمتك يبؾغ مخسي أوؽمؼ وٓ دم ضمىٍّ  ٓ زىموةَ : ومول  أن ايمـبل): ومقيمف -[م]
(1)

. 

ؾمٌؼAظمرضمف ُمًٚمؿ وىمد 
(2)

-Aيْم٤م–Aظمرضمف و -سم٤مًمت٤م? Eعمثٜم٤مG- وٓ متر: وًمٗمٔمف، 
(3)

حمٛمد سمـ قمـ   

، قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك سمـ طم٤ٌمن، قمـ Cؾمامقمٞمؾ سمـ Aُمٞم٦م، وُمٕمٛمر، Aظمؼمٟم٤م EًمثقOي، EًمرEPق طمدصمٜم٤م قمٌد، EOومع

GOيب ؾمٕمٞمد سمف، قمـ حيٞمك سمـ قمامA رمت: سمدل صمٛمر: وىم٤مل، قمـ. 

وىم٤مل Aمحد
(4)

 .ٛمرصم: وىم٤مل قمٌد EًمرEPق 

 
 

 


 
 

 

 

                                 
 (. 4/205( Eعمٖمٜمل )1)

 -E - 618ٟمٔمر Eحلدي٨م Oىمؿ( 2)

(3) ( Gًمّزيم٤مE F2/674ذم <حٞمحف، يمت٤م( K )979  .) 

(4) (5/258 .) 
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 اخلامتة
هذا افبحٌ بؿـف وتقؾقؼف، وافصالة وافسالم ظذ رشقفف ادبعقث   إاموماحلؿد هلل افذي أظوين ظذ 

 هلدايي خؾؼف، وبعد:

 ؾؼد تقصؾً مـ خالل هذا افبحٌ إػ أهؿ افـتوئٍ افتوفقي:

إن هذا افؽتوب ـتوب ظظقؿ، ومقشقظي ـبرة فألحوديٌ وأثور، ؾؼد اشتؼك ممفػف مـ  .1

 مئوت ادصودر احلديثقي، وٓ زال بعضفو مػؼقدا.

إن مقزة هذا افؽتوب ٓ تؼتك ظذ ـثرة إحوديٌ وأثور يف مسوئؾف، بؾ زيودة ظذ ذفؽ،  .2

ؾؼد أتبعفو ادمفػ يف ـثر مـ إحقون بتعؾقالت وـالم افـؼود افؼدامك ممو مل كجدهو يف ؽر 

 هذا افؽتوب.

ٕحقون مل حيؽؿ ظذ إحوديٌ افتل أوردهو ممو فقسً يف ومع ذفؽ، ؾنن ادمفػ يف ؽوفى ا .3

 افصحقحغ أو أحدمهو.

وؿد تـقظً ضريؼتف يف إيراد احلديٌ، ؾتورة يؽتػل بؿتـف دون ذـر خمرجف وراويف، وتورة  .4

بنضوؾي أحدمهو أو مهو معو، وتورة أورده بؾػظف وهق افغوفى، وأحقوكو بؿعـوه، ومل يؾتزم بعزو 

 بؾ ـثرا مو يقرده بصقغي افتؿريض )وروي...(. احلديٌ إػ خمرجف،

يؼع فف أوهوم يف ظزو احلديٌ أو إثر أو كسبتف فراويف، ـلن كسى احلديٌ فعؿر، وهق ٓبـف  .5

 أو افعؽس. وـذفؽ ؾقام يتعؾؼ بؤثور، فؽـف ؿؾقؾ جدا.

 -شقاء مـ أدفي مذهبف أو مذهى ؽره-إن أؽؾى إحوديٌ وأثور افتل ذـرهو ادمفػ   .6

ـون مـ ؿسؿ ادؼبقل ظـد ادحدثغ. ؾؼد تضؿـ أـثر مـ موئي حديٌ يف افصحقحغ أو 

أحدمهو، وكحقه مـ إحوديٌ افصحقحي فذاهتو يف ؽر افصحقحغ، بوإلضوؾي إػ مو ـون 

 صحقحو فغره، أو حسـو، أو حسـو فغره.

 افعؼيـ. دونهـوك بعض إحوديٌ وأثور افتل مل أؿػ ظؾقفو، وفعؾفو  .7
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(، وفعؾ ادمفػ ذـره ٓصتفوره 341وهـوك كزر يسر ممو ٓ أصؾ فف ظـد ادحدثغ )اكظر ح:  .8

  ظـد افػؼفوء أو فؽقكف دفقال دذهى آخر، أو فعدم ظؾؿف بذفؽ، واهلل أظؾؿ.

أحوديٌ ى احلديثل، حقٌ تطرق فؾحؽؿ ظذ بوجلوك بوفغووؿد طفر يل أن فؾؿمفػ اهتاممو  .9

حغ، وافغوفى أكف كؼؾ احلؽؿ مـ ؽره، وؿد حيؽؿ مـ ظـده يف يف ؽر افصحقوأثورا ـثرة 

 افؼؾقؾ افـودر.

 ظقف بـ موفؽ ريض اهلل تعوػ ظـف. وأصّح رء يف افدظوء ظذ اجلـوزة هق حديٌ  .11

 ادتعؾؼي بوفزـوة. ظؾقف مدار ـثر مـ إحؽوم افؼظقي حديٌ أكس بـ موفؽ ظـد افبخوري  .11

 اإلضمصائقات. 

( 395، مـفو )( حديثو وأثرا681)ادخرجي يف هذه افرشوفي وأثور إحوديٌ  بؾغ ظدد .12

 ( أثرا.286حديثو، و)

 وؽوفى هذه إحوديٌ وأثور مـ ؿسؿ ادؼبقل )صحقح، أوحسـ(. .13

 ( حديثو وأثرا.34وجمؿقع ظدد إحوديٌ وأثور افتل مل أؿػ ظؾقفو )  .14

( حديثو ، وأثًرا، 178) -حسى مو ترجح فدي–وظدد إحوديٌ وأثور افتل مل تثبً  .15

 % مـ جمؿقع إحوديٌ وأثور يف افرشوفي.26.18بـسبي 

 ومو تقؾقؼل إٓ بوهلل ظؾقف تقـؾً وهق رب افعرش افعظقؿ.

  وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـو حمؿد وظذ آفف وصحبف أمجعغ.
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  ثبت املصادر واملراجع

حتؼقؼ:   ،ه543ٕيب ظبداهلل احلسغ بـ إبراهقؿ اجلقرؿوين: إزماؿمقل واظمـاىمغم وايمصحاح واظمشاهغم -1

 ه1413اهلـد، افطبعي إوػ/ -ظبدافرمحـ ظبداجلبور افػريقائل، ادطبعي افسؾػقي 

ي ادعروف بوبـ برطَّي  اإلزماكة ايمؽػمى: -2 ٕيب ظبد اهلل ظبقد اهلل بـ حمؿد بـ حمؿد بـ محدان افُعْؽزر

ؼؼ: رضو معطل، وظثامن إثققيب، ويقشػ افقابؾ، وافقفقد بـ هـ(، حت387افعؽزي )ادتقىف: 

 شقػ افـك، ومحد افتقجيري، افـوذ: دار افرايي فؾـؼ وافتقزيع، افريوض.

هـ(، 1317، ٕيب افطقى حمؿد صديؼ خون احلسقـل افبخوري افِؼـَّقجل )ادتقىف: أزمجد ايمعؾوم -3

 م.2112هـ، 1423افـوذ: دار ابـ حزم، افطبعي إوػ :

دراشي  أزمو زرفمة ايمرازي وصمفوده دم ايمـبوية مع حتؼقق ىمتازمه ايمضعػاء وأصموزمته فمعم أؽمئؾة ايمػمذفمي: -4

وحتؼقؼ: د. شعدي اهلوصؿل، كؼ: ادجؾس افعؾؿل بوجلومعي اإلشالمقي بودديـي ادـقرة، افطبعي 

 ه.1412إوػ، شـي 

بد افصؿد بـ ظبد افقهوب بـ أيب احلسـ فع :إحتاف ايمزائر وإؿمراف اظمؼقم يمؾسائر دم زيارة ايمـبي  -5

حمؿد بـ هبي اهلل بـ ظبد اهلل بـ احلسغ أمغ افديـ أبق افقؿـ بـ ظسوـر افدمشؼل كزيؾ مؽي 

هـ(، حتؼقؼ: حسغ حمؿد ظع صؽري افـوذ: ذـي دار إرؿؿ بـ أيب إرؿؿ، 686)ادتقىف: 

 افطبعي: إوػ.

ٕيب افػضؾ أمحد بـ ظع ادعروف بوبـ حجر ؿمراف ايمعممة: إحتاف اظمفرة زمايمػوائد اظمبتؽرة من أ -6

، كؼ وزارة افشمون اإلشالمقي، بوفتعوون مع اجلومعي اإلشالمقي، بودديـي ه852افعسؼالين 

 ه.1415ادـقرة، افطبعي إوػ/

هـ( افـوذ: دار 682فزـريو بـ حمؿد بـ حمؿقد افؼزويـل )ادتقىف:  آشمار ايمبالد وأطمبار ايمعباد: -7

 بروت -صودر 

هـ(، 182ٕيب يقشػ يعؼقب بـ إبراهقؿ بـ حبقى بـ شعد بـ حبتي إكصوري )ادتقىف:  أشمار: -8

 .بروت –حتؼقؼ: أيب افقؾو، افـوذ: دار افؽتى افعؾؿقي 
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دحؿد بـ احلسـ فإلموم احلوؾظ أيب ظبد اهلل حمؿد بـ احلسـ افشقبوين، حتؼقؼ: أيب افقؾو  أشمار: -9

 . فبـون –ذ: دار افؽتى افعؾؿقي، بروت إؾغوين، افـو

ٓبـ أيب ظوصؿ افشقبوين، حتؼقؼ: د. بوشؿ ؾقصؾ أمحد اجلقابرة، دار افرايي يف  أضماد واظمثاين: -11

 ه. 1411افريوض، افطبعي إوػ شـي 

فؾدـتقر ظبد افبوري بـ محود بـ حمؿد  إضماديث احلسان ايمغرائب دم صمامع اإلمام ايمؼممذي:  -11

رشوفي مؼدمي فـقؾ درجي افعودقي افدـتقراه يف اجلومعي اإلشالمقي بودديـي ادـقرة  إكصوري،

 هـ.1423 ظوم

فسؾقامن بـ أمحد بـ أيقب بـ مطر افؾخؿل افشومل افطزاين )ادتقىف:  إضماديث ايمطوال: -12

: افطبعي ادقصؾ –هـ(، حتؼقؼ: محدي بـ ظبدادجقد افسؾػل، افـوذ: مؽتبي افزهراء 361

 .1983 – 1414 ثوكقي،اف

: فضقوء افديـ حمؿد بـ ظبدافقاحد ادؼدد، دراشي وحتؼقؼ: أ.د. ظبدادؾؽ بـ إضماديث اظمختارة -13

 ظبداهلل بـ دهقش، كؼ: : مؽتبي إشدي بؿؽي ادؽرمي، افطبعي اخلومسي.

دؼبؾ بـ هودي افقادظل، دار أثور فؾـؼ وافتقزيع، ظوم  أضماديث معؾة ـماهرها ايمصحة: -14

 م.2111هـ 1421

، حتؼقؼ: صعقى ه739فعالء افديـ ظع بـ بؾبون افػورد  اإلضمسان دم سمؼريب صحقح ازمن ضمبَّان: -15

 ه.1418بروت، افطبعي إوػ/ -إركموط، ممشسي افرشوفي 

 بروت، افطبعي إوػ:  -دحؿد كوس افديـ إفبوين، ادؽتى اإلشالمل  أضمؽام اجلـائز وزمدفمفا: -16

 ه.1388شـي: 

ٕيب احلسـ ظع بـ حمؿد بـ حمؿد بـ حبقى افبكي افبغدادي، افشفر  ٕضمؽام ايمسؾطاكقة:ا -17

 .افؼوهرة –هـ(، افـوذ: دار احلديٌ 451بودووردي )ادتقىف: 

ٕيب جعػر أمحد بـ حمؿد بـ شالمي بـ ظبد ادؾؽ إزدي احلجري ادكي  أضمؽام ايمؼرآن ايمؽريم: -18

هـ(، حتؼقؼ: افدـتقر شعد افديـ أوكول، افـوذ: مرـز افبحقث 321ادعروف بوفطحووي )ادتقىف : 

 هـ.1416اإلشالمقي افتوبع فقؿػ افديوكي افسـل، اشتوكبقل، افطبعي : إوػ ظوم 
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هـ(، حتؼقؼ: حمؿد 371ٕمحد بـ ظع أبق بؽر افرازي اجلصوص احلـػل )ادتقىف:  أضمؽام ايمؼرآن: -19

وحػ بوٕزهر افؼيػ، افـوذ: دار إحقوء افساث ظضق جلـي مراجعي ادص -صودق افؼؿحووي 

 .هـ 1415: افطبع توريخ، بروت –افعريب 

شعقد  فعبد احلؼ بـ ظبد افرمحـ بـ ظبد اهلل بـ احلسغ بـ :إضمؽام ايموؽمطى من ضمديث ايمـبي  -21

هـ(، حتؼقؼ: محدي  581إبراهقؿ إزدي، إكدفز إصبقع، ادعروف بوبـ اخلراط )ادتقىف: 

ادؿؾؽي افعربقي  -فسؾػل، صبحل افسومرائل، افـوذ: مؽتبي افرصد فؾـؼ وافتقزيع، افريوض ا

 م. 1995 -هـ  1416افسعقديي ظوم افـؼ: 

ٕيب إشحوق إبراهقؿ بـ يعؼقب اجلقزجوين، حؼؼف وظؾؼ ظؾقف: افسقد صبحل  أضموال ايمرصمال: -21

 ه.1415افبدري افسومرائل، ممشسي افرشوفي، افطبعي إوػ، شـي 

فإلموم افغزايل، بتؼديؿ د. بدوي ضبوكي، ضبعي: مؽتبي ومطبعي ـريوضف ؾقترا  إضمقاء فمؾوم ايمدين: -22

 بنكدوكقسقو.

ٕيب ظبداهلل حمؿد بـ إشحوق افػوـفل، حتؼقؼ: ظبدادؾؽ بـ  أطمبار مؽة دم ومديم ايمدهر وضمديثه: -23

 ه.1414بروت، افطبعي افثوكقي:  -ظبداهلل بـ دهقش، دار خرض 

فإلموم احلوؾظ أيب بؽر أمحد بـ احلسغ افبقفؼل، اظتـك بف وظؾؼ ظؾقف: أبق ظبداهلل افسعقد  أداب: -24

 ه.1418ادـدوه، ممشسي افؽتى افثؼوؾقي، افطبعي إوػ، شـي

فإلموم افبخوري، بتخرجيوت وتعؾقؼوت أيب ظبدافرمحـ حمؿد كوس افديـ إفبوين،  إدب اظمػرد: -25

 ه.1431يون، افطبعي اخلومسي، شـي كؼ: دار افصديؼ وممشسي افر

ذىمار: -26 قوي  ٕا ـ ذف اـف ـ أيب زـريو حيقك ب ركموط، دار اهلدى ه676دحقل افدي  -، حتؼقؼ: ظبدافؼودر ٕا

يب ضوهر افسؾػله.1419افريوض، افطبعي افثوكقي:  ربعقن افبؾداكقيٕ   ٕا

ي   إرزمعون ضمديثا: -27 هـ( 361افبغدادي )ادتقىف:  ٕيب بؽر حمؿد بـ احلسغ بـ ظبد اهلل أُجرِّ

حؼؼف وخرج أحوديثف: بدر بـ ظبد اهلل افبدر، افـوذ: أضقاء افسؾػ، افريوض افطبعي افثوكقي، 

 م. 2111 -هـ  1421
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ـبقه: -28 ثر افدمشؼل  إرؾماد ايمػؼقه إلم معرهمة أديمة ايمت ـ  ، حتؼقؼ: هبجي يقشػ محد، ممشسي ه 774إلشامظقؾ ـب

و -افرشوفي   ه.1416ػ: بروت، افطبعي ٕا

فؾخؾقؾ بـ ظبداهلل بـ أمحد اخلؾقع افؼزويـل، حتؼقؼ: د. حمؿد  اإلرؾماد دم معرهمة فمؾامء احلديث: -29

 ه.1419شعقد ظؿر إدريس، افـوذ: مؽتبي افرصد بوفريوض افطبعي إوػ، شـي 

يف دحؿد كوس افديـ إفبوين، ادؽتى اإلشالمل  إرواء ايمغؾقل دم ختريج أضماديث مـار ايمسبقل: -31

 ه.1399بروت، افطبعي إوػ، شـي 

هـ(، 538ٕيب افؼوشؿ حمؿقد بـ ظؿرو بـ أمحد، افزخمؼي جور اهلل )ادتقىف:  أؽماس ايمبالنمة: -31

 إوػ،: افطبعي، فبـون –حتؼقؼ: حمؿد بوشؾ ظققن افسقد، افـوذ: دار افؽتى افعؾؿقي، بروت 

 م 1998 - هـ 1419

، حتؼقؼ: يقشػ بـ ه378بـ حمؿد بـ أمحد احلوـؿ افؽبر  ٕيب أمحد حمؿد إؽمامي وايمؽـى:  -32

 ه.1414ادديـي ادـقرة، افطبعي إوػ:  -حمؿد افدخقؾ، مؽتبي افغربوء 

، فؾدـتقر شؾقامن ـب صوفح -مجعًو ودراشي- زمعض ايمصحازمة ما طمػي فمعم زمعضفم من ايمسـناؽمتدراك  -33

ـ 1429بودديـي ادـقرة، ظوم:  افثـقون، كؼ: ظامدة افبحٌ افعؾؿل بوجلومعي اإلشالمقي  م.2118ه

آشتذـور اجلومع دذاهى ؾؼفوء إمصور وظؾامء إؿطور ؾقام تضؿـف ادقضل مـ معوين افرأي  -34

وأثور وذح ذفؽ ـؾف بوإلجيوز وآختصور: ٓبـ ظبد افز افـؿري افؼرضبل، حتؼقؼ: ظبد 

 ه.1414ى، افطبعي إوػ، شـي ادعطل ؿؾعجل، كؼ: دار ؿتقبي بدمشؼ، ودار افقظل بحؾ

ٕيب ظؿر يقشػ بـ ظبداهلل افـؿري  آؽمتغـاء دم معرهمة اظمشفورين من محؾة ايمعؾم زمايمؽـى: -35

افريوض،  -، حتؼقؼ: ظبداهلل مرحقل افسقادي، دار ابـ تقؿقَّي ه463ادعروف بوبـ ظبد افزِّ 

 ه.1415افطبعي إوػ: 

د افز افـؿري افؼرضبل، ادحؼؼ: ظع حمؿد افبجووي، ٓبـ ظب آؽمتقعاب دم معرهمة إصحاب: -36

 ه. 1412كؼ: دار اجلقؾ ببروت، افطبعي إوػ شـي 

فعز افديـ أيب احلسـ ظع بـ حمؿد ابـ إثر اجلزري، حتؼقؼ: ظع  أؽمد ايمغازمة دم معرهمة ايمصحازمة: -37

 حمؿد معقض، وظودل أمحد ظبد ادقجقد، ضبعي: دار افؽتى افعؾؿقي بروت. 
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فعع بـ )شؾطون( حمؿد،  إٍار اظمرهموفمة دم إطمبار اظموَوفمة اظمعروف زماظموَوفمات ايمؽػمى:  -38

هـ(، حتؼقؼ: حمؿد افصبوغ ، افـوذ: 1114أيب احلسـ كقر افديـ ادال اهلروي افؼوري )ادتقىف: 

 .بروت –دار إموكي / ممشسي افرشوفي 

إخراج: ظز  أمحد بـ ظع بـ ثوبً اخلطقى افبغدادي، ٕيب بؽر إؽمامء اظمبفؿة دم إضمؽام اظمبفؿة: -39

 هـ. 1417افديـ ظع افسقد، كؼ: مؽتبي اخلوكجل بوفؼوهرة، افطبعي افثوفثي، 

ٕيب بؽر حمؿد بـ إبراهقؿ بـ ادـذر افـقسوبقري )ادتقىف:  اإلذاف فمعم مذاهب ايمعؾامء: -41

 -تبي مؽي افثؼوؾقي، رأس اخلقؿي هـ(، حتؼقؼ: صغر أمحد إكصوري أبق محود، افـوذ: مؽ319

 م 2114 -هـ 1425اإلمورات افعربقي ادتحدة، افطبعي: إوػ، 

فؾؼويض أيب حمؿد ظبد افقهوب ـب ظع ـب كك افبغدادي ادوفؽل  فمعم كؽت مسائل اخلالف:اإلذاف  -41

وػ، 422) ـ حزم افطبعي ٕا ـ ضوهر، افـوذ: دار اب ـ 1421هـ(، حتؼقؼ: احلبقى ب  م1999 -ه

فؾحوؾظ اـب حجر افعسؼالين، حتؼقؼ: د. ظبداهلل ـب ظبدادحسـ افسـل  اإلصازمة دم متققز ايمصحازمة: -42

وػ شـي:   ه. 1429بوفتعوون مع مرـز افبحقث وافدراشوت افعربقي واإلشالمقي بدار هجر، افطبعي ٕا

جوبر بـ  ٕيب افػضؾ حمؿد بـ ضوهر ادؼدد، حتؼقؼ: أؿمراف ايمغرائب وإهمراد يمؾدارومطـي: -43

 ه.1428ظبداهلل افرسيع، دار افتدمريي، افطبعي إوػ شـي: 

ٕيب افػضؾ أمحد بـ ظع بـ حمؿد بـ أمحد بـ حجر  إؿمراف اظُمْسـِد اظمعَتقِم زملؿمراف اظمسـَد احلـبقم: -44

 بروت(. -دمشؼ، دار افؽؾؿ افطقى  -هـ( افـوذ: )دار ابـ ـثر 852افعسؼالين )ادتقىف: 

، حتؼقؼ: ه584ٕيب بؽر حمؿد بـ مقشك احلوزمل  زمقان ايمـاؽمخ واظمـسوخ من أشمار: آفمتبار دم  -45

 ه.1413ظبدادعطل ؿؾعجل، دار افقظل، افطبعي إوػ: 

اإلنمراب: اجلزء ايمرازمع من ضمديث ؾمعبة زمن احلجاج وؽمػقان زمن ؽمعقد ايمثوري مما أنمرب زمعضفم  -46

هـ(، 313راشوين، افـسوئل )ادتقىف: ٕيب ظبد افرمحـ أمحد بـ صعقى بـ ظع اخل فمعم زمعض:

ادديـي افـبقيي، افطبعي  -حتؼقؼ: أبق ظبد افرمحـ حمؿد افثوين بـ ظؿر بـ مقشك، افـوذ: دار ادآثر 

 م. 2111 -هـ  1421إوػ: 
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ٕيب حػص ظؿر بـ أمحد بـ ظثامن بـ أمحد بـ حمؿد بـ أيقب بـ أزداذ افبغدادي  إهمراد: -47

افؽقيً  -هـ(، حتؼقؼ: بدر افبدر، افـوذ: دار ابـ إثر 385)ادتقىف: ادعروف بـوبـ صوهغ 

 م. 1994 -هـ  1415)ضؿـ جمؿقع ؾقف مـ مصـػوت ابـ صوهغ( افطبعي إوػ: 

فتؼل افديـ أيب افػتح حمؿد بـ ظع افؼشري ادعروف بوبـ دؿقؼ  آومؼماح دم زمقان آصطالح: -48

 هـ.1416بروت،  -افعؾؿقي  ، دار افؽتىه( 712افعقد )ادتقىف: 

فتؼل افديـ أيب افعبوس أمحد بـ ظبد احلؾقؿ  اومتضاء ايمٌماط اظمستؼقم ظمخايمػة أصحاب اجلحقم: -49

بـ ظبد افسالم بـ ظبد اهلل بـ أيب افؼوشؿ بـ حمؿد ابـ تقؿقي احلراين احلـبع افدمشؼل )ادتقىف: 

 افؽتى، بروت، فبـون افطبعي: هـ( حتؼقؼ: كوس ظبد افؽريؿ افعؼؾ، افـوذ: دار ظومل728

 م1999 -هـ 1419افسوبعي، 

هـ(، حتؼقؼ: افدـتقر ظبد 319ٕيب بؽر حمؿد بـ إبراهقؿ بـ ادـذر افـقسوبقري )ادتقىف:  اإلومـاع: -51

 هـ. 1418اهلل بـ ظبد افعزيز اجلزيـ، افطبعي إوػ: 

ؼطي احلـبع افبغدادي )ادتقىف: دحؿد بـ ظبد افغـل بـ أيب بؽر بـ صجوع، ابـ ك إىمامل اإلىمامل -51

مؽي ادؽرمي،  -هـ(،ادحؼؼ: د. ظبد افؼققم ظبد ريى افـبل، افـوذ: جومعي أم افؼرى 629

 هـ.1411افطبعي إوػ: 

فؾؼويض ظقوض بـ مقشك بـ ظقوض بـ ظؿرون افقحصبل افسبتل،  إىِماَمُل اظُمْعؾِِم زمَػَوائِِد ُمْسؾِم: -52

ِظقؾ، افـوذ: دار افقؾوء فؾطبوظي  هـ(،544أيب افػضؾ )ادتقىف:  حتؼقؼ: افدـتقر حْيقرك إِْشامر

 م.  1998 -هـ  1419وافـؼ وافتقزيع، مك افطبعي إوػ: 

دغؾطوي ـب ؿؾقٍ ـب ظبد اهلل افبؽجري ادكي احلؽري احلـػل،  هتذيب ايمؽامل دم أؽمامء ايمرصمال:إىمامل  -53

ـ  -ؼقؼ: أبق ظبد افرمحـ ظودل ـب حمؿد هـ(، حت762أبق ظبد اهلل، ظالء افديـ )ادتقىف:  أبق حمؿد أشومي ب

 م. 2111 -   هـ 1422احلديثي فؾطبوظي وافـؼ، افطبعي إوػ:  إبراهقؿ، افـوذ: افػوروق

 اإلىمامل دم ذىمر من يمه رواية دم مسـد اإلمام أمحد من ايمرصمال ؽموى من ذىمر دم هتذيب ايمؽامل: -54

 بـ احلسـ بـ محزة احلسقـل افدمشؼل افشوؾعل، حتؼقؼ: فشؿس افديـ أبق ادحوشـ حمؿد بـ ظع

 د ظبد ادعطل أمغ ؿؾعجل، كؼ: مـشقرات جومعي افدراشوت اإلشالمقي، ـراتق بوـستون.
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فؾحوؾظ إمر ابـ  اإلىمامل دم رهمع آرسمقاب فمن اظمميمف اظمختؾف دم إؽمامء وايمؽـي وإكساب: -55

 هـ.1415هرة، افطبعي إوػ: موـقٓ، كؼ: دار افؽتوب اإلشالمل افؼو

، حتؼقؼ: مؼبؾ بـ هودي ه(385ٕيب احلسـ ظع بـ ظؿر افدارؿطـل )ادتقىف:  اإليمزامات وايمتتبع: -56

 ه.1415بروت، افطبعي افثوكقي:  -افقادظل، دار افؽتى افعؾؿقي 

ـ هودي ، حتؼقؼ: مؼبؾ به(385ٕيب احلسـ ظع بـ ظؿر افدارؿطـل )ادتقىف:  اإليمزامات وايمتتبع: -57

 ه.1415بروت، افطبعي افثوكقي ظوم:  -افقادظل، دار افؽتى افعؾؿقي 

فتؼل افديـ أيب افػتح حمؿد بـ ظع افؼشري ادعروف بوبـ دؿقؼ افعقد  اإلظمام زملضماديث إضمؽام: -58

 ه.1416بروت، افطبعي إوػ: -، دار افؽتى افعؾؿقي ه( 712)ادتقىف: 

59- : ، دار افػؽر بروت، افطبعي افثوكقي: ه(214دريس افشوؾعل )ادتقىف: ٕيب ظبداهلل حمؿد بـ إ إمُّ

 ه.1413 شـي:

 بـ حمؿد بـ إشامظقؾ بـ احلسغ افبغدادي اهلل ظبد ٕيب –روايي ابـ حيقك افبقع  - أمارم اظمحامقم -61

. إبراهقؿ افؼقز، د: حتؼقؼ(، هـ331: ادتقىف) ادحومع افضبل أبون بـ شعقد بـ إشامظقؾ

 هـ.1412إردن، افدموم، افطبعي إوػ:  -ظامن  -: ادؽتبي اإلشالمقي، دار ابـ افؼقؿ افـوذ

بـ أبون  : ٕيب ظبد اهلل افبغدادي احلسغ بـ إشامظقؾ بـ حمؿد بـ إشامظقؾ بـ شعقدأمارم اظمحامقم -61

بد اهلل هـ(، روايي: ابـ مفدي افػورد، ظبد افرمحـ بـ حمؿد بـ ظ331افضبل ادحومع )ادتقىف: 

هـ(، حتؼقؼ: محدي ظبد ادجقد افسؾػل، افـوذ: دار افـقادر، افطبعي 416بـ مفدي افػورد )

 م 2116 -هـ  1427إوػ: 

: ٕيب افػضؾ أمحد بـ ظع بـ حمؿد بـ أمحد بـ حجر افعسؼالين )ادتقىف: إمارم اظمطؾؼة -62

 –وذ: ادؽتى اإلشالمل هـ(، حتؼقؼ: محدي بـ ظبد ادجقد بـ إشامظقؾ افسؾػل، افـ852

 م.1995-هـ  1416: إوػ افطبعي بروت

، حتؼقؼ: مسعد ظبداحلؿقد، دار ه(271فؾحسـ بـ ظع بـ ظػون )ادتقىف: إمارم وايمؼراءة: -63

 ه. 1413ضـطو، افطبعي إوػ:  -افصحوبي 
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، دار افقضـ فعبد ادؾؽ بـ حمؿد بـ ظبداهلل بـ بؼان، ضبطف: ظودل بـ يقشػ افعزازي إمارم: -64

 ه.1418افريوض، افطبعي إوػ:  -

ل افبغدادي  إمر زماظمعروف وايمـفي فمن اظمـؽر: -65 ٕيب بؽر أمحد بـ حمؿد بـ هورون بـ يزيد اخلرالَّ

 –هـ(، حتؼقؼ: افدـتقر حيقك مراد، افـوذ: دار افؽتى افعؾؿقي، بروت 311احلـبع )ادتقىف: 

 م. 2113 -هـ  1424بعي إوػ: افط، فبـون

ٕيب أمحد محقد بـ خمؾد بـ ؿتقبي بـ ظبد اهلل اخلرشوين ادعروف بوبـ زكجقيف )ادتقىف:  إموال: -66

هـ(، حتؼقؼ: د. صوـر ذيى ؾقوض إشتوذ ادسوظد بجومعي ادؾؽ شعقد، افـوذ: مرـز ادؾؽ 251

 م. 1986 -هـ  1416ؾقصؾ فؾبحقث وافدراشوت اإلشالمقي، افسعقديي، افطبعي إوػ: 

ٕيب ظبقد اهلروي، حتؼقؼ: خؾقؾ حمؿد هراس، دار افػؽر فؾطبوظي وافـؼ وافتقزيع،  إموال: -67

 ه.1395افطبعي افثوكقي، شـي: 

هـ(، ادطبقع 281ٕيب بؽر ظبد اهلل بـ حمؿد افؼرر، ادعروف بوبـ أيب افدكقو )ادتقىف:  إهوال: -68

 .1429ؽتبي افعكيي بروت شـي: مـ ضؿـ مقشقظي اإلموم ابـ أيب افدكقو، ضبعي: اد

، ه318ٕيب بؽر حمؿد ابـ إبراهقؿ بـ ادـذر افـقسوبقري  إوؽمط دم ايمسـن واإلمجاع وآطمتالف: -69

 ه.1414افريوض، افطبعي افثوكقي:  -حتؼقؼ: أيب محود صغر أمحد حمؿد، دار ضقبي 

بغدادي إمقي افؼرر ٕيب بؽر ظبد اهلل بـ حمؿد بـ ظبقد بـ شػقون بـ ؿقس اف إويمقاء:  -71

هـ(، حتؼقؼ: حمؿد افسعقد بـ بسققين زؽؾقل، افـوذ: 281ادعروف بوبـ أيب افدكقو )ادتقىف: 

 هـ.1413: إوػ افطبعي، بروت –ممشسي افؽتى افثؼوؾقي 

ٕيب افعبوس كجؿ افديـ ابـ افرؾعي، حتؼقؼ: حمؿد  اإليضاح وايمتبقان دم معرهمة اظمؽقال واظمقزان: -71

ـؾقي افؼيعي وافدراشوت -شامظقؾ اخلوروف، افـوذ: جومعي ادؾؽ ظبد افعزيزأمحد إ

 م. 1981هـ 1411شـي افـؼ:  -اإلشالمقي

فققشػ بـ حسـ بـ أمحد بـ حسـ ابـ ظبد  زمحر ايمدم همقؿن سمؽؾم همقه اإلمام أمحد زمؿدح أو ذم: -72

د احلـبع، حتؼقؼ: افدـتقرة روحقي ظبد افرمحـ افسقيػل،  اهلودي افصوحلل، مجول افديـ، ابـ ادِْزر

 هـ. 1413كؼ: دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، افطبعي إوػ: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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: ٕيب بؽر أمحد بـ ظؿرو بـ ظبداخلوفؼ افبزارا، حتؼقؼ: ايمبحر ايمزطمار, اظمعروف زمؿسـد ايمبزار -73

حمػقظ افرمحـ زيـ اهلل وآخرون، مؽتبي افعؾقم واحلؽؿ بودديـي ادـقرة، افطبعي إوػ بدأت 

 ه. 1431، واكتفً شـي: ه1418شـي: 

ٕيب افػداء إشامظقؾ بـ ـثر، حتؼقؼ: د. ظبداهلل افسـل، هجر فؾطبوظي وافـؼ  ايمبداية وايمـفاية: -74

 ه.  1419وافتقزيع يف افؼوهرة، افطبعي إوػ شـي: 

ري فإلموم أيب حػص ظؿر بـ ظع بـ أمحد إكصو دم ختريج أضماديث ايمممح ايمؽبغم: ايمبدر اظمـغم -75

افشوؾعل ادعروف بوبـ ادؾؼـ، حتؼقؼ: مصطػك أبق افغقط ظبد احلل، ضبعي: دار اهلجرة فؾـؼ 

  هـ.1425وافتقزيع، افطبعي إوػ شـي: 

هـ(، 597جلامل افديـ أبق افػرج ظبد افرمحـ بـ ظع بـ حمؿد اجلقزي )ادتقىف:  ايمػم وايمصؾة: -76

 –ـوذ: ممشسي افؽتى افثؼوؾقي، بروت حتؼقؼ وتعؾقؼ: ظودل ظبد ادقجقد، ظع معقض، اف

 م. 1993 -هـ  1413: إوػ افطبعي، فبـون

: ٕيب بؽر اهلقثؿل، حتؼقؼ: د. حسغ أمحد افبوـري، كؼ: زمغقة ايمباضمث فمن زوائد مسـد احلارث -77

 ه.1413مرـز خدمي افسـي وافسرة افـبقيي بوجلومعي اإلشالمقي بودديـي ادـقرة، افطبعي إوػ: 

دصطػك مراد افدبوغ، افـوذ: دار اهلدى ـػر ؿرع، شـي دكا همؾسطكم, ظمصطػى مراد ايمدزماغ: زمال -78

  م.1991افطبع، 

فؾحوؾظ أمحد بـ ظع بـ حجر افعسؼالين، حتؼقؼ: ظصوم مقشك  من أديمة إضمؽام:زمؾوغ اظمرام  -79

 هـ.1427هودي، ضبعي: دار افدفقؾ إثريي فؾـؼ وافتقزيع، افطبعي افرابعي: 

ٕيب حمؿد حمؿقد بـ أمحد بـ مقشك بـ أمحد افغقتويب احلـػل بدر افديـ افعقـل  اية ذح اهلداية:ايمبـ -81

 -هـ  1421هـ(، افـوذ: دار افؽتى افعؾؿقي بروت، فبـون، افطبعي إوػ: 855)ادتقىف: 

 م. 2111

احلسـ ظع بـ  : فؾحوؾظ ابـ افؼطون افػود أيبزمقان ايموهم واإلهيام ايمواومَعكم دم ىمتاب إضمؽام -81

حمؿد بـ ظبدادؾؽ، حتؼقؼ: د. احلسغ آيً شعقد، كؼ: دار ضقبي بوفريوض، افطبعي إوػ 

 ه. 1418 شـي:
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فؾدـتقر مبورك ـب شقػ  ايمثؼات اظمتؽؾم دم ؽمامفمفم من ايمصحازمة ممن هلم رواية دم ايمؽتب ايمستة:ايمتازمعون  -82

 ومعي اإلشالمقي بودديـي ادـقرة.موجستر بوجل اهلوجري، رشوفي مؼدمي فـقؾ درجي افعودقي

دحؿد مرته افزبقدي، حتؼقؼ ظبد افستور أمحد افػراج  من صمواهر ايمؼاموس: سماج ايمعروس -83

 هـ. 1385ضبعي افساث افعريب )افؽقيً(، شـي: وآخرون، 

فقحقك بـ معغ أيب زـريو، حتؼقؼ: د. أمحد حمؿد كقر شقػ،  رواية ايمدوري: -سماريخ ازمن معكم  -84

مؽي ادؽرمي، افطبعي إوػ:  -مرـز افبحٌ افعؾؿل وإحقوء افساث اإلشالمل  افـوذ:

 م.1979 –هـ 1399

ٕيب زـريو حيقك ـب معغ ـب ظقن ـب زيود ـب بسطوم ـب ظبد  رواية فمثامن ايمدارمي: - معكمسماريخ ازمن  -85

 هـ.1411دمشؼ،  -حتؼقؼ: د. أمحد حمؿد كقر شقػ، افـوذ: دار ادلمقن فؾساث  ،افرمحـ

: ٕيب زـريو حيقك بـ معغ بـ ظقن بـ زيود بـ بسطوم بـ ظبد رواية ازمن حمرز-سماريخ ازمن معكم  -86

هـ( حتؼؼ: حمؿد ـومؾ افؼصور، افـوذ: جمؿع 233افرمحـ ادري بوفقٓء، افبغدادي )ادتقىف: 

 م. 1985هـ، 1415افطبعي إوػ:  دمشؼ –افؾغي افعربقي 

هـ، دار افؽتى افعؾؿقي 347افرمحـ بـ يقكس افصديف ادتقيف  توريخ ابـ يقكس ادكي: فعبد -87

 هـ.1421بروت فبـون، ظوم: 

، ه(281ٕيب زرظي ظبدافرمحـ بـ ظؿرو افدمشؼل افـكي )ادتقىف:سماريخ أيب زرفمة ايمدمشؼي:  -88

 حتؼقؼ: صؽر اهلل بـ كعؿي اهلل افؼقجوين.

إشحوق بـ مقشك بـ مفران إصبفوين ٕيب كعقؿ أمحد بـ ظبد اهلل بـ أمحد بـ : سماريخ أصبفان -89

، افطبعي بروت –هـ(، حتؼؼ: شقد ـرسوي حسـ، افـوذ: دار افؽتى افعؾؿقي 431)ادتقىف: 

 م.1991-هـ 1411إوػ: 

فشؿس افديـ حمؿد بـ أمحد افذهبل  حتؼقؼ: د. ظؿر  سماريخ اإلؽمالم ووهمقات اظمشاهغم وإفمالم:  -91

 ه.1424-1422وب افعريب، افطبعي افثوكقي مـ شـي: ظبدافسالم تدمري،، ضبعي: دار افؽت

فإلموم افبخوري، حتؼقؼ: تقسر بـ شعد أبق محقد، افـوذ: مؽتبي افرصد، افطبعي  ايمتاريخ إوؽمط: -91

 ه. 1426إوػ شـي: 
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فؾحوؾظ أمحد بـ ظبد اهلل بـ صوفح افعجع، بستقى اهلقثؿل، تعؾقؼ: افدـتقر  ظبد  سماريخ ايمثؼات: -92

 هـ.1415جل، ضبعي: دار افؽتى افعؾؿقي بروت، افطبعي إوػ: ادعطل ؿؾع

، حتؼقؼ: ه(256ٕيب ظبداهلل حمؿد بـ إشامظقؾ افبخوري )ادتقىف:  ايمتاريخ ايمصغغم )إوؽمط(: -93

 .ه1416بروت، افطبعي إوػ:  -حمؿقد إبراهقؿ زايد، دار ادعرؾي 

بؽر أمحد بـ أيب خقثؿي، حتؼقؼ: صالح بـ  ٕيب ايمتاريخ ايمؽبغم اظمعروف زمتاريخ ازمن أيب طمقثؿة: -94

 هـ.1427ؾتحل هالل، كؼ: افػوروق احلديثي فؾطبوظي وافـؼ )افؼوهرة(، افطبعي إوػ: 

ٕيب بؽر أمحد بـ أيب خقثؿي، حتؼقؼ: صالح بـ  ايمتاريخ ايمؽبغم اظمعروف زمتاريخ ازمن أيب طمقثؿة: -95

 هـ.1427افؼوهرة(، افطبعي إوػ: ؾتحل هالل، كؼ: افػوروق احلديثي فؾطبوظي وافـؼ )

ٕيب ظبداهلل حمؿد بـ إشامظقؾ بـ إبراهقؿ اجلعػل افبخوري، ضبعي: دار افؽتى  ايمتاريخ ايمؽبغم: -96

 افعؾؿقي. 

ه(ـ، افـوذ: 262ٓبـ صبف أيب زيد ظؿر بـ صبف افـؿري افبكي )ادتقىف:  سماريخ اظمديـة اظمـورة: -97

 دار افػؽر بروت.

ؿى: سماريخ مديـة ايمسالم وأطمبار حمدشمقفا, وذىمر وُمطَّاِِنا ايمعؾامء من نمغم أهؾفا سماريخ زمغداد اظمس -98

ٕيب بؽر أمحد بـ ظع اخلطقى افبغدادي، حتؼقؼ: افدـتقر بشور ظقاد، ضبعي: دار  وواردهيا:

 هـ. 1422افغرب اإلشالمل، افطبعي إوػ شـي: 

بروت،  -، ظومل افؽتى ه(427: ٕيب افؼوشؿ محزة بـ يقشػ افسفؿل )ادتقىف سماريخ صمرصمان: -99

 ه.1411افطبعي افثوفثي: 

ٕكديمس -111 زدي، أيب افقفقد، ادعروف بوـب فػريض سماريخ فمؾامء ا : فعبد اهلل ـب حمؿد ـب يقشػ ـب كك ٕا

هـ(، ظـك بـؼه، وصححف، ووؿػ ظذ ضبعف: افسقد ظزت افعطور احلسقـل، افـوذ: 413)ادتقىف: 

ـ  1418فطبعي افثوكقي: مؽتبي اخلوكجل، افؼوهرة، ا  م. 1988 -ه

سماريخ مديـة دمشق وذىمر همضؾفا وسمسؿقة من ضمؾفا من إماشمل أو اصمتاز زمـواضمقفا من واردهيا  -111

فإلموم أيب افؼوشؿ ظع بـ احلسـ بـ هبي اهلل بـ ظسوـر، حتؼقؼ: ظؿر بـ ؽرامي  وأهؾفا:

 ه. 1415افعؿروي، دار افػؽر فؾطبوظي وافـؼ يف بروت، افطبعي إوػ: 
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ؾ،  سماريخ واؽمط:  -112 ٕشؾؿ بـ شفؾ بـ أشؾؿ بـ حبقى افرّزاز افقاشطل، أيب احلسـ، برْحشر

 هـ.1416حتؼقؼ: ـقرـقس ظقاد، كؼ: ظومل افؽتى، بروت، افطبعي إوػ: 

هـ(، 1429دحؿد ظؿرو ظبد افؾطقػ )ادتقىف:  سمبقض ايمصحقػة زملصول إضماديث ايمضعقػة -113

 مقي.ضبعي: مؽتبي افتقظقي اإلشال

فزهون افديـ احلؾبل أيب افقؾو إبراهقؿ بـ حمؿد بـ خؾقؾ افطرابؾز  ايمتبقكم ٕؽمامء اظمديمسكم: -114

هـ(، حتؼقؼ: حيقك صػقؼ حسـ، افـوذ: دار افؽتى 841افشوؾعل شبط ابـ افعجؿل )ادتقىف: 

 م 1986 -هـ  1416وػ: إ افطبعي، بروت –افعؾؿقي 

وصعقى إركوؤوط، ضبعي: ممشسي افرشوفي، افطبعي  فبشور ظقاد حترير سمؼريب ايمتفذيب: -115

 هـ.1417إوػ: 

ٕيب ظبد افرمحـ حمؿد كوس افديـ، بـ احلوج كقح بـ كجويت بـ آدم،  حتريم آٓت ايمطرب: -116

هـ(، افـوذ: ممشسي افريون بروت، فبـون/ دار افصديؼ، اجلبقؾ، 1421إفبوين )ادتقىف:

 م 2115هـ،1426ي افثوفثي: ادؿؾؽي افعربقي افسعقديي، افطبع

هـ( 685فؾؼويض كوس افديـ ظبد اهلل بـ ظؿر افبقضووي )ت  حتػة إزمرار ذح مصازمقح ايمسـة: -117

حتؼقؼ: جلـي خمتصي بنذاف كقر افديـ ضوفى، افـوذ: وزارة إوؿوف وافشمون اإلشالمقي 

 م.2112 -هـ  1433بوفؽقيً، ظوم: 

ؾظ حمؿد بـ ظبد افرمحـ ادبورـػقري، ضبعي: دار فؾحو ذح صمامع ايمؼممذي: حتػة إضموذي -118

 هـ.1421احلديٌ افؼوهرة، افطبعي إوػ: 

جلامل افديـ أيب احلجوج يقشػ بـ ظبد افرمحـ ادزي، حتؼقؼ:  حتػة إذاف زمؿعرهمة إؿمراف: -119

 هـ. 1413ظبد افصؿد ذف افديـ، ضبعي: ادؽتى اإلشالمل، وافدار افؼّقؿي، افطبعي افثوكقي: 

ٕمحد بـ ظبد افرحقؿ بـ احلسغ افؽردي افرازيوين ثؿ  ػة ايمتحصقل دم ذىمر رواة اظمراؽمقل:حت -111

هـ( حتؼقؼ: ظبد اهلل كقارة، افـوذ: 826ادكي، أيب زرظي ويل افديـ، ابـ افعراؿل )ادتقىف: 

 .افريوض –مؽتبي افرصد 
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ـثر افؼرر افبكي  ٕيب افػداء إشامظقؾ حتػة ايمطايمب زمؿعرهمة أضماديث خمتٌم ازمن احلاصمب: -111 ـب ظؿر ـب 

ـ حزم، افطبعي افثوكقي 774ثؿ افدمشؼل )ادتقىف:  ـ 1416هـ(، افـوذ: دار اب  م.1996 -ه

ٓبـ ادؾؼـ رساج افديـ أيب حػص  حتػة اظمحتاج إلم أديمة اظمـفاج )فمعم سمرسمقب اظمـفاج يمؾـووي(: -112

ؼ: ظبد اهلل بـ شعوف افؾحقوين، هـ(، حتؼق814ظؿر بـ ظع بـ أمحد افشوؾعل ادكي )ادتقىف: 

 هـ.1416مؽي ادؽرمي افطبعي إوػ:  -افـوذ: دار حراء 

جلامل افديـ أيب افػرج ظبد افرمحـ بـ ظع بـ حمؿد اجلقزي  ايمتحؼقق دم أضماديث اخلالف: -113

 –هـ(، حتؼقؼ: مسعد ظبد احلؿقد حمؿد افسعدين، افـوذ: دار افؽتى افعؾؿقي 597)ادتقىف : 

 هـ. 1415: ظوم إوػ افطبعي، بروت

فؾحوؾظ زيـ افديـ ظبد افرحقؿ بـ احلسغ افعراؿل )ادتقىف: ختريج أضماديث اظمـفاج يمؾبقضاوي,  -114

هـ(، حتؼقؼ: مصطػك صقخ مصطػك، مطبقع مع مـفوج افقصقل إػ ظؾؿ إصقل 816

 فؾبقضووي، ضبعي: ممشسي افرشوفي كوذون.

دحؿد كوس افديـ إفبوين، كؼ: ادؽتى  فا اإلؽمالم:ختريج أضماديث مشؽؾة ايمػؼر وىمقف فماجل -115

 هـ. 1415 -اإلشالمل )بروت(، افطبعي إوػ: 

جلامل افديـ أيب حمؿد ظبد اهلل  ختريج إضماديث وأشمار ايمواومعة دم سمػسغم ايمؽشاف يمؾزخمممي: -116

خزيؿي  بـ يقشػ بـ حمؿد افزيؾعل، حتؼقؼ: ظبد اهلل بـ ظبد افرمحـ افسعد، كؼ: دار ابـ

 هـ.1414)افريوض(، افطبعي إوػ: 

فعبد افؽريؿ بـ حمؿد بـ ظبد افؽريؿ، أيب افؼوشؿ افراؾعل افؼزويـل،  ايمتدوين دم أطمبار ومزوين: -117

 هـ.  1418حتؼقؼ: ظزيز اهلل افعطوردي، كؼ: دار افؽتى افعؾؿقي، افطبعي: 

يف مؽتبي احلرم ادؽل، تصحقح  فإلموم افذهبل، صحح ظـ افـسخي افؼديؿي ادحػقطي احلػاظ:سمذىمرة  -118

ـ حيل ادعؾؿل، افـوذ: حمؿد أمغ دمٍ، ضبعي ـ ب  : داري افؽتى افعؾؿقي بروت.افشقخ: ظبدافرمح

فقحقك )ادرصد بوهلل( بـ احلسغ )ادقؾؼ( بـ إشامظقؾ بـ  سمرسمقب إمارم اخلؿقسقة يمؾشجري: -119

ؿد حسـ حمؿد حسـ إشامظقؾ، هـ(، حتؼقؼ: حم499زيد احلسـل افشجري اجلرجوين )ادتقىف: 

 م. 2111 -هـ 1422: إوػ افطبعي، فبـون –افـوذ: دار افؽتى افعؾؿقي، بروت 
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ٕيب افػضؾ افؼويض ظقوض بـ مقشك افقحصبل )ادتقىف:  سمرسمقب اظمدارك وسمؼريب اظمسايمك: -121

، ادحؿديي، ادغرب -هـ(، حتؼقؼ: ابـ توويً افطـجل وآخرون، افـوذ: مطبعي ؾضوفي 544

 افطبعي إوػ.

ٕيب ضوفى افؼويض حتؼقؼ: صبحل افسومرائل، وآخرون، افـوذ: ظومل  سمرسمقب فمؾل ايمؼممذي: -121

 هـ.1419: إوػ افطبعي، بروت –افؽتى ، مؽتبي افـفضي افعربقي 

فإلموم احلوؾظ أيب حػص ظؿر بـ أمحد بـ صوهغ،  ايمؼمنمقب دم همضائل إفمامل وشمواب ذيمك: -122

 ه. 1415صؾح افقظقؾ، دار ابـ اجلقزي، افطبعي إوػ شـي: حتؼقؼ: صوفح أمحد م

فعبد افعظقؿ بـ ظبد افؼقي ادـذري، تعؾقؼ: مصطػك حمؿد ظامرة، ضبعي:  ايمؼمنمقب وايمؼمهقب: -123

 هـ.1417دار اجلقؾ بروت، شـي افطبع: 

ين فإلموم احلوؾظ أيب افؼوشؿ إشامظقؾ بـ حمؿد بـ افػضؾ اجلقزي إصبفو ايمؼمنمقب وايمؼمهقب: -124

ادعروف بؼقام افسـي، اظتـك بف: أيؿـ بـ صوفح بـ صعبون، دار احلديٌ بوفؼوهرة، افطبعي إوػ 

 ه. 1414شـي: 

فعبد ادممـ بـ خؾػ افدمقوضّل، أيب حمؿد، ذف  ايمتسقم وآنمتباط زمثواب من سمؼدم من إهمراط:  -125

 ؿ، افـوذ: مؽتبي افؼرآن.هـ(، حتؼقؼ وتعؾقؼ: جمدي افسقد إبراهق715افديـ افشوؾعل )ادتقىف: 

ٕيب ظبد افرمحـ أمحد بـ صعقى بـ ظع اخلراشوين،  سمسؿقة من مل يرو فمـه نمغم رصمل واضمد: -126

 افطبعي، حؾى –هـ( حتؼقؼ: حمؿقد إبراهقؿ زايد، افـوذ: دار افقظل 313افـسوئل ادتقىف: 

 هـ.1369: إوػ

 افػضؾ أمحد بـ ظع بـ حجر فؾحوؾظ أيب زمزوائد رصمال إئؿة إرزمعة: سمعجقل اظمـػعة -127

افعسؼالين، حتؼقؼ: أيؿـ صوفح جـدي، ضبعي: دار افؽتى افعؾؿقي بروت، افطبعي إوػ شـي: 

 . ـه1416

: ٕيب افػضؾ أمحد بـ ظع بـ حمؿد بـ أمحد سمعريف اهل ايمتؼديس زمؿراسمب اظموصوهمكم زمايمتديمقس -128

ظبداهلل افؼريقيت، افـوذ: مؽتبي  هـ(، حتؼقؼ: د. ظوصؿ بـ852بـ حجر افعسؼالين )ادتقىف: 

 م.1983 –هـ 1413، افطبعي إوػ: ظامن –ادـور 
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فؾحوؾظ بـ حجر افعسؼالين، حتؼقؼ:  سمعريف أهل ايمتؼديس زمؿراسمب اظموصوهمكم زمايمتديمقس: -129

 . ـه1414افدـتقر: أمحد بـ ظع بـ شر ادبورـل، افريوض افطبعي افثوكقي: 

فؾحوؾظ بـ حجر افعسؼالين، حتؼقؼ:  وهمكم زمايمتديمقس:سمعريف أهل ايمتؼديس زمؿراسمب اظموص -131

 . ـه1414افدـتقر: أمحد بـ ظع بـ شر ادبورـل، افريوض افطبعي افثوكقي: 

 تعريػ بوٕموــ افقاردة يف افبدايي وافـفويي ٓبـ ـثر  كسخي مؽتبي افشومؾي. -131

ر افؽتى افعؾؿقي )إظودة : دحؿد ظؿقؿ اإلحسون ادجددي افزـتل، افـوذ: داايمتعريػات ايمػؼفقة -132

 م.2113 -هـ 1424م( افطبعي إوػ: 1986 -هـ 1417صػ فؾطبعي افؼديؿي يف بوـستون 

فإلموم حمؿد بـ كك ادروِزي، حتؼقؼ: د. ظبدافرمحـ ظبداجلبور افػريقائل،  سمعظقم ومدر ايمصالة: -133

 ه. 1416ضبع مؽتبي افدار بودديـي ادـقرة، افطبعي إوػ شـي: 

ٓبـ حبون ٕيب احلسـ ظع بـ ظؿر بـ أمحد بـ مفدي بـ  ايمدارومطـي فمعم اظمجروضمكم:سمعؾقؼات  -134

هـ( حتؼقؼ: خؾقؾ بـ حمؿد 385مسعقد بـ افـعامن بـ ديـور افبغدادي افدارؿطـل )ادتقىف: 

 افطبعي افؼوهرة –افعريب، افـوذ: افػوروق احلديثي فؾطبوظي وافـؼ، دار افؽتوب اإلشالمل 

 .م 1994 - هـ 1414 إوػ،

، فؾشقخ ظبد اهلل بـ ظبد افرمحـ بـ جريـ، )ادتقىف: ايمتعؾقؼات فمعم متن ظمعة آفمتؼاد -135

 هـ.1416هـ(، افـوذ: دار افعصقؿل فؾـؼ وافتقزيع، افطبعي إوػ شـي: 1421

: فؾحوؾظ أيب افػضؾ أمحد بـ ظع بـ حجر افعسؼالين، سمغؾقق ايمتعؾقق فمعم صحقح ايمبخاري -136

ظبدافرمحـ مقشك افؼزؿل، ادؽتى اإلشالمل ببروت، ودار ظامر بوٕردن، افطبعي  حتؼقؼ: شعقد

 ه. 1415إوػ، شـي: 

فإلموم حمقل افسـي أيب حمؿد احلسغ بـ مسعقد افبغقي، حؼؼف  :"معامل ايمتـزيل"سمػسغم ايمبغوي  -137

رابعي، شـي: وخرج أحوديثف حمؿد ظبداهلل افـؿر، وآخرون، دار ضقبي فؾـؼ وافتقزيع، افطبعي اف

 ه. 1417

، ه(774ٕيب افػداء إشامظقؾ بـ ـثر افؼرر افدمشؼل )ادتقىف:  سمػسغم ايمؼرآن ايمعظقم:   -138

 ه.1415بروت، افطبعي إوػ:  -تصحقح: ظع صري، دار إحقوء افساث افعريب 
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ـظع، ٕيب حمؿد ظبد افرمحـ بـ حمؿد بـ إدريس بـ ادـذر افتؿقؿل، احل سمػسغم ايمؼرآن ايمعظقم:  -139

هـ(، حتؼقؼ: أشعد حمؿد افطقى، افـوذ: مؽتبي كزار 327افرازي ابـ أيب حوتؿ )ادتقىف: 

 هـ. 1419ادؿؾؽي فعربقي افسعقديي، افطبعي افثوفثي: -مصطػك افبوز 

تػسر ظبد افرزاق ٕيب بؽر ظبد افرزاق بـ مهوم بـ كوؾع احلؿري افقامين افصـعوين )ادتقىف:   -141

ؼقؼ: د. حمؿقد حمؿد ظبده، افـوذ: دار افؽتى افعؾؿقي، افـوذ: دار افؽتى هـ( دراشي وحت211

 هـ.1419: شـي إوػ افطبعي، بروت –افعؾؿقي 

: دحؿد بـ ؾتقح بـ ظبد اهلل بـ ؾتقح بـ محقد سمػسغم نمريب ما دم ايمصحقحكم ايمبخاري ومسؾم -141

هـ(، حتؼقؼ: افدـتقرة زبقدة 488 إزدي ادققرؿل احلرِؿقدي أيب ظبد اهلل بـ أيب كك )ادتقىف:

 -هـ 1415: إوػ افطبعي، مك –افؼوهرة  -حمؿد شعقد ظبد افعزيز، افـوذ: مؽتبي افسـي 

 م.1995

: ٕيب ظثامن شعقد بـ مـصقر بـ صعبي اخلراشوين اجلقزجوين ايمتػسغم من ؽمـن ؽمعقد زمن مـصور -142

ظبد افعزيز آل محقد، افـوذ: دار  هـ( دراشي وحتؼقؼ: د. شعد بـ ظبد اهلل بـ227)ادتقىف: 

 م.1997 -هـ 1417افصؿقعل فؾـؼ وافتقزيع، افطبعي إوػ: 

فؾحوؾظ أمحد بـ ظع بـ حجر افعسؼالين حتؼقؼ: أيب إصبول صغر أمحد  سمؼريب ايمتفذيب: -143

 ه. 1423افبوـستوين، ضبعي: دار افعوصؿي بوفريوض، افطبعي افثوكقي: 

ٕيب زـريو حيقك بـ ذف افـقوي )ادتقىف:  ـن ايمبشغم ايمـذير:ايمتؼريب وايمتقسغم ظمعرهمة ؽم -144

مك، افطبعي افثوكقي ظوم:  -، حتؼقؼ: ظبدافقهوب ظبدافؾطقػ، دار افؽتى احلديثي ه(676

 )مطبقع مع تدريى افراوي فؾسققضل(.ه 1385

كؼطي، ضبعي: ٕيب بؽر حمؿد بـ ظبد افغـل افشفر بوبـ  ايمتؼققد ظمعرهمة ايمرواة وايمسـن واظمساكقد: -145

  .ـه1417دار احلديٌ بروت 

فزيـ افديـ ظبد افرحقؿ بـ احلسغ  ايمتؼققد واإليضاح ظما أؿمؾق وأنمؾق من ىمتاب ازمن ايمصالح: -146

افعراؿل، دراشي وحتؼقؼ: ظبد افرمحـ حمؿد ظثامن، كؼ: حمؿد ظبد ادحسـ افؽتبل صوحى 

 . هـ1389ادؽتبي افسؾػقي بودديـي ادـقرة، افطبعي إوػ: 
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، ه(629: ٕيب بؽر حمؿد بـ ظبدافغـل افبغدادي ادعروف بوبـ كؼطي )ادتقىف: سمؽؿؾة اإلىمامل -147

حتؼقؼ: ظبد افؼققم ظبد ربِّ افـَّبّل، كؼ مرـز إحقوء افساث اإلشالمل، جومعي أم افؼرى، افطبعي 

 ه.1418إوػ ظوم: 

هـ(،  656ظبد افؼقي ادـذري )، فزـل افديـ أيب حمؿد ظبد افعظقؿ بـ ايمتؽؿؾة يموهمقات ايمـؼؾة -148

 -هـ  1411حتؼقؼ: افدـتقر بشور ظقاد معروف، افـوذ: ممشسي افرشوفي، افطبعي افثوكقي 

 م. 1981

: ٕيب افػداء إشامظقؾ بـ ظؿر ايمتؽؿقل دم اجلرح وايمتعديل ومعرهمة ايمثؼات وايمضعػاء واظمجاهقل -149

اشي وحتؼقؼ: د. صودي بـ حمؿد بـ هـ(، در774بـ ـثر افؼرر افبكي ثؿ افدمشؼل )ادتقىف: 

شومل آل كعامن، افـوذ: مرـز افـعامن فؾبحقث وافدراشوت اإلشالمقي وحتؼقؼ افساث وافسمجي، 

 م. 2111 -هـ  1432افقؿـ، افطبعي إوػ: 

فؾحوؾظ أيب بؽر  سمؾخقص اظمتشازمه دم ايمرؽمم ومحاية ما أؾمؽل مـه فمن زموادر ايمتصحقف وايموهم: -151

 م.1985ثوبً اخلطقى افبغدادي، حتؼقؼ: شؽقـي افشفويب، افطبعي إوػ شـي: أمحد بـ ظع بـ 

ـَّي دحؿد كوس افديـ إفبوين، ادؽتبي اإلشالمقي   -151 ظامن، افطبعي  -اموم ادـَّي يف افتعؾقؼ ظذ ؾؼف افس 

 ه.1419افثوفثي ظوم: 

بـ ظبداهلل بـ ظبد افز  فؾحوؾظ أيب ظؿر يقشػ ايمتؿفقد ظما دم اظموؿمل من اظمعاين وإؽماكقد: -152

افـؿري، حتؼقؼ: مصطػك بـ أمحد افعؾقي، وحمؿد ظبدافؽبر افبؽري، كؼ: وزارة ظؿقم 

 ه. 1387إوؿوف وافشمون اإلشالمقي ادغربقي، شـي: 

فإلموم احلوؾظ  ايمتؿققز دم سمؾخقص ختريج أضماديث ذح ايموصمقز اظمشفور زمـــايمتؾخقص احلبغم: -153

ي وحتؼقؼ: افدـتقر حمؿد افثوين بـ ظؿر بـ مقشك، ختريٍ وتـسقؼ: ابـ حجر افعسؼالين، دراش

 هـ.1428حمؿد أذف بـ ظبد ادؼصقد، افـوذ: أضقاء افسؾػ، افطبعي إوػ: 

هـ( حتؼقؼ: د. 261فإلموم مسؾؿ بـ احلجوج أيب احلسـ افؼشري افـقسوبقري )ادتقىف:  ايمتؿققز:  -154

 هـ.1411: افثوفثي افطبعي، افسعقديي –ادربع  -ثر حمؿد مصطػك إظظؿل، افـوذ: مؽتبي افؽق

 إػ مو وؿع مـ افـظر يف ـتى إموجد ٕيب إشحوق احلقيـل إثري، ضبعي: ادحجي. تـبقف اهلوجد -155
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هـ(  792فصدر افديـ ظّع بـ ظّع ابـ أيب افعز احلـػل )ادتقىف  ايمتـبقه فمعم مشؽالت اهلداية: -156

ؿد صوـر وأكقر صوفح أبق زيد، أصؾ افؽتوب: رشوفي حتؼقؼ ودراشي: ظبد احلؽقؿ بـ حم

ادؿؾؽي افعربقي  -اجلومعي اإلشالمقي بودديـي ادـقرة، افـوذ: مؽتبي افرصد كوذون  -موجستر

 م.2113 -هـ 1424افسعقديي، افطبعي إوػ: 

ظع بـ ظبد  : فـقر افديـ، ظع بـ حمؿد بـسمـزيه ايممميعة اظمرهموفمة فمن إطمبار ايمشـقعة اظموَوفمة  -157

هـ(، حتؼقؼ: ظبد افقهوب ظبد افؾطقػ، وظبد اهلل حمؿد 963افرمحـ ابـ ظراق افؽـوين )ادتقىف: 

 هـ. 1399: إوػ افطبعي، بروت –افصديؼ افغامري افـوذ: دار افؽتى افعؾؿقي 

، حتؼقؼ: ظبدادعطل ؿؾعجل، دار ه748فشؿس افديـ حمؿد بـ أمحد افذهبل  سمـؼقح ايمتحؼقق: -158

 ه.1419حؾى، افؼوهرة  افطبعي إوػ:  -ظل افعريب افق

ِغغم -159 ُح اجَلاِمع ايمصَّ دحؿد ـب إشامظقؾ ـب صالح ـب حمؿد احلسـل، افؽحالين ثؿ افصـعوين،   ِ:ايمتَّـويُر َذْ

لشالؾف بوٕمر )ادتقىف:  د 1182أيب إبراهقؿ، ظز افديـ، ادعروفـ  د إشحوق حمؿَّ هـ(، حتؼقؼ: د. حمؿَّ

وػ: إبراهقؿ، ا ـ 1432فـوذ: مؽتبي دار افسالم، افريوض، افطبعي ٕا  م.2111 -ه

: دحؿد بـ جرير بـ يزيد بـ ـثر بـ ؽوفى أمع، أيب جعػر افطزي )ادتقىف: هتذيب أشمار -161

دمشؼ  -هـ(، حتؼقؼ: ظع رضو بـ ظبد اهلل بـ ظع رضو، افـوذ: دار ادلمقن فؾساث 311

 م.1995 -هـ 1416شقريو، افطبعي إوػ: 

ٕيب زـريو حمقل افديـ بـ ذف افـقوي، افطبعي إوػ، دار افؽتى  هتذيب إؽمامء وايمؾغات: -161

 افعؾؿقي بروت. 

: فؾحوؾظ أمحد بـ ظع بـ حجر افعسؼالين، حتؼقؼ: خؾقؾ ملمقن صقحو هتذيب ايمتفذيب -162

 هـ.14117وآخرون، ضبعي: دار ادعرؾي بروت، افطبعي إوػ شـي: 

جلامل افديـ أيب احلجوج ادزي، حتؼقؼ: بشور ظقاد،، ضبعي: ممشسي افرشوفي،  ايمؽامل:هتذيب  -163

 ه. 1413افطبعي إوػ، شـي: 

هـ(، حتؼقؼ: حمؿد 371دحؿد بـ أمحد بـ إزهري اهلروي، أيب مـصقر )ادتقىف:  هتذيب ايمؾغة:  -164

 م. 2111: إوػ افطبعي، بروت –ظقض مرظى، افـوذ: دار إحقوء افساث افعريب 
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فؾحوؾظ صؿس افديـ ابـ ؿقؿ اجلقزيي، حتؼقؼ: ـومؾ مصطػك اهلـداوي،  هتذيب ؽمـن أيب داود:  -165

 مطبقع مع خمتك شــ أيب داود، افـوذ: دار افؽتى افعؾؿقي بروت فبـون.

فؾحوؾظ حمؿد بـ ظبد اهلل  سموَقح اظمشتبه دم َبط أؽمامء ايمرواة وأكساهبم وأيمؼاهبم وىمـاهم:  -166

دعروف بوبـ كوس افديـ افدمشؼل، حتؼقؼ: حمؿد كعقؿ افعرؿسقد، ط. افثوكقي افؼقز، ا

 فبـون.-هـ، ممشسي افرشوفي، بروت1414

فصوفح بـ حومد افرؾوظل، رشوفي  -مجعو وداشي- ايمثؼات ايمذين َعػوا دم زمعض ؾمقوطمفم:  -167

وافتقزيع، ادديـي  موجستر يف اجلومعي اإلشالمقي بودديـي ادـقرة، افـوذ: دار اخلصري فؾـؼ

 م.1998هـ 1418ادـقرة ظوم: 

ْقُدْويِن اجلاميل ايمثؼات ممن مل يؼع دم ايمؽتب ايمستة -168 و افس  غر : ٕيب افػداء زيـ افديـ ؿوشؿ بـ ُؿْطُؾْقبر

هـ(، حتؼقؼ: صودي بـ حمؿد بـ شومل آل كعامن، افـوذ: مرـز افـعامن 879احلـػل )ادتقىف: 

ي وحتؼقؼ افساث وافسمجي صـعوء، افقؿـ، افطبعي إوػ: فؾبحقث وافدراشوت اإلشالمق

 م.2111 -هـ 1432

اهلـد، افطبعي  -ٕيب حوتؿ حمؿد بـ حبَّون افبستل، ضبع جمؾس دائرة ادعورف افعثامكقي  ايمثؼات:  -169

 ه.1393إوػ: 

فوين ٕيب شعقد حمؿد بـ ظع بـ ظؿر بـ مفدي إصب شمالشمة جمايمس من أمارم أيب ؽمعقد ايمـؼاش: -171

هـ(، افـوذ: خمطقط ُكؼ يف بركومٍ جقامع افؽؾؿ ادجوين افتوبع 414احلـبع افـؼوش )ادتقىف: 

 2114دقؿع افشبؽي اإلشالمقي، افطبعي إوػ، 

دحؿد بـ جرير بـ يزيد بـ ـثر بـ ؽوفى أمع، أيب جعػر  صمامع ايمبقان دم سملويل ايمؼرآن: -171

 جر، كؼ: دار هجر، افطبعي إوػ.حتؼقؼ: مؽتى افتحؼقؼ بدار هافطزي، 

: فصالح افديـ بـ ـقؽؾدي افعالئل، حتؼقؼ: محدي صمامع ايمتحصقل دم أضمؽام اظمراؽمقل -172

 ه.1417ظبدادجقد افسؾػل، ظومل افؽتى ببروت، افطبعي افثوكقي، شـي 

ٕيب افػرج ظبد افرمحـ بـ أمحد بـ رجى احلـبع، كؼ: دار ادعرؾي  صمامع ايمعؾوم واحلؽم: -173

 هـ.1418روت افطبعي إوػ: ب
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ـَن اهلادي ٕوموم ؽَمـَن -174 : ٕيب افػداء إشامظقؾ بـ ظؿر بـ ـثر افؼرر افبكي صمامع اظمساكقد وايمسُّ

هـ(، حتؼقؼ: د ظبد ادؾؽ بـ ظبد اهلل افدهقش، افـوذ: دار خرض 774ثؿ افدمشؼل )ادتقىف: 

 م. 1998 -هـ  1419قي، فبـون، افطبعي افثوك -فؾطبوظي وافـؼ وافتقزيع بروت 

ٕيب ظؿر يقشػ بـ ظبد افز، حتؼقؼ: أيب أصبول افزهري، دار ابـ  صمامع زمقان ايمعؾم وهمضؾه: -175

 اجلقزي.

ٕيب بؽر أمحد ابـ ظع بـ ثوبً اخلطقى افبغدادي  اجلامع ٕطمالق ايمراوي وآداب ايمسامع:  -176

 افريوض. -، حتؼقؼ: حمؿقد افطحون، مؽتبي ادعورف ه463

(، حتؼقؼ: د. ظبد افعع ظبد 458فإلموم احلوؾظ أيب بؽر افبقفؼل )ادتقىف:  عب اإليامن:اجلامع يمش -177

 افسعقديي.-هـ، مؽتبي افرصد، افريوض1423احلؿقد حومد، افطبعي إوػ: 

ٕيب ظبداهلل حمؿد بـ ؾتقح احلؿقدي  صمذوة اظمؼتبس دم ذىمر وٓة إكديمس وأؽمامء رواة احلديث:  -178

 افؼوهرة. -قؼ: حمؿد توويً افطبخل، مؽتبي اخلوكجل ، حتؼه(488)ادتقىف: 

، ٕيب  حمؿد ظبدافرمحـ بـ أيب حوتؿ افرازي، دار إحقوء افساث افعريب، مصقر اجلرح وايمتعديل -179

 ه. 1371ظـ، ضبعي: جمؾس دائرة ادعورف افعثامكقي افطبعي إوػ، شـي 

، دار إحقوء افساث افعريب، مصقر ٕيب حمؿد ظبدافرمحـ بـ أيب حوتؿ افرازي اجلرح وايمتعديل:  -181

 ه. 1371ظـ، ضبعي: جمؾس دائرة ادعورف افعثامكقي افطبعي إوػ، شـي: 

وٍل افتَّْقِؿل   صمزء ازمن شمرشمال:  -181 ْرثر ـِ ثر ُْؿْقِد ب ـِ حمر وِمِد ب ـِ حر ـِ أرمْحردر ب ِزْيِز ب ْبِد افعر ـُ ظر ـِ أرمْحرُد ب ٕيب احلرسر

 –حمؿقد ظبد افسؿقع، افـوذ: دار افؽتى افعؾؿقي، بروت  هـ(، حتؼقؼ: خالف418)ادتقىف: 

 م. 2112 -هـ  1423: إوػ افطبعي، فبـون

هـ(، 228فؾعالء بـ مقشك بـ ظطقي افبغدادي، أيب اجلفؿ افبوهع )ادتقىف:  صمزء أيب اجلفم: -182

ي افعربقي حتؼقؼ: ظبد افرحقؿ بـ حمؿد بـ أمحد افؼشؼري، افـوذ: مؽتبي افرصد، افريوض، ادؿؾؽ

 م. 1999-هـ1421افسعقديي، افطبعي إوػ: 

ٔدم بـ أبك إيوس اخلراشوين ادروذي أبق احلسـ افعسؼالين، مقػ بـك  صمزء آدم زمن أيب إياس: -183

هـ(، افـوذ: خمطقط ُكؼ يف بركومٍ جقامع افؽؾؿ ادجوين افتوبع دقؿع 221تقؿ أو امقؿ )ادتقىف: 

 م.2114وػ: افشبؽي اإلشالمقي، افطبعي إ
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فؾحسـ بـ أمحد بـ إبراهقؿ بـ احلسـ ابـ حمؿد بـ صوذان، أيب ظع  صمزء احلسن زمن ؾماذان:  -184

از )ادتقىف:  هـ(، افـوذ: خمطقط ُكؼ يف بركومٍ جقامع افؽؾؿ ادجوين افتوبع دقؿع 425افبرزَّ

 م.2114افشبؽي اإلشالمقي افطبعي إوػ: 

 ظذ افشبؽي افعـؽبقتقي )آكسكً(. خمطقط ُكؼ صمزء ازمن ايمسامك خمطوط. -185

ٕيب افؼوشؿ ظبد اهلل بـ حمؿد بـ ظبد افعزيز بـ  صمزء دم مسائل فمن أيب فمبد اهلل أمحد زمن ضمـبل: -186

هـ(، حتؼقؼ: أيب ظبد اهلل حمؿقد بـ حمؿد احلداد، افـوذ: دار 317ادرْرُزبون  افبغقي )ادتقىف: 

 هـ.1417افعوصؿي، افريوض، افطبعي إوػ: 

ٕيب جعػر حمؿد بـ شؾقامن بـ حبقى بـ جبر إشدي ادصقيص ادعروف بـ فقيـ  زء يموين:صم -187

هـ(، حتؼقؼ: أيب ظبد افرمحـ مسعد بـ ظبد احلؿقد افسعدين، افـوذ: أضقاء 245)ادتقىف: 

 م.1997 -هـ 1418: إوػ افطبعي، افريوض –افسؾػ 

: فإلموم حمؿد بـ أيب بؽر بـ أيقب بـ شعد صمالء إهمفام دم همضل ايمصالة فمعم حمؿد طمغم إكام -188

ظبد افؼودر  -هـ(، حتؼقؼ: صعقى إركوؤوط 751صؿس افديـ ابـ ؿقؿ اجلقزيي )ادتقىف: 

 هـ.1417، افطبعي افثوكقي: افؽقيً –إركوؤوط، افـوذ: دار افعروبي 

حزم  دحؿد بـ ؾتقح احلؿقدي، افـوذ: دار ابـ اجلؿع زمكم ايمصحقحكم ايمبخاري ومسؾم: -189

 هـ.1423افطبعي: افثوكقي:  -بروت 

ذاف: -191 ُذري )ادتقىف:  مجل من أكساب ٕا هـ(، حتؼقؼ: شفقؾ 279ٕمحد ـب حيقك ـب جوبر ـب داود افبرالر

ـ  1417: إوػ افطبعي، بروت –زـور وريوض افزرـع، افـوذ: دار افػؽر   م. 1996 -ه

يب إشحوق احلقيـل افـوذ: دار افؽتوب افعريب، ٕ صمـة اظمرسماب زمـؼد اظمغـي فمن احلػظ وايمؽتاب:  -191

 هـ.1414افطبعي افثوكقي: ظوم 

هـ(، حتؼقؼ: 287ٕيب بؽر ـب أيب ظوصؿ أمحد ـب ظؿرو ـب افضحوك ـب خمؾد افشقبوين )ادتقىف:  اجلفاد: -192

ـ شؾقامن افراصد احلؿقد، افـوذ: مؽتبي افعؾقم واحلؽؿ   هـ.1419إوػ: ط. ادديـي ادـقرة،  -مسوظد ب
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ٕيب ظبد افرمحـ ظبد اهلل بـ ادبورك بـ واضح احلـظع، افسـل ثؿ ادْروزي )ادتقىف:  اجلفاد: -193

 .م1972: افـؼ توريخ، تقكس –افـوذ: افدار افتقكسقي  ، حتؼقؼ: د. كزيف محود،هـ(181

ر بجومعي أم ، فؾبوحٌ شعقد افـبويت، ؿدمفو فـقؾ درجي ادوجستصمفود اإلمام ازمن ومدامة دم ايمعؼقدة -194

 هـ.1412افؼرى بؿؽي ادؽرمي ظوم 

، فققشػ بـ حسـ ابـ ظبد اهلودي افصوحلل، اجلوهر اظمـضد دم ؿمبؼات متلطمري أصحاب أمحد -195

هـ(، حتؼقؼ: افدـتقر ظبد افرمحـ بـ شؾقامن افعثقؿغ، افـوذ: مؽتبي  919احلـبع )ادتقىف: 

 م.2111 -هـ  1421فطبعي إوػ: ادؿؾؽي افعربقي افسعقديي، ا -افعبقؽون، افريوض 

، دار ه(745فعالء افديـ بـ ظع ادورديـل ادعروف بوبـ افسـامين )ادتقىف:  اجلوهر ايمـؼي: -196

 بروت. )مطبقع بحوصقي افســ افؽزى فؾبقفؼل(. -ادعرؾي 

دحؿد بـ ظبد اهلودي افتتقي، أيب احلسـ، كقر افديـ  ضماؾمقة ايمسـدي فمعم ؽمـن ازمن ماصمه:  -197

 .فبـون بروت –هـ(، افـوذ: دار اجلقؾ 1138ـدي )ادتقىف: افس

، حتؼقؼ: ظع حمؿد معقض ه(451احلووي افؽبر: ٕيب احلسـ ظع بـ حمؿد ادووردي )ادتقىف: -198

 ه. 1414بروت، افطبعي إوػ:  -وظودل أمحد ظبد ادقجقد، دار افؽتى افعؾؿقي 

بـ حزم إكدفز افؼرضبل افظوهري )ادتقىف: ٕيب حمؿد ظع بـ أمحد بـ شعقد  ضمجة ايموداع: -199

 –هـ(، حتؼقؼ: أيب صفقى افؽرمل، افـوذ: بقً إؾؽور افدوفقي فؾـؼ وافتقزيع 456

 م. 1998: إوػ افطبعي، افريوض

فعبقد اهلل بـ ظبد افرمحـ بـ حمؿد بـ ظبقد اهلل بـ شعد بـ إبراهقؿ  ضمديث أيب ايمػضل ايمزهري: -211

هـ(، 381ف افعقيف، افزهري، افؼرر، أيب افػضؾ افبغدادي )ادتقىف: بـ ظبد افرمحـ بـ ظق

حتؼقؼ: افدـتقر حسـ بـ حمؿد بـ ظع صبوفي افبؾقط، افـوذ: أضقاء افسؾػ، افريوض، افطبعي 

 م. 1998 -هـ  1418إوػ: 

ٕيب افعبوس حمؿد بـ إشحوق بـ إبراهقؿ بـ مفران اخلراشوين افـقسوبقري  ضمديث ايمٌاج: -211

اج )ادتقىف: اد َّ هـ(، 533هـ(، ختريٍ: زاهر بـ ضوهر افشحومل )ادتقىف: 313عروف بوفرسَّ

حتؼقؼ: أبق ظبد اهلل حسغ بـ ظؽوصي بـ رمضون، افـوذ: افػوروق احلديثي فؾطبوظي وافـؼ، 

 م.2114 -هـ 1425افطبعي إوػ: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 3311 (ثبت املصادر واملراجع)                                            

قري افؽقيف )ادتقىف: ٕيب ظبد اهلل شػقون بـ شعقد بـ مرسوق افث ضمديث ؽمػقان ايمثوري:  -212

هـ(، افرسي بـ حيقك ظـ صققخف ظـ افثقري، وروايي: حمؿد بـ يقشػ افػريويب ظـ 161

 م.2114افثقري، حتؼقؼ: ظومر حسـ صزي، افـوذ: دار افبشوئر اإلشالمقي، افطبعي إوػ: 

دادي دحؿد بـ ادظػر بـ مقشك بـ ظقسك، أيب احلسغ افبزاز افبغ ضمديث ؾمعبة زمن احلجاج:  -213

ظامن، افطبعي  -إردن -هـ(، حتؼقؼ: صوفح ظثامن افؾحوم، افـوذ: افدار افعثامكقي 379)ادتقىف: 

 م.2113 -هـ 1424إوػ:

 ٕيب كعقؿ إصبفوين، دار افػؽر فؾطبوظي وافـؼ وافتقزيع. ضمؾقة إويمقاء وؿمبؼات إصػقاء: -214

هـ(، 213فقٓء، افؽقيف إحقل )ادتقىف: ٕيب زـريو حيقك بـ آدم بـ شؾقامن افؼرر بو اخلراج: -215

 هـ.1384افـوذ: ادطبعي افسؾػقي ومؽتبتفو، افطبعي افثوكقي: 

ٕيب يقشػ يعؼقب بـ إبراهقؿ بـ حبقى بـ شعد بـ حبتي إكصوري )ادتقىف:  اخلراج: -216

 هـ(، حتؼقؼ: ضف ظبد افرءوف شعد، شعد حسـ حمؿد، افـوذ: ادؽتبي إزهريي فؾساث.182

ٕيب ظبد افرمحـ أمحد بـ صعقى بـ ظع اخلراشوين،  طمصائص أمغم اظمممـكم فمقم زمن أيب ؿمايمب:  -217

، افؽقيً –هـ(، حتؼقؼ: أمحد مريـ افبؾقر، افـوذ: مؽتبي ادعال 313افـسوئل )ادتقىف: 

 هـ.1416: إوػ افطبعي

ت ايمسـن ووموافمد اإلؽمالم: -218 ، (ه676ي )ادتقىف: فقحقك بـ ذف افـقو طمالصة إضمؽام دم مفامَّ

 ه.1418بروت، افطبعي إوػ:  -حتؼقؼ: حسغ إشامظقؾ اجلؿؾ، ممشسي افرشوفي 

ـ )ادتقىف:  طمالصة ايمبدر اظمـغم: -219 ، حتؼقؼ: ه(814فرساج افديـ ظؿر بـ ظع ادعروف بوبـ ادؾؼِّ

 افريوض. -محدي ظبدادجقد افسؾػل، دار افرصد 

، حتؼقؼ: مشفقر بـ حسـ آل ه(458سغ افبقفؼل )ادتقىف: ٕيب بؽر أمحد بـ احل اخلالهمقَّات: -211

 ه.1414افريوض، افطبعي إوػ:  -شؾامن، دار افصؿقعل 

فعبد افرمحـ بـ أيب بؽر، جالل افديـ افسققضل، كؼ: دار هجر  ايمدر اظمـثور دم ايمتػسغم زماظملشمور: -211

 هـ ـ 1424مك: 
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د بـ ظع افعسؼالين ادعروف بوبـ حجر فشفوب افديـ أمح ايمدراية دم ختريج أضماديث اهلداية: -212

 ه.1384افؼوهرة،  -تصحقح: ظبداهلل هوصؿ افقامين، مطبعي افػجوفي اجلديدة ه(، 852)ادتقىف: 

فإلموم احلوؾظ ٕيب افؼوشؿ شؾقامن بـ أمحد افطزاين، دراشي وحتؼقؼ وختريٍ: د. حمؿد  ايمدفماء:  -213

 ه.1417ر اإلشالمقي، افطبعي إوػ، شـي: شعقد بـ حمؿد حسـ افبخوري، افـوذ: دار افبشوئ

، حتؼقؼ: بدر بـ ظبداهلل ه(458ٕيب بؽر أمحد بـ احلسغ افبقفؼل )ادتقىف:  ايمدفموات ايمؽبغم: -214

 ه.1419افؽقيً، افطبعي إوػ:  -افبدر، كؼ مجعقي إحقوء افساث اإلشالمل 

 بـ أمحد بـ إشحوق بـ مقشك بـ ٕيب كعقؿ أمحد بـ ظبد اهلل دٓئل ايمـبوة ٕيب كعقم إصبفاين: -215

هـ(، حتؼقؼ: افدـتقر حمؿد رواس ؿؾعف جل، ظبد افز ظبوس، 431مفران إصبفوين )ادتقىف: 

 م. 1986 -هـ  1416افـوذ: دار افـػوئس، بروت، افطبعي افثوكقي: 

 –ر حراء ٕيب بؽر جعػر بـ حمؿد افِػْريويِب، حتؼؼ: ظومر حسـ صزي، افـوذ: دا دٓئل ايمـبوة: -216

 .1416: إوػ افطبعي ادؽرمي مؽي

 فإلموم افبقفؼل، حتؼقؼ: د. ظبدادعطل ؿؾعجل دار افؽتى افعؾؿقي يف بروت. دٓئل ايمـبوة: -217

فؾحوؾظ افذهبل، حتؼقؼ: جلـي مـ افعؾامء، ضبعي: دار افؼؾؿ بروت  ديوان ايمضعػاء واظمؼموىمكم: -218

 .1418فبـون، افطبعي إوػ شـي: 

 افرمحـ : دحؿد بـ ضوهر ادؼدد، حتؼقؼ: ظبدظ اظمخرج فمعم احلروف وإيمػاظذطمغمة احلػا -219

 هـ. 1416، افـوذ : دار افسؾػ، شـي: افػريقائل

ٕيب افعبوس صفوب افديـ أمحد بـ إدريس بـ ظبد افرمحـ ادوفؽل افشفر بوفؼرايف  ايمذطمغمة: -221

بروت  -افغرب اإلشالملحتؼقؼ: حمؿد حجل، وشعقد أظراب، حمؿد بق خبزة، افـوذ: دار 

 م. 1994افطبعي إوػ: 

كصوري افدوٓيب افرازي،  ايمذرية ايمطاهرة ايمـبوية: -221 ـ مسؾؿ ٕا ـ شعقد ب ـ محود ب ـ أمحد ب ٕيب بِْؼ حمؿد ب

ـ افـوذ: افدار افسؾػقي  ، –حتؼقؼ: شعد ادبورك احلس وػ افطبعي افؽقًي  1417: ٕا

 ظبد اهلل إصبفوين، كؼ:  دار افؽتوب اإلشالمل. يب كعقؿ أمحد بـ ٕ :ذىمر أطمبار أصبفان -222
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، حتؼقؼ: حمؿد ه 748: دحؿد بـ أمحد بـ ظثامن افذهبل ذىمر أؽمامء من سمؽؾِّم همقه وهو ُموشمَّق -223

 ه.1416إردن افطبعي إوػ:  -صؽقر ادقوديـل، مؽتبي ادـور 

فـسوئل، حتؼقؼ: افؼيػ ٕيب ظبد افرمحـ أمحد بـ صعقى بـ ظع اخلراشوين، ا ذىمر اظمديمسكم: -224

 هـ 1423مؽي ادؽرمي، افطبعي إوػ:  -حوتؿ بـ ظورف افعقين، افـوذ: دار ظومل افػقائد 

ٕيب بؽر ظبد اهلل بـ حمؿد بـ ظبقد بـ شػقون بـ ؿقس افبغدادي إمقي افؼرر  ذم ايمدكقا: -225

فـوذ: ممشسي افؽتى ادعروف بوبـ أيب افدكقو، دراشي وحتؼقؼ: حمؿد ظبد افؼودر أمحد ظطو، ا

 م. 1993 -هـ  1414افثؼوؾقي، افطبعي إوػ: 

دحؿد بـ أمحد بـ ظع، تؼل افديـ، أيب افطقى ادؽل  ذيل ايمتؼققد دم رواة ايمسـن وإؽماكقد: -226

احلسـل افػود، حتؼقؼ: ـامل يقشػ احلقت، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، فبـون، افطبعي 

 هـ. 1411إوػ: 

المل، ـازمؾةذيل ؿمبؼات احل -227 : فزيـ افديـ ظبد افرمحـ بـ أمحد بـ رجى بـ احلسـ، افسر

افبغدادي، ثؿ افدمشؼل، احلـبع، حتؼقؼ: د ظبد افرمحـ بـ شؾقامن افعثقؿغ، افـوذ: مؽتبي 

 م. 2115 -هـ  1425: إوػ افطبعي افريوض –افعبقؽون 

ادؼدد )ادتقىف شـي:  يب صوميٕايمذيل فمعم ايمروَتكم سمراصمم رصمال ايمؼرككم ايمسادس وايمسازمع  -228

(، حتؼقؼ: حمؿد زاهد بـ احلسـ افؽقثري، افـوذ: دار اجلقؾ، افطبعي افثوكقي شـي: ـه665

 م.1974

ٕمحد بـ حمؿد  رصمال صحقح ايمبخاري اظمسؿى: اهلداية واإلرؾماد دم معرهمة أهل ايمثؼة وايمسداد:  -229

ؼ: ظبد اهلل افؾقثل، افـوذ: دار ادعرؾي بـ احلسغ بـ احلسـ، أيب كك افبخوري افؽالبوذي، حتؼق

 هـ.1417: إوػ افطبعي بروت، –

يً )ادتقىف: رضمؾة ايمشتاء وايمصقف -231 ـِْزِ هـ(، 1171، دحؿد بـ ظبد اهلل بـ حمؿد، ادعروف بـ 

عقد افطـطووي، افـوذ: ادؽتى اإلشالمل فؾطبوظي وافـؼ، بروت. د شر  حتؼقؼ: إشتوذ حمؿَّ
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: ٕيب يقشػ يعؼقب بـ إبراهقؿ بـ إكصوري، ظـل بتصحقحف إوزافميايمرد فمعم ؽمغم  -231

اددرس بوددرشي افـظومقي بوهلـد، افـوذ: جلـي إحقوء ادعورف  -وافتعؾقؼ ظؾقف: أبق افقؾو إؾغوين 

افـعامكقي، بحقدر آبود افدــ، بوهلـد، أذف ظذ ضبعف: رضقان حمؿد رضقان وـقؾ جلـي إحقوء 

 كقي بؿك، افطبعي إوػ.ادعورف افـعام

: ٕيب حمؿد مقؾؼ افديـ ظبد اهلل بـ أمحد بـ حمؿد بـ ؿدامي اجلامظقع ايمرومة وايمبؽاء ٓزمن ومدامة -232

ادؼدد افشفر بوبـ ؿدامي ادؼدد، حتؼقؼ: حمؿد خر رمضون يقشػ، افـوذ: دار افؼؾؿ، 

 م 1994 -هـ  1415دمشؼ، افدار افشومقي، بروت، افطبعي إوػ: 

، فؽامل ؿودل -مجعو ودراشي- ايمرواة اظمختؾف دم صحبتفم ممن هلم رواية فمـفم دم ايمؽتب ايمستة: -233

 ه.1428اجلزائري، ُضبِع بوجلومعي اإلشالمقي بودديـي ادـقرة، افطبعي إوػ، شـي:  

د ٕيب افؼوشؿ ظبد افرمحـ بـ ظبد اهلل بـ أمح ايمروض إكف دم ذح ايمسغمة ايمـبوية ٓزمن هشام: -234

افسفقع حتؼقؼ: ظؿر ظبد افسالم افسالمل، افـوذ: دار إحقوء افساث افعريب، بروت، افطبعي 

 م.2111هـ، 1421إوػ: 

دحؿد بـ أيب بؽر افدمشؼل ادعروف بوبـ ؿقِّؿ اجلقزيي )ادتقىف:  زاد اظمعاد دم هدي طمغم ايمعباد: -235

بروت، افطبعي  -سي افرشوفي ، حتؼقؼ: صعقى إركموط وظبدافؼودر إركموط، ممشه(751

 ه.1416افثوفثي ظؼة: 

: دحؿد بـ أمحد بـ إزهري اهلروي، حتؼقؼ: مسعد ظبد ايمزاهر دم نمريب أيمػاظ ايمشاهمعي -236

 احلؿقد افسعدين، افـوذ: دار افطالئع.

: فعبداهلل بـ ادبورك بـ واضح ادرزوي، حتؼقؼ: حبقى افرمحـ إظظؿل، افـوذ: دار ايمزهد -237

 عؾؿقي ببروت.افؽتى اف

فإلموم أمحد بـ ظؿرو بـ أيب ظوصؿ افشقبوين، حتؼقؼ: ظبد افعع بـ ظبد احلؿقد احلومد،  ايمزهد: -238

 هـ.1418ضبعي: دار افريون افؼوهرة، افطبعي افثوكقي: 

: فإلموم أمحد بـ حمؿد بـ حـبؾ افشقبوين، حتؼقؼ: حومد أمحد ضوهر افبسقيـل، ضبعي: دار ايمزهد -239

 هـ.1425احلديٌ افؼوهرة، 
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فإلموم وـقع بـ اجلراح، حتؼقؼ: ظبدافرمحـ بـ ظبداجلبور افػريقائل، افـوذ: دار  ايمزهد: -241

 ه. 1415افصؿقعل، افطبعي افثوكقي، شـي: 

: ٕيب بؽر، ظبد اهلل بـ حمؿد بـ زيود افـقسوبقري دراشي وحتؼقؼ: ايمزيادات فمعم ىمتاب اظمزين -241

ذ: دار أضقاء افسؾػ، افريوض، دار افؽقثر، افدـتقر خوفد بـ هويػ بـ ظريٍ ادطري، افـو

 م. 2115 -هـ  1426افؽقيً، افطبعي إوػ: 

، تصحقح: حمؿد ه(1182: دحؿد بـ إشامظقؾ افصـعوين )ادتقىف: ؽمبل ايمسالم ذح زمؾوغ اظمرام -242

 ه.1411:بروت –ظبدافعزيز اخلقيل، دار اجلقؾ 

ئؾه وأفمالم كبوسمه وأهمعايمه وأضموايمه دم اظمبدأ ؽمبل اهلدى وايمرؾماد, دم ؽمغمة طمغم ايمعباد, وذىمر همضا -243

دحؿد بـ يقشػ افصوحلل افشومل، حتؼقؼ وتعؾقؼ: افشقخ ظودل أمحد ظبد ادقجقد،  واظمعاد:

هـ 1414إوػ:  افطبعي فبـون، –افشقخ ظع حمؿد معقض، افـوذ: دار افؽتى افعؾؿقي بروت 

 م.1993 -

فؾؿحدث حمؿد كوس افديـ إفبوين،  هموائدها:ؽمؾسؾة إضماديث ايمصحقحة ورء من همؼففا و -244

 ه.1415ضبعي: مؽتبي ادعورف بوفريوض، شـي: 

فؾؿحدث حمؿد كوس افديـ  ؽمؾسؾة إضماديث ايمضعقػة واظموَوفمة وأشمرها ايمزء دم إمة: -245

 ه.1421إفبوين، مؽتبي ادعورف بوفريوض، شـي: 

ـ أيب ظوصؿ افشقبوين ايمسـة: -246 ـ ظؿرو ب ـ ؾقصؾ اجلقابرة، ضبعي: دار  -، حتؼقؼ: إٔيب بؽر أمحد ب د بوشؿ ب

وػ:   هـ.1419افصؿقعل فؾـؼ وافتقزيع، افطبعي ٕا

ٕيب بؽر أمحد بـ حمؿد بـ هورون بـ يزيد اخلالل، حتؼقؼ: افدـتقر ظطقي افزهراين،  :ايمسـة -247

 هـ.1411ضبعي: دار افرايي فؾـؼ وافتقزيع، افطبعي إوػ: 

ـ ظبد اهلل بـ أمحد بـ حمؿد بـ حـبؾ افشقبويّن افبغدادي حتؼقؼ: د. حمؿد  : ٕيب ظبد افرمحـايمسـة -248 ب

ـ شومل افؼحطوين، افـوذ: دار ابـ افؼقؿ افدموم، افطبعي إوػ:  ـ 1416شعقد ب  م. 1986 -ه

فإلموم أيب ظبد اهلل حمؿد بـ كك ادروزي، حتؼقؼ: افدـتقر ظبد اهلل بـ حمؿد افبصري،  :ايمسـة -249

 هـ. 1422فؾـؼ وافتقزيع، افطبعي إوػ:  دار افعوصؿي
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فإلموم ادحدث أيب ظبد اهلل، حمؿد بـ يزيد افؼزويـل، حتؼقؼ: صعقى إركموط  :ماصمهؽمـن ازمن  -251

د ـومؾ ؿره بؾع  -ظودل مرصد  - بد افّؾطقػ حرز اهلل، افـوذ: دار افرشوفي افعودقي،  -حمؿَّ ظر

 م.2119 -هـ 1431افطبعي إوػ: 

ْقرة بـ مقشك بـ افضحوك، افسمذي، أبق  مذي:ؽمـن ايمؼم  -251 فإلموم ادحدث حمؿد بـ ظقسك بـ شر

 .م1998  بروت، –ظقسك حتؼقؼ: بشور ظقاد معروف، افـوذ: دار افغرب اإلشالمل 

فإلموم أيب احلسـ ظع بـ ظؿر بـ أمحد افبغدادي افدارؿطـل، حتؼقؼ وتعؾقؼ:  ؽمـن ايمدارومطـي: -252

ادـعؿ صؾبل، ظبد افؾطقػ حرز اهلل، أمحد برهقم، افـوذ: ممشسي صعقى إركموط، حسـ ظبد 

 م. 2114 -هـ  1424: إوػ افطبعي فبـون، –افرشوفي، بروت 

بروت،  -، دار افؽتى افعؾؿقي ه(255فعبداهلل بـ ظبدافرمحـ افدارمل )ادتقىف:  ؽمـن ايمدارمي: -253

 بعـويي: حمؿد أمحد دمهون.

، حتؼقؼ: حمؿد ضقوء افرمحـ ه(458بـ احلسغ افبقفؼل )ادتقىف:  ٕيب بؽر أمحد ايمسـن ايمصغرى: -254

 ه.1411ادديـي ادـقرة، افطبعي إوػ: -إظظؿل، مؽتبي افدار 

: ٕيب ظبدافرمحـ أمحد بـ صعقى بـ ظع افـسوئل، حتؼقؼ: حسـ ظبداُدـعؿ حسـ ايمسـن ايمؽػمى -255

 ه.1421صؾبل، ممشسي افرشوفي، افطبعي إوػ: شـي

فإلموم احلوؾظ أيب بؽر افبقفؼل، ]ادطبقع مع اجلقهر افـؼل[، ضبعي: مؽتبي ابـ  ايمؽػمى: ايمسـن -256

 اهلـد.  -تقؿقي )افؼوهرة( مصقرة ظـ ضبعي: دائرة ادعورف افـظومقي، حقدر آبود افدــ

ادعطل  إلشامظقؾ ـب حيقك ـب إشامظقؾ، أيب إبراهقؿ ادزين، حتؼقؼ: د. ظبد ايمسـن اظملشمورة يمإلمام ايمشاهمعي: -257

وػ افطبعي بروت، –أمغ ؿؾعجل، افـوذ: دار ادعرؾي   هـ.1416: ٕا

ٕيب ظبد افرمحـ أمحد بـ صعقى بـ ظع افـسوئل، اظتـك بف  ؽمـن ايمـسائي ايمصغرى )اظمجتبى(: -258

 افشقخ مشفقر بـ حسـق ضبعي: مؽتبي ادعورف فؾـؼ وافتقزيع افطبعي إوػ.

، حتؼقؼ: شعد ـب ظبداهلل آل محقد، دار ه227صقر اخلراشوين فسعقد ـب مـ ؽمـن ؽمعقد زمن مـصور: -259

وػ:  -افصؿقعل   ه.1414افريوض، افطبعي ٕا
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فضقوء افديـ أيب ظبد اهلل حمؿد ـب ظبد  فمؾقه أهمضل ايمصالة وايمسالم:ايمسـن وإضمؽام فمن اظمصطػى  -261

وصر 643افقاحد ادؼدد )ادتقىف:  غ بْـ ُظؽر بد اهلل ُحسر ي، هـ(، حتؼقؼ: أريب ظر ي، افـوذ: دراُر مروِجد ظرسْرِ

وػ:  ـ  1425ادؿؾؽي افعربقي افسعقديي، افطبعي ٕا  .م 2114 -ه

فإلموم ادحدث أيب داود شؾقامن بـ إصعٌ افسجستوين، حتؼقؼ: صعقى إركموط، ؿره  ايمسـن: -261

 م.2119-هـ 1431بؾع، افـوذ: دار افرشوفي افعودقي، افطبعي إوػ:

ت ازمن اجل -262 ـ معغ، حتؼقؼ: أمحد حمؿد كقر شقػ، مؽتبي افدار  ـقد:ؽممٓا وػ:  -ٓب ادديـي ادـقرة، افطبعي ٕا

 ه.1418

: فإلموم أمحد بـ حـبؾ، دراشي وحتؼقؼ: ؽممآت أيب داود ؽمؾقامن زمن إؾمعث ايمسجستاين -263

 ه.1423افدـتقر زيود حمؿد مـصقر، مؽتبي افعؾقم واحلؽؿ، افطبعي افثوكقي، شـي: 

ت  -264 صمري أزما داود ايمسجستاين دم اجلرح وايمتعديل:ؽممٓا زدي  أيب فمبقد ٔا ٌ ٕا صع ـ ٕا ٕيب داود شؾقامن ب

ِجْستوين، حتؼقؼ: حمؿد ظع ؿوشؿ افعؿري، كؼ ادجؾس افعؾؿل بوجلومعي اإلشالمقي بودديـي، افطبعي  افسِّ

وػ:   )ظـد إضالق افعزو إفقف: ؾودراد هذه افطبعي(.ه. 1413ٕا

: حتؼقؼ: ظبدافرحقؿ حمؿد افؼشؼري، كؼ: أمحد مقون هتوكقي، وماين يمؾدارومطـيؽممآت ايمػم -265

 بوـستون. -ٓهقر 

ت احلاىمم يمؾدارومطـي دم اجلرح وايمتعديل -266  -: حتؼقؼ: مقؾؼ ـب ظبداهلل ـب ظبدافؼودر، مؽتبي ادعورف ؽممٓا

وػ:   ه.1414افريوض، افطبعي ٕا

ت ايمسؾؿي يمؾدارومطـي: -267 قسوبقري، أيب  دحؿد ـب احلسغ ـب ؽممٓا حمؿد ـب مقشك ـب خوفد ـب شومل اـف

هـ(، حتؼقؼ: ؾريؼ مـ افبوحثغ بنذاف وظـويي: د. شعد ـب ظبد اهلل 412ظبد افرمحـ افسؾؿل )ادتقىف: 

وػ:  ـ اجلريز، افطبعي ٕا ـ ظبد افرمح  هـ. 1427احلؿقد، ود. خوفد ب

ت محزة زمن يوؽمف ايمسفؿي: -268 ـب إبراهقؿ افسفؿل افؼرر اجلرجوين  ٕيب افؼوشؿ محزة ـب يقشػ ؽممٓا

 افطبعي، افريوض –هـ(، حتؼقؼ: مقؾؼ ـب ظبد اهلل ـب ظبدافؼودر، افـوذ: مؽتبي ادعورف 427)ادتقىف: 

وػ  م. 1984 – 1414: ٕا
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ت مسعود زمن فمقم ايمسجزي )مع أؽمئؾة ايمبغداديكم فمن أضموال ايمرواة يمإلمام احلاهمظ أيب فمبد اهلل حمؿد  -269 ؽممٓا

ـقسازموري(:زمن فمبد  ـ  اهلل احلاىمم ايم ٕيب ظبد اهلل احلوـؿ حمؿد ـب ظبد اهلل ـب حمؿد ـب محدويف ـب ُكعقؿ ب

قسوبقري ادعروف بوـب افبقع )ادتقىف:  ـ 415احلؽؿ افضبل افطفامين اـف هـ(، حتؼقؼ: مقؾؼ ـب ظبد اهلل ب

وػ افطبعي، بروت –ظبد افؼودر، دار افـؼ: دار افغرب اإلشالمل   م.1988هـ، 1418: ٕا

زمن معكم -271 ت يزيد زمن اهلقثم  الم أيب زـريو حيقك ـب معغ يف افرجول، راويي: أيب خوفد افدؿوق ؽممٓا ــ  = م

وذ: افػوروق احلديثي فؾطبوظي افـؼ، افطبعي  زهري، اـف يزيد ـب ضفامن، حتؼقؼ: أيب ظؿر حمؿد ـب ظذ ٕا

وػ شـي:   هـ.1429ٕا

أمحد افذهبل، حتؼقؼ: صعقى إركوؤوط، ضبعي: ممشسي افرشوفي،  دحؿد بـ ؽمغم أفمالم ايمـبالء: -271

 ه.1422افطبعي احلوديي ظؼة، شـي: 

: فعبد ادؾؽ بـ هشوم بـ أيقب احلؿري ادعوؾري، أيب حمؿد، مجول ايمسغمة ايمـبوية ٓزمن هشام -272

 دتحدة.هـ(، حتؼقؼ: ضف ظبد افرءوف شعد، افـوذ: ذـي افطبوظي افػـقي ا213افديـ )ادتقىف: 

: دحؿد بـ ظع بـ حمؿد بـ ظبد اهلل افشقـوين افقؿـل ايمسقل اجلرار اظمتدهمق فمعم ضمدائق إزهار -273

 هـ(، افـوذ: دار ابـ حزم، افطبعي إوػ.1251)ادتقىف: 

اهمِعي -274 ح ُمْسـَد ايمشَّ ادِم دْم َذْ : دجد افديـ أيب افسعودات ادبورك بـ حمؿد بـ حمؿد بـ حمؿد ابـ ايمشَّ

أيب امقؿ  -هـ(، حتؼقؼ: أمحد بـ شؾقامن 616افؽريؿ افشقبوين اجلزري ابـ إثر )ادتقىف: ظبد 

ْصِد، افريوض  ؽتربير افر  ادؿؾؽي افعربقي افسعقديي، افطبعي إوػ:  -يرورس بـ إبراهقؿ، افـوذ: مر

 م. 2115 -هـ  1426

ـ أمحد بـ حمؿد ، فؾحوؾظ صفوب افديـ ظبد احلل بؾمذرات ايمذهب دم أطمبار من ذهب -275

افعؽري، ادعروف بوبـ افعامد احلـبع، حتؼقؼ: ظبد افؼودر إركوؤوط وحمؿقد إركوؤوط، ط. 

 شقريو.-هـ، دار ابـ ـثر، دمشؼ1416إوػ 

ٕيب افػضؾ زيـ افديـ ظبد افرحقؿ بـ احلسغ بـ  ذح )ايمتبٌمة وايمتذىمرة, أيمػقة ايمعراومي(: -276

موهر يوشغ  -هـ(، حتؼقؼ: ظبد افؾطقػ اهلؿقؿ 816)ادتقىف: ظبد افرمحـ بـ أيب بؽر افعراؿل 

 م. 2112 -هـ 1423: إوػ افطبعي، فبـون –ؾحؾ، افـوذ: دار افؽتى افعؾؿقي، بروت 
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ٕيب حمؿد حمؿقد بـ أمحد بـ مقشك بـ أمحد بـ حسغ افغقتويب احلـػل ذح أيب داود يمؾعقـي:  -277

ؼؼ: أيب ادـذر خوفد بـ إبراهقؿ ادكي افـوذ: مؽتبي هـ(، حت855بدر افديـ افعقـل )ادتقىف: 

 م.  1999-هـ  1421، افطبعي إوػ: افريوض –افرصد 

ٕيب افؼوشؿ هبي اهلل بـ احلسـ بـ مـصقر افالفؽوئل  ذح أصول افمتؼاد أهل ايمسـة واجلامفمة: -278

 افسعقديي –بي هـ(، حتؼقؼ: أمحد بـ شعد بـ محدان افغومدي، افـوذ: دار ضق418)ادتقىف: 

 م.2113 -هـ 1423افطبعي افثومـي: 

 422: ٕيب حمؿد ظبد افقهوب بـ ظع بـ كك افثعؾبل افبغدادي ادوفؽل )ادتقىف: ذح ايمرؽمايمة -279

هـ(، اظتـك بف: أبق افػضؾ افدمقوضل أمحد بـ ظع، افـوذ: دار ابـ حزم، افطبعي: إوػ: 

 م. 2117 -هـ  1428

هـ(، 772يـ حمؿد بـ ظبد اهلل افزرـق ادكي احلـبع )ادتقىف: فشؿس افد ذح ايمزرىمًم: -281

 م.1993 -هـ  1413افـوذ: دار افعبقؽون،  افطبعي إوػ: 

هـ(، حتؼقؼ: خوفد بـ 329ٕيب حمؿد احلسـ بـ ظذ بـ خؾػ افزهبوري )ادتقىف: ذح ايمسـة  -281

 هـ.1414افـؼ:  ؿوشؿ افردادي أبق يورس، افـوذ: مؽتبي افغربوء إثريي، شـي

ـَّة: -282 ، حتؼقؼ: صعقى إركموط، وحمؿد زهر ه516فؾحسغ بـ مسعقد افبغقي  ذح ايمسُّ

 ه.1413بروت، افطبعي افثوكقي:  -افشوويش، ادؽتى اإلشالمل 

: فتؼل افديـ أيب افعبوس أمحد بـ ظبد احلؾقؿ بـ ظبد افسالم ايمعؿدة دم زمقان مـاؽمك احلج وايمعؿرةذح  -283

هـ(، حتؼؼ: د.  728ـب أيب افؼوشؿ ـب حمؿد اـب تقؿقي احلراين احلـبع افدمشؼل )ادتقىف: بـ ظبد اهلل 

ـ  1419: إوػ افطبعي، افريوض –صوفح ـب حمؿد احلسـ، افـوذ: مؽتبي احلرمغ   م. 1988 -ه

 فشؿس افديـ أيب افػرج ظبد افرمحـ بـ حمؿد بـ أمحد بـ ؿدامي ادؼدد، افـوذ: ايمممح ايمؽبغم: -284

 دار افؽتوب افعريب فؾـؼ وافتقزيع.

هـ(، افـوذ: 1421دحؿد بـ صوفح بـ حمؿد افعثقؿغ )ادتقىف:  ايمممح اظمؿتع فمعم زاد اظمستؼـع: -285

 هـ. 1428 - 1422دار ابـ اجلقزي، افطبعي إوػ: 

هـ(، 49: ٓبـ بطول أيب احلسـ ظع بـ خؾػ بـ ظبد ادؾؽ )ادتقىف: ذح صحقح ايمبخاري -286

افسعقديي، افريوض، افطبعي افثوكقي:  -أيب امقؿ يورس بـ إبراهقؿ، افـوذ: مؽتبي افرصد  حتؼقؼ:

 م.2113 -هـ 1423
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، حتؼقؼ: ه(795ٕيب افػرج ظبدافرمحـ بـ أمحد بـ رجى احلـبع )ادتقىف: ذح فمؾل ايمؼممذي:  -287

 ه.1417إردن، افطبعي إوػ:  -مهوم ظبدافرحقؿ شعقد، مؽتبي ادـور 

ٕيب جعػر أمحد بـ حمؿد بـ شالمي ادعروف بوفطحووي، حتؼقؼ: صعقى  ؽل أشمار:ذح مش -288

 هـ. 1415إركموط، كؼ:  ممشسي افرشوفي، افطبعي إوػ: 

الح  ذح مشؽل ايموؽمقط: -289 ٕيب ظؿرو ظثامن بـ ظبدافرمحـ افشفرزوري ادعروف بوبـ افصَّ

 زايل(.، )مطبقع هبومش افقشقط يف ادذهى فؾغه(643)ادتقىف: 

، حتؼقؼ: ه(321ٕيب جعػر أمحد بـ حمؿد بـ شالمي افطحووي )ادتقىف: ذح معاين أشمار: -291

 ه.1417حمؿد زهري افـجور، دار افؽتى افعؾؿقي، افطبعي افثوكقي: 

(، حتؼقؼ: د. ظبد اهلل بـ ظؿر افدمقجل، دار 361فؾحوؾظ أيب بؽر أجري )ادتقىف:  ايممميعة: -291

 هـ.1421، افطبعي افثوكقي: افسعقديي-افقضـ، افريوض

هـ(، افـوذ: 276ٕيب حمؿد ظبد اهلل بـ مسؾؿ بـ ؿتقبي افديـقري )ادتقىف:  ايمشعر وايمشعراء:  -292

 هـ. 1423دار احلديٌ، افؼوهرة، ظوم افـؼ: 

: فإلموم افسمذي، حتؼقؼ: شقد بـ ظبوس اجلؾقؿل، ايمشامئل اظمحؿدية واخلصائص اظمصطػوية -293

 ه.1413بؿؽي ادؽرمي، افطبعي إوػ شـي:  ضبع ادؽتبي افتجوريي

هـ(، 393فؾعالمي إشامظقؾ بـ محود اجلقهري )ادتقىف:  ايمصحاح سماج ايمؾغة وصحاح ايمعرزمقة: -294

 فبـون.-م، دار  افعؾؿ فؾؿاليغ، بروت1991حتؼقؼ: أمحد ظبد افغػقر ظطور، افطبعي افرابعي: 

)افـسخي ادطبقظي مع ه(، 354ل )ادتقىف: ٕيب حوتؿ حمؿد بـ حبَّون افبست صحقح ازمن ضمبَّان: -295

 اإلحسون يف تؼريى صحقح ابـ حبَّون(. 

، افتؿقؿل، أيب حوتؿ، افدارمل،  ازمن ضمبان: صحقح -296 دحؿد ـب حبون ـب أمحد ـب حبون ـب معوذ ـب مرْعبدر

مر ظالء افدـي ظع ـب بؾبون افػورد )ادتقىف: 354افبُستل )ادتقىف:  ـ(، حتؼقؼ: ه 739هـ(،  ترتقى: ٕا

وػ:  ركوؤوط، افـوذ: ممشسي افرشوفي، بروت، افطبعي ٕا ـ  1418صعقى ٕا  م. 1988 -ه

، حتؼقؼ: ه(311: ٕيب بؽر حمؿد بـ إشحوق بـ خزيؿي افـقسوبقري )ادتقىف: صحقح ازمن طمزيؿة -297

 ه.1411افريوض، افطبعي افثوكقي: -حمؿد مصطػك إظظؿل، ذـي افطبوظي افعربقي افسعقديي 
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فؾشقخ حمؿد بـ ظبد اهلل بـ بؾقفد، افطبعي افثوفثي: حقح إطمبار فمام دم زمالد ايمعرب من أشمار: ص -298

 هـ.2418

ـ  ايمبخاري: صحقح -299 فإلموم حمؿد ـب إشامظقؾ افبخوري: ]ادطبقع مع ذحف ؾتح افبوري فؾحوؾظ اب

وػ تبف حمؿد ؾماد ظبد افبوؿل، ضبعي: دار افسالم افريوض، افطبعي ٕا  هـ.1431: حجر[ رؿؿـ 

فؾشقخ حمؿد كوس افديـ إفبوين، ضبعي: ؽراس فؾـؼ وافتقزيع، افطبعي  صحقح ؽمـن أيب داود: -311

  هـ.1423إوػ: 

، حتؼقؼ: ه(261ٕيب احلسغ مسؾؿ بـ احلجوج افؼشري افـقسوبقري )ادتقىف:  صحقح مسؾم: -311

 بروت. -حمؿد ؾماد ظبدافبوؿل، دار إحقوء افساث افعريب 

فإلموم افبخوري، حتؼقؼ: افشقخ ظبد افعزيز ظز افديـ افسروان، ضبعي: دار  ايمصغغم:ايمضعػاء  -312

 ه، )ادطبقع ضؿـ ادجؿقع يف افضعػوء وادسوـغ(.1415افؼؾؿ بروت، افطبعي إوػ: 

ٕيب احلسـ ظع بـ ظؿر بـ أمحد بـ مفدي بـ مسعقد بـ  ايمضعػاء ايمضعػاء واظمؼموىمون: -313

هـ(، حتؼقؼ: د. ظبد افرحقؿ حمؿد 385دادي افدارؿطـل )ادتقىف: افـعامن بـ ديـور افبغ

 افؼشؼري، أشتوذ مسوظد بؽؾقي احلديٌ بوجلومعي اإلشالمقي.

ٕيب جعػر حمؿد بـ ظؿرو افعؼقع، حتؼقؼ: محدي بـ ظبدادجقد بـ إشامظقؾ  ايمضعػاء ايمؽبغم: -314

 ه.1421افسؾػل،، ضبعي: دار افصؿقعل، افطبعي إوػ، شـي: 

: ٕيب زرظي افرازي، افرشوفي افعؾؿقي: ػاء ٕيب زرفمة ايمرازي دم أصموزمته فمعم أؽمئؾة ايمػمذفميايمضع -315

فسعدي بـ مفدي اهلوصؿل، افـوذ: ظامدة افبحٌ افعؾؿل بوجلومعي اإلشالمقي، ادديـي افـبقيي، 

 م. 1982هـ/1412ادؿؾؽي افعربقي افسعقديي، افطبعي: 

افرمحـ أمحد بـ صعقى افـسوئل، حتؼقؼ: افشقخ ظبد افعزيز فإلموم أيب ظبد  ايمضعػاء واظمؼموىمون: -316

ه، )ادطبقع ضؿـ ادجقع 1415ظز افديـ افسروان، ضبعي: دار افؼؾؿ بروت، افطبعي إوػ، 

 يف افضعػوء وادسوـغ(.

، ه(597ٕيب افػرج ظبدافرمحـ بـ ظع ادعروف بوبـ اجلقزي )ادتقىف:  ايمضعػاء واظمؼموىمكم: -317

 ه.1416بروت، افطبعي إوػ:  -افػداء ظبداهلل افؼويض، دار افؽتى افعؾؿقي  حتؼقؼ: أيب
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بروت، كؼ مؽتى  -دحؿد كوس افديـ إفبوين، ادؽتى اإلشالمل  َعقف ؽمـن أيب داود: -318

 ه.1412، افطبعي إوػ: -افريوض -افسبقي افعريب فدول اخلؾقٍ 

هـ(، حتؼقؼ: د. ظبد 526يب يعذ افػراء )ادتقىف: فؾؼويض أيب احلسغ حمؿد بـ أ ؿمبؼات احلـازمؾة: -319

هـ، إموكي افعومي فالحتػول بؿرور موئي ظوم ظذ 1419افرمحـ بـ شؾقامن افعثقؿغ، ُضبع شـي: 

 تلشقس ادؿؾؽي.

: فتوج افديـ ظبدافقهوب بـ تؼل افديـ افسبؽل، حتؼقؼ: د. حمؿقد ؿمبؼات ايمشاهمعقة ايمؽػمى -311

وح حمؿد احلؾق، كؼ:  هجر فؾطبوظي وافـؼ وافتقزيع، افطبعي افثوكقي حمؿد افطـوحل، ود. ظبدافػت

 ه.1413

: ٕيب افػداء إشامظقؾ بـ ظؿر بـ ـثر افؼرر افبكي ثؿ افدمشؼل، حتؼقؼ: ؿمبؼات ايمشاهمعقكم -311

 هـ. 1413د أمحد ظؿر هوصؿ، د حمؿد زيـفؿ حمؿد ظزب، كؼ:  مؽتبي افثؼوؾي افديـقي. 

ظ حمؿد بـ شعد افزهري، حتؼقؼ: ظع حمؿد ظؿر، ضبعي: مؽتبي : فؾحوؾايمطبؼات ايمؽػمى -312

 افغوكجل بوفؼوهرة.

هـ(، حتؼقؼ: 369: ٕيب افشقخ إصبفوين )ادتقىف: ؿمبؼات اظمحدشمكم زملصبفان وايمواردين فمؾقفا -313

 .هـ، ممشسي افرشوفي، بروت1412ي: ظبد افغػقر ظبد احلؼ حسغ افبؾقر، افطبعي افثوكق

ؾػل )ادتقىف: : مـ اكتايمطقوريات -314 هـ(، حتؼقؼ: دشامن حيقك معويل 576خوب احلوؾظ أيب ضوهر افسِّ

 افسعقديي. -هـ، مؽتبي أضقاء افسؾػ، افريوض1425وظبوس صخر احلسـ، افطبعي إوػ: 

: فؾشقخ ادحدث حمؿد كوس افديـ إفبوين، ضبعي: ادؽتى ـمالل اجلـة دم ختريج ايمسـة -315

 هـ.1411اإلشالمل، 

: فؾحوؾظ افذهبل، حتؼقؼ: حمؿد افسعقد بـ بسققين زؽؾقل، دار افؽتى  من نمػمايمعػم دم طمػم -316

  فبـون. -افعؾؿقي، بروت

: ٕيب بؽر حمؿد بـ مقشك بـ ظثامن احلوزمل اهلؿداين، فمجايمة اظمبتدي وهمضايمة اظمـتفي دم ايمـسب -317

شمون ادطوبع هـ(، حتؼقؼ: ظبد اهلل ــقن، افـوذ: اهلقئي افعومي ف584زيـ افديـ )ادتقىف: 

 م 1973 -هـ  1393إمريي، افؼوهرة، افطبعي افثوكقي: 
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بروت،  -، دار ادعرؾي ه 327ٕيب حمؿد ظبدافرمحـ بـ أيب حوتؿ افرازي  فمؾل احلديث: -318

 ه.1415

ْقرة بـ مقشك بـ افضحوك، افسمذي، أيب ظقسك )ادتقىف: ايمعؾل ايمصغغم -319 : دحؿد بـ ظقسك بـ شر

 .بروت –حمؿد صوـر وآخرون، افـوذ: دار إحقوء افساث افعريب هـ(، حتؼقؼ: أمحد 279

ْقرة بـ مقشك بـ افضحوك، افسمذي، أيب ظقسك )ادتقىف: فمؾل ايمؽبغم -321 : دحؿد بـ ظقسك بـ شر

هـ(، رتبف ظذ ـتى اجلومع: أبق ضوفى افؼويض، حتقؼ: صبحل افسومرائل وآخرون، 279

 هـ.1419، افطبعي إوػ: بروت –قي افـوذ: ظومل افؽتى ، مؽتبي افـفضي افعرب

فؾحوؾظ أيب افػرج ظبد افرمحـ ابـ اجلقزي )ادتقىف:  ايمعؾل اظمتـاهقة دم إضماديث ايمواهقة: -321

 فبـون.-هـ، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت1413هـ(، حتؼقؼ: خؾقؾ ادقس، افطبعي إوػ: 597

(، 385ؿر بـ ظع افدارؿطـل ) ادتقىف: : فإلموم أيب احلسـ ظايمعؾل ايمواردة دم إضماديث ايمـبوية -322

هـ(، دار 1416-1415( افطبعي إوػ: )11-1حتؼقؼ: د. حمػقظ افرمحـ زيـ اهلل )ادجؾدات 

 افسعقديي.-ضقبي، افريوض

روايي ابـف ظبداهلل، ه(، 241: ٕيب ظبداهلل أمحد بـ حـبؾ افشقبوين )ادتقىف: ايمعؾل ومعرهمة ايمرصمال -323

 ه.1418بروت، افطبعي إوػ:  -ؿد ظبوس، ادؽتى اإلشالمل حتؼقؼ: ويص اهلل بـ حم

فإلموم أمحد بـ حـبؾ براويي ادروذي وؽره، حتؼقؼ: د. ويص اهلل ظبوس، ايمعؾل ومعرهمة ايمرصمال:  -324

 هـ.1415ضبعي: ادؽتى اإلشالمل، بروت، افطبعي إوػ: 

هـ(، 234احلسـ )ادتقىف:  فعع بـ ظبد اهلل بـ جعػر افسعدي ادديـل، افبكي، أيب ايمعؾل: -325

 م.1981، افطبعي افثوكقي:بروت–حتؼقؼ: حمؿد مصطػك إظظؿل، افـوذ: ادؽتى اإلشالمل 

فعبد افغـل بـ ظبد افقاحد بـ ظع بـ رسور ادؼدد احلـبع، أيب حمؿد،  فمؿدة إضمؽام ايمؽػمى: -326

ي، افـوذ: مؽتبي ادعورف هـ(، حتؼقؼ: افدـتقر شؿر بـ أمغ افزهر 611تؼل افديـ )ادتقىف: 

 م. 2119 -هـ  1431ادؿؾؽي افعربقي افسعقديي، افطبعي إوػ:  -فؾـؼ وافتقزيع، افريوض 

هـ(، حتؼقؼ: أمحد 621، ٕيب حمؿد مقؾؼ افديـ ظبد اهلل بـ أمحد ادؼدد )ادتقىف: فمؿدة ايمػؼه  -327

 م.2114 -هـ 1425حمؿد ظزوز، افـوذ: ادؽتبي افعكيي، افطبعي: 
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: فألموم افعالمي بدر افديـ أيب حمؿد حمؿقد ـب أمحد افعقـل ضبطف ذح صحقح ايمبخاريفمؿدة ايمؼارئ  -328

وػ:   هـ. 1421وصححف ظبداهلل حمؿقد حمؿد ظؿر، ضبعي: دار افؽتى افعؾؿقي بروت افطبعي ٕا

مشسي ، حتؼقؼ: ؾوروق محودة، مه(313: ٕمحد بـ صعقى افـسوئل )ادتقىف: فمؿل ايمقوم وايمؾقؾة -329

 ه.1416بروت، افطبعي افثوكقي:  -افرشوفي 

فؾحوؾظ أيب بؽر ابـ افسـل، حتؼقؼ: بشر حمؿد ظققن، مؽتبي دار افبقون،  فمؿل ايمقوم وايمؾقؾة: -331

 شقريو.-دمشؼ

، ه1329: ٕيب افطقى صؿس احلؼ افعظقؿ أبودي فمون اظمعبود حلل مشؽالت ؽمـن أيب داود -331

 بوـستون.   ، كؼ افسـي، مؾتون -ادطبعي افغربقي 

: ٕيب بؽر ظبداهلل بـ حمؿد بـ ظبقد بـ شػقون افؼرر ادعروف بوبـ أيب افدكقو، دراشي ايمعقال -332

 وحتؼقؼ: مصطػك ظبد افؼودر ظطو، ضبعي: مؽتبي افعكيي بروت. 

هـ(، افـوذ: دار 276: ٕيب حمؿد ظبد اهلل بـ مسؾؿ بـ ؿتقبي افديـقري )ادتقىف: فمقون إطمبار -333

 هـ. 1418، توريخ افـؼ: بروت–ؾؿقي افؽتى افع

: فإلموم احلوؾظ صفوب افديـ أيب افػضؾ أمحد بـ ظع بـ ايمغرائب اظمؾتؼطة من مسـد ايمػردوس  -334

 حجر افعسؼالين، حتؼقؼ: بعض ضالب افدراشوت افعؾقو بوجلومعي اإلشالمقي بودديـي ادـقرة. 

 قوكجل، )خمطقط(. ؽرائى حديٌ افؼويض أيب بؽر يقشػ بـ افؼوشؿ بـ يقشػ اد -335

، حتؼقؼ: شؾقامن بـ ه(285ٕيب إشحوق إبراهقؿ بـ إشحوق احلريب )ادتقىف: نمريب احلديث: -336

إبراهقؿ افعويد، كؼ مرـز افبحٌ افعؾؿل وإحقوء افساث اإلشالمل، بجومعي أم افؼرى، افطبعي 

 ه.1415إوػ: 

: ظبدافؽريؿ إبراهقؿ ، حتؼقؼه388: ٕيب شؾقامن محد بـ حمؿد اخلطويب نمريب احلديث -337

 ه.1412افعزبووي، كؼ مرـز افبحٌ افعؾؿل وإحقوء افساث اإلشالمل، بجومعي أم افؼرى، 

هـ(، 224: ٕيب ُظبقد افؼوشؿ بـ شاّلم بـ ظبد اهلل اهلروي افبغدادي )ادتقىف: نمريب احلديث -338

افدــ،  -حقدر آبودحتؼقؼ: د. حمؿد ظبد ادعقد خون، افـوذ: مطبعي دائرة ادعورف افعثامكقي، 

 م. 1964 -هـ  1384افطبعي إوػ، 
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هـ(، 597: جلامل افديـ أيب افػرج ظبد افرمحـ بـ ظع بـ حمؿد اجلقزي )ادتقىف: نمريب احلديث -339

، فبـون –بروت  -حتؼقؼ: افدـتقر ظبد ادعطل أمغ افؼؾعجل، افـوذ: دار افؽتى افعؾؿقي 

 1985 - 1415افطبعي إوػ، 

ٕيب افؼوشؿ حمؿقد بـ ظؿرو بـ أمحد، افزخمؼي جور اهلل  نمريب احلديث وإشمر: ايمػائق دم -341

حمؿد أيب افػضؾ إبراهقؿ، افـوذ: دار ادعرؾي  -هـ(، حتؼقؼ: ظع حمؿد افبجووي 538)ادتقىف: 

 ، افطبعي افثوكقي.فبـون –

افؾطقػ آل افشقخ ، دحؿد بـ إبراهقؿ بـ ظبد همتاوى ورؽمائل ايمشقخ حمؿد زمن إزمراهقم آل ايمشقخ -341

هـ(، مجع وترتقى وحتؼقؼ: حمؿد بـ ظبد افرمحـ بـ ؿوشؿ، افـوذ: مطبعي 1389)ادتقىف: 

 هـ.1399احلؽقمي بؿؽي ادؽرمي، افطبعي إوػ: 

ؿسؿ افعؼقدة، فعبد افرزاق ظػقػل )ادتقىف:  - همتاوى ورؽمائل ؽمامضمة ايمشقخ فمبد ايمرزاق فمػقػي -342

 هـ(.1415

، تصحقح: ه852ٕمحد بـ ظع بـ حجر افعسؼالين  ايمبخاري:همتح ايمباري زمممح صحقح  -343

 بروت. -ظبدافعزيز بـ بوز، وحمى افديـ اخلطقى، كؼ دار ادعرؾي 

، )افؼح افؽبر( فعبد افؽريؿ بـ حمؿد افراؾعل افؼزويـل )ادتقىف: همتح ايمعزيز زمممح ايموصمقز  -344

 هـ(، افـوذ: دار افػؽر.623

هـ(، 861بـ ظبد افقاحد افسققاد ادعروف بوبـ اهلامم )ادتقىف:  فؽامل افديـ حمؿد همتح ايمؼدير: -345

 افـوذ: دار افػؽر.

فؾحوؾظ حمؿد بـ ظبد افرمحـ افسخووي ومعف متـ إفػقي  همتح اظمغقث زمممح أيمػقة احلديث: -346

فؾعراؿل، حتؼقؼ: ظبد افؽريؿ بـ ظبد اهلل اخلضر وحمؿد بـ ظبد اهلل آل ؾفقد، ط. إوػ 

 افسعقديي.-بي دار ادـفوج، افريوضهـ، مؽت1426

ُذري )ادتقىف:  همتوح ايمبؾدان: -347 هـ(،  افـوذ: دار 279ٕمحد بـ حيقك بـ جوبر بـ داود افبرالر

 م. 1988بروت، ظوم افـؼ:  -ومؽتبي اهلالل

فعبد افرمحـ بـ ظبد اهلل بـ ظبد احلؽؿ، أيب افؼوشؿ ادكي )ادتقىف:  همتوح مٌم واظمغرب: -348

 هـ. 1415وذ: مؽتبي افثؼوؾي افديـقي، ظوم افـؼ: هـ(، افـ257
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ة -349 اكقَّة فمعم إذىمار ايمـواويَّ  -، دار افػؽر ه1157: دحؿد بـ ظالن افشوؾعل ادؽل ايمػتوضمات ايمرزمَّ

 ه.1398بروت، 

هـ(، حتؼقؼ: 248: ٕيب حوتؿ شفؾ بـ حمؿد بـ ظثامن اجلشؿل افسجستوين )ادتقىف: ايمػرق -351

 م. 1986 -هـ  1416وذ: جمؾي ادجؿع افعؾؿل افعراؿل، حوتؿ صوفح افضومـ، افـ

، ه 463: ٕيب بؽر أمحد بـ ظع ابـ ثوبً اخلطقى افبغدادي ايمػصل يمؾوصل اظمدرج دم ايمـؼل -351

 ه.1418افريوض، افطبعي إوػ:  -حتؼقؼ: حمؿد مطر افزهراين، دار اهلجرة 

ل بـ أشد افشقبوين )ادتقىف: ظبد اهلل أمحد بـ حمؿد بـ حـبؾ بـ هال همضائل ايمصحازمة ٕيب -352

افطبعي إوػ:  ،بروت –هـ( حتؼقؼ: د. ويص اهلل حمؿد ظبوس، افـوذ: ممشسي افرشوفي 241

 م.1983 – 1413

فإلموم أمحد بـ حمؿد بـ حـبؾ، حتؼقؼ: د. ويص اهلل ظبوس، افطبعي إوػ  همضائل ايمصحازمة: -353

 هـ، جومعي أم افؼرى، مؽي ادؽرمي افسعقديي.1413

ُى  ضل اجلفاد واظمجاهدين:هم -354 ؼَّ ، اُدؾر ، احلرـْبرِع  ـِ أرمْحردر ادرْؼِدِد  اِحِد ب ْبِد افقر ـُ ظر بَّوِس أرمْحرُد ب ٕريُب افعر

وِريِّ )ادتقىف:  هـ(، حتؼقؼ: مبورك بـ شقػ اهلوجري، افـوذ: افدار افسؾػقي، افطبعي 623بِوفُبخر

 م. 1988 -هـ  1418إوػ 

: فؾؼويض أيب إشحوق إشامظقؾ بـ إشحوق بـ إشامظقؾ بـ محود بـ زيد ايمـبي همضل ايمصالة فمعم -355

هـ(، حتؼقؼ: حمؿد كوس افديـ إفبوين، افـوذ: ادؽتى 282إزدي اجلفضؿل )ادتقىف: 

 هـ.1397، افطبعي افثوفثي، بروت –اإلشالمل 

ٌ: حمؿد كوس افديـ هـ(، ختريٍ إحودي1416دحؿد افغزايل افسؼو )ادتقىف:  همؼه ايمسغمة:  -356

 هـ. 1427: إوػ افطبعي، دمشؼ –إفبوين، افـوذ: دار افؼؾؿ 

، دحؿد بـ صوـر بـ أمحد بـ ظبد افرمحـ بـ صوـر ادؾؼى بصالح افديـ هموات ايموهمقات  -357

، افطبعي إوػ: بروت –هـ(، حتؼقؼ: إحسون ظبوس، افـوذ: دار صودر 764)ادتقىف: 

 م.1973
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ٕمحد بـ ؽوكؿ افـػراوي إزهري ادوفؽل   فمعم رؽمايمة ازمن أيب زيد ايمؼغمواين:ايمػواىمه ايمدواين -358

 م.1995 -هـ 1415افـوذ: دار افػؽر، توريخ افـؼ: 

هـ(، 369ٕيب حمؿد ظبد اهلل بـ إبراهقؿ بـ أيقب بـ مود افبغدادي )ادتقىف:  هموائد ازمن ماد, -359

افريوض / افسعقديي،  -أضقاء افسؾػ حتؼقؼ: مسعد ظبد احلؿقد حمؿد افسعدين، افـوذ: 

 م.1998 -هـ  1418افطبعي إوػ: 

: فعبد اهلل بـ حمؿد بـ افعبوس افػوـفل، أبق حمؿد ادؽل )ادتقىف: هموائد أيب حمؿد ايمػاىمفي -361

 -هـ(، دراشي وحتؼقؼ: حمؿد بـ ظبد اهلل بـ ظويض افغبوين، افـوذ: مؽتبي افرصد، افريوض 353

 م. 1998 -هـ  1419وض فؾـؼ وافتقزيع افطبعي إوػ: افسعقديي، ذـي افري

هـ(، حتؼقؼ: ظبد 311: ٕيب بؽر جعػر بـ حمؿد اُدْسترػوض افِػْريويِب )ادتقىف: هموائد ايمػريايب -361

 .بقمبوي –افقـقؾ افـدوي، افـوذ: افدار افسؾػقي 

، حتؼقؼ: افعالمي ظبد : فؾعالمي حمؿد بـ ظع افشقـوينايمػوائد اظمجؿوفمة دم إضماديث اظموَوفمة -362

 فبـون. -هـ، ادؽتى اإلشالمل، بروت1392افرمحـ بـ حيقك ادعؾؿل افقامين، ضبعي افثوكقي: 

: دحؿد بـ ظع بـ حمؿد افشقـوين )ادتقىف: ايمػوائد اظمجؿوفمة دم إضماديث اظموَوفمة -363

عؾؿقي، هـ(، حتؼقؼ: ظبد افرمحـ بـ حيل ادعؾؿل افقامين، افـوذ: دار افؽتى اف1251

 فبـون. بروت،

: درظل بـ يقشػ بـ أبك بؽر افؽرمك ادؼدد ايمػوائد اظموَوفمة دم إضماديث اظموَوفمة -364

، افريوض –هـ(، حتؼقؼ: د. حمؿد بـ فطػل افصبوغ، افـوذ: دار افقراق 1133احلـبع )ادتقىف: 

 م.1998 -هـ  1419افطبعي افثوفثي: 

هـ(، ادحؼؼ: محدي 414ظبد اهلل افبجع افرازي )ادتقىف:  ٕيب افؼوشؿ اموم بـ حمؿد بـ ايمػوائد: -365

 هـ.1412، افطبعي إوػ: افريوض –ظبد ادجقد افسؾػل، افـوذ: مؽتبي افرصد 

هـ، 1391فؾعالمي حمؿد بـ ظبد افرؤوف ادـووي، ط. افثوكقي  همقض ايمؼدير ذح اجلامع ايمصغغم: -366

 دار ادعرؾي، بروت فبـون.
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هـ(، حتؼقؼ: مؽتى حتؼقؼ 817جد افديـ أيب ضوهر افػروز آبودي )ادتقىف: د ايمؼاموس اظمحقط: -367

افساث يف ممشسي افرشوفي، بنذاف: حمؿد كعقؿ افعرؿُسقد، افـوذ: ممشسي افرشوفي فؾطبوظي 

 م. 2115 -هـ  1426، افطبعي افثومـي: فبـون –وافـؼ وافتقزيع، بروت 

ل افبغدادي احلـبع )ادتقىف: ٕيب بؽر أمحد بـ  ايمؼراءة فمـد ايمؼبور: -368 هـ(، حتؼقؼ: 311حمؿد اخلرالَّ

 -هـ  1424، افطبعي: إوػ، فبـون –افدـتقر حيقك مراد، افـوذ: دار افؽتى افعؾؿقي، بروت 

 م.2113

هـ(، حتؼقؼ: حمؿد بـ ظبد اهلل آل ظومر، افـوذ: 458افؼضوء وافؼدر، أيب بؽر افبقفؼل )ادتقىف:  -369

 م.2111 -هـ 14:1افريوض / افسعقديي، افطبعي إوػ،  -مؽتبي افعبقؽون 

هـ(، حتؼقؼ: 953دحؿد بـ ضقفقن افصوحلل )ادتقىف: ايمؼالئد اجلوهرية دم سماريخ ايمصاحلقة  -371

 حمؿد أمحد دمهون، مطبقظوت جمؿع افؾغي افعربقي بدمشؼ. 

قؼ: يقشػ اهلودي، فـجؿ افديـ ظؿر بـ حمؿد بـ أمحد افـسػل، حتؼ ايمؼـد دم ذىمر فمؾامء ؽمؿرومـد  -371

 م.1999افـوذ: دار مرآة افساث ضفران، افطبعي إوػ: 

ِػقِع: -372 الِة فَمعَم احَلبِقِب ايمشَّ فشؿس افديـ أيب اخلر حمؿد بـ ظبد افرمحـ بـ  ايمَؼوُل ايمَبِديُع دم ايمصَّ

 هـ(، افـوذ: دار افريون فؾساث.912حمؿد افسخووي )ادتقىف: 

ٕيب افػضؾ أمحد بـ ظع بـ حجر افعسؼالين  سـد يمإلمام أمحد:ايمؼول اظمسدد دم ايمذب فمن اظم -373

 م. 1411، افطبعي إوػ: افؼوهرة –هـ(، افـوذ: مؽتبي ابـ تقؿقي 852)ادتقىف: 

: فإلموم افذهبل، حتؼقؼ: حمؿد ظقامي، ذـي دار ايمؽاؾمف دم معرهمة من يمه رواية دم ايمؽتب ايمستة -374

 ه.1413ٕوػ، شـي افؼبؾي، وممشسي ظؾقم افؼرآن افطبعي ا

: ٕيب حمؿد مقؾؼ افديـ ظبد اهلل بـ أمحد بـ ؿدامي ادؼدد ثؿ ايمؽادم دم همؼه اإلمام أمحد -375

هـ(، افـوذ: دار افؽتى افعؾؿقي، افطبعي 621افدمشؼل، افشفر بوبـ ؿدامي ادؼدد )ادتقىف: 

 م. 1994 -هـ  1414إوػ: 

، حتؼقؼ: د. شفقؾ زـور، وحيقك خمتور ؽزاوي، دار : ٕيب أمحد بـ ظديايمؽامل دم َعػاء ايمرصمال -376

 ه.1419افػؽر فؾطبوظي وافـؼ يف بروت، افطبعي افثوفثي شـي 
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ـتوب افسقاك ٕيب صومي ادؼدد، حتؼقؼ: افشقخ أمحد افعقسقي وأيب حذيػي إبراهقؿ بـ حمؿد،  -377

 افـوذ: دار افصحوبي فؾساث بطـطو.

هـ(، 763ء افديـ ظع بـ شؾقامن ادرداوي )ادتقىف: : فعالىمتاب ايمػروع ومعه سمصحقح ايمػروع -378

 -هـ  1424حتؼقؼ: ظبد اهلل بـ ظبد ادحسـ افسـل، افـوذ: ممشسي افرشوفي، افطبعي إوػ 

 م. 2113

از )ادتقىف:  ىمتاب ايمػوائد )ايمغقالكقات(: -379 ٕيب بؽر حمؿد بـ ظبد اهلل افبغدادي افشوؾعل افبزَّ

افسعقديي /  -أشعد ظبد اهلودي، افـوذ: دار ابـ اجلقزي  هـ(، حتؼقؼ: حؾؿل ـومؾ354

 م.1997 -هـ 1417افريوض، افطبعي إوػ: 

هـ(، 311: ٕيب بؽر جعػر بـ حمؿد بـ احلسـ بـ اُدْسترػوض افِػْريويِب )ادتقىف: ىمتاب ايمؼدر -381

 م.1997 -هـ  1418حتؼقؼ: ظبد اهلل بـ محد ادـصقر، افـوذ: أضقاء افسؾػ، افطبعي إوػ 

: ٕيب إشحوق احلريب: حتؼقؼ محد اجلورس، دار ىمتاب اظمـاؽمك وأماىمن ؿمرق احلج ومعامل اجلزيرة  -381

 هـ.1389افقاممي افريوض ظوم  

فإلموم أيب ظبد اهلل حمؿد بـ إشامظقؾ افبخوري، افـوذ: دار ابـ حزم بروت  ىمتاب رهمع ايمقدين: -382

 هـ.1416فبـون، افطبعي إوػ: 

دـصقر بـ يقكس بـ صالح افبفقتك احلـبذ )ادتقىف:  متن اإلومـاع: ىمشاف ايمؼـاع فمن -383

 هـ(، افـوذ: دار افؽتى افعؾؿقي.1151

دـصقر بـ يقكس بـ صالح افديـ افبفقيت احلـبع )ادتقىف:  ىمشاف ايمؼـاع فمن متن اإلومـاع: -384

 هـ(، افـوذ: دار افؽتى افعؾؿقي.1151

رد افديـ اهلقثؿل، حتؼقؼ: حبقى افرمحـ إٔظظؿل، : فؾحوؾظ كقىمشف إؽمتار فمن زوائد ايمبزار -385

 هـ، ممشسي افرشوفي، بروت فبـون.1399ط. إوػ 

ـشػ اإلهيوم: دوهر يوشغ افػحؾ، افـوذ: ادقامن فؾـؼ وافتقزيع افريوض، شـي افـؼ:  -386

 م.2116-هـ 1427
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امظقؾ بـ حمؿد : إلشىمشف اخلػاء ومزيل اإليمباس فمام اؾمتفر من إضماديث فمعم أيمسـة ايمـاس -387

 افعجؾقين اجلراحل، حتؼقؼ: يقشػ بـ حمؿقد احلوج، ضبعي: مؽتبي افعؾؿ احلديٌ.

هـ(، 597جلامل افديـ أيب افػرج اجلقزي )ادتقىف:  ىمشف اظمشؽل من ضمديث ايمصحقحكم: -388

 .افريوض –حتؼقؼ: ظع حسغ افبقاب، افـوذ: دار افقضـ 

هـ(، 427ؿد بـ إبراهقؿ افثعؾبل، )ادتقىف: : ٕمحد بـ حمايمؽشف وايمبقان فمن سمػسغم ايمؼرآن -389

، افطبعي فبـون –حتؼقؼ: اإلموم أيب حمؿد بـ ظوصقر، افـوذ: دار إحقوء افساث افعريب، بروت 

 م. 2112 -، هـ 1422إوػ: 

هـ، دائرة ادعورف افعثامكقي، 1357فؾحوؾظ اخلطقى افبغدادي، ط.  ايمؽػاية دم فمؾم ايمرواية:  -391

 اهلـد. حقدر آبود افدــ

: فؾعالمي ظالء افديـ ظع ادتؼل بـ حسوم افديـ اهلـدي  ىمـز ايمعامل دم ؽمـن إوموال وإهمعال -391

 فبـون.-هـ، ممشسي افرشوفي، بروت1415حتؼقؼ: بؽري حقوين وصػقة افسؼو، ط. اخلومسي 

: د. ظبدا فرحقؿ افؼشؼريق ضبعي: ادجؾس ايمؽـى وإؽمامء, يمإلمام مسؾم زمن احلجاج حتؼقق -392

 ه.1414فعؾؿل بوجلومعي اإلشالمقي افطبعي إوػ، شـي ا

ٕيب بؼ حمؿد بـ أمحد افدوٓيب، حتؼقؼ: أبق ؿتقبي كظر بـ حمؿد افػوريويب، ط.  ايمؽـى وإؽمامء: -393

 هـ، دار ابـ حزم، بروت فبـون.1421

: دحؿد بـ يقشػ بـ ظع بـ شعقد، صؿس ايمؽواىمب ايمدراري دم ذح صحقح ايمبخاري -394

فبـون، افطبعي  -هـ(، افـوذ: دار إحقوء افساث افعريب، بروت786رموين )ادتقىف: افديـ افؽ

 م.1981 -هـ 1411ثوكقي: 

فؾشقخ أيب افزـوت حمؿد بـ أمحد بـ  :ايمؽواىمب ايمـغمات دم معرهمة من اطمتؾط من ايمرواة ايمثؼات -395

ضبعي: أهؾ  حمؿد بـ يقشػ افذهبل افشفر بوبـ افؽقول، حتؼقؼ: محدي ظبدادجقد افسؾػقق

 هـ.1426احلديٌ اإلمورات افطبعي إوػ 

هـ، دار ادعرؾي، 1395: جلالل افديـ افسققضل، ط. ايمًيمئ اظمصـوفمة دم إضماديث اظموَوفمة -396

 فبـون. بروت 

 فعز افديـ  بـ إثر اجلزريق ضبعي: مؽتبي ادثـك بغداد. ايمؾباب دم هتذيب إكساب: -397
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ص رساج افديـ ظؿر بـ ظع بـ ظودل احلـبع افدمشؼل ٕيب حػ ايمؾباب دم فمؾوم ايمؽتاب: -398

هـ(، حتؼقؼ: افشقخ ظودل أمحد ظبد ادقجقد وافشقخ ظع حمؿد معقض، 775افـعامين )ادتقىف: 

 م.1998-هـ  1419بروت فبـون، افطبعي إوػ:  -افـوذ: دار افؽتى افعؾؿقي 

فػتوح أبق ؽدة، مؽتى ادطبقظوت فؾحوؾظ ابـ حجر افعسؼالين، حتؼقؼ: ظبد ا يمسان اظمقزان: -399

 اإلشالمقي.

مو اختؾػ يف رؾعف وؿػف مـ إحوديٌ افقاردة يف افزـوة وافصقوم واحلٍ وافبققع مـ ـتى  -411

، ضبعي ظامدة افبحٌ افعؾؿل بوجلومعي افسػقوين بـ رؾقد افعؾؾ وافتوريخ مجعو ودراشي . أ.د ظؿر

 .هـ1429اإلشالمقي، ظوم 

مـ إحوديٌ افقاردة يف ـتوب افطفورة وافصالة: فؾشقخ ظقاد مو اختؾػ يف رؾعف ووؿػف  -411

 .هـ1432، ضبعي افبحٌ افعؾؿل بوجلومعي اإلشالمقي ظوم افرويثل

: إلبراهقؿ بـ حمؿد بـ ظبد اهلل بـ حمؿد ابـ مػؾح، أيب إشحوق، برهون اظمبدع دم ذح اظمؼـع -412

، افطبعي إوػ: فبـون – هـ(، افـوذ: دار افؽتى افعؾؿقي، بروت884افديـ )ادتقىف: 

 م.1997 -هـ  1418

ٕيب بؽر أمحد بـ ظع بـ ثوبً اخلطقى افبغدادي، دراشي وحتؼقؼ: افدـتقر  اظمتػق واظمػؼمق: -413

حمؿد صودق آيدن احلومدي، كؼ: دار افؼودري فؾطبوظي وافـؼ وافتقزيع بدمشؼ، افطبعي 

 ه. 1417إوػ، شـي 

: ٓبـ اجلقزي مجول افديـ أيب افػرج ظبد افرمحـ بـ ظع ٕماىمنمثغم ايمغرام ايمساىمن إلم أذف ا  -414

هـ(،  حتؼقؼ: د/ مصطػك حمؿد حسغ افذهبل، افـوذ: دار 597بـ حمؿد اجلقزي )ادتقىف: 

 م. 1995 -هـ  1415افؼوهرة، افطبعي: إوػ، احلديٌ، 

هـ(، 333تقىف : ٕيب بؽر أمحد بـ مروان افديـقري ادوفؽل )اد اظمجايمسة وصمواهر ايمعؾم: -415

أم  -ادحؼؼ: أيب ظبقدة مشفقر بـ حسـ آل شؾامن، افـوذ: مجعقي افسبقي اإلشالمقي )افبحريـ 

 هـ.1419فبـون(، توريخ افـؼ:  -احلصؿ ( ، دار ابـ حزم )بروت 

: دحؿد بـ حبون أفبستل، حتؼقؼ: محدي ظبدادجقد افسؾػل، دار اظمجروضمكم من اظمحدشمكم -416

 ه.1421وافتقزيع، افطبعي إوػ، شـي افصؿقعل فؾـؼ 
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: فعع بـ أيب بؽر اهلقثؿل،، ضبعي: ممشسي ادعورف فؾطبوظي وافـؼ جمؿع ايمزوائد ومـبع ايمػوائد -417

  هـ. 1416بروت 

: دحؿد بـ ظؿر بـ أمحد بـ ظؿر بـ حمؿد إصبفوين اظمجؿوع اظمغقث دم نمريبي ايمؼرآن واحلديث -418

ؼقؼ: ظبد افؽريؿ افعزبووي، افـوذ: جومعي أم افؼرى، مرـز هـ(، حت581ادديـل، )ادتقىف: 

 مؽي ادؽرمي. -افبحٌ افعؾؿل وإحقوء افساث اإلشالمل، ـؾقي افؼيعي وافدراشوت اإلشالمقي 

هـ(،  676: ٕيب زـريو حمقل افديـ حيقك بـ ذف افـقوي )ادتقىف: اظمجؿوع ذح اظمفذب -419

 افـوذ: دار افػؽر.

: ضبعي، ؿوشؿ بـ حمؿد بـ افرمحـ : مجع وترتقى ظبدإلؽمالم أمحد زمن سمقؿقةجمؿوع همتاوى ؾمقخ ا -411

 ه.1424 شـي ادـقرة، بودديـي افؼيػ ادصحػ فطبوظي ؾفد ادؾؽ جمؿع

ٕيب افعبوس إصؿ وأيب ظع افصػور  همقه مصـػات أيب ايمعباس إصم وإؽمامفمقل ايمصػار: جمؿوع -411

 م.2114 -هـ  1425افبشوئر اإلشالمقي افطبعي إوػ:  حتؼقؼ: كبقؾ شعد افديـ جرار، افـوذ: دار

ٕيب جعػر حمؿد بـ ظؿرو بـ افبخسي بـ مدرك جمؿوع همقه مصـػات أيب صمعػر ازمن ايمبخؼمي,   -412

هـ(، حتؼقؼ: كبقؾ شعد افديـ جرار، افـوذ: دار 339بـ شؾقامن افبغدادي افرزاز )ادتقىف: 

 م 2111 -هـ 1422عي إوػ: فبـون / بروت، افطب -افبشوئر آشالمقي 

ث ايمػاصل زمكم ايمراوي وايموافمي -413 ، حتؼقؼ: ه361: فؾحسـ بـ ظبدافرمحـ افرامفرمزي اظمحدِّ

 ه.1414بروت، افطبعي افثوفثي:  -حمؿد ظجوج اخلطقى، دار افػؽر 

ر دم احلديث -414 ، حتؼقؼ: يقشػ ه744: ٕيب ظبداهلل حمؿد بـ أمحد بـ ظبداهلودي ادؼدد اظمحرَّ

 ه.1415بروت، افطبعي إوػ:  -ق، وحمؿد شؾقؿ، ومجول محدي، دار ادعرؾي ادرظ

ٕيب حمؿد ظع بـ أمحد بـ شعقد بـ حزم إكدفز افؼرضبل افظوهري إدارة ضبوظي  اظمحعم: -415

 هـ.1347ادـريي بؿك 

)ادتقىف:  فزيـ افديـ أيب ظبد اهلل حمؿد بـ أيب بؽر بـ ظبد افؼودر احلـػل افرازي خمتار ايمصحاح: -416

 –افدار افـؿقذجقي، بروت  -هـ(، حتؼقؼ: يقشػ افشقخ حمؿد، افـوذ: ادؽتبي افعكيي 666

 م.1999هـ / 1421، افطبعي اخلومسي: صقدا
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هـ(، 321ٕيب جعػر أمحد بـ حمؿد ادعروف بوفطحووي )ادتقىف:  خمتٌم اطمتالف ايمعؾامء: -417

، افطبعي افثوكقي: بروت –بشوئر اإلشالمقي حتؼقؼ: د. ظبد اهلل كذير أمحد، افـوذ: دار اف

 هـ.1417

ٓبـ ادؾؼـ رساج افديـ أيب  خمتٌُم اؽمتدَراك احلاهمِظ ايمّذهبي فمعم ُمستدَرك أيب فمبد اهللِ احَلاىمم: -418

بد اهلل بـ 814حػص ظؿر بـ ظع بـ أمحد افشوؾعل ادكي )ادتقىف:  دراشي: ظر هـ(، حتؼقؼ ور

ان وأخرون، افـوذ قدر ي، افريوض محد افؾحر وِصؿر اُر افعر ادؿؾؽي افعربقي افسعقديي، افطبعي  -: در

 هـ. 1411إوػ: 

ـِ كرْكٍ  خمتٌم إضمؽام )مستخرج ايمطود فمعم صمامع ايمؼممذي(: -419 عِّ ب ـُ ظر ـُ ب ِعٍّ احلس يب ظر
ٕر

، )ادتقىف:  افغربوء  هـ(، حتؼقؼ: أكقس بـ أمحد بـ ضوهر إكدوكقد، افـوذ: مؽتبي312افط ْقِد 

 هـ.1415، افطبعي إوػ: افسعقديي –ادديـي ادـقرة  -إثريي 

احلوؾظ أيب ظبد اهلل حمؿد بـ شعد افدبقز، اكتؼوء: حمؿد بـ أمحد اظمختٌم اظمحتاج إيمقه من سماريخ   -421

بـ ظثامن افذهبل، حتؼقؼ: د. مصطػك جقاد، افـوذ: مطبعي ادعورف ببغداد، شـي 

 م.1951 افطبع:

، حتؼقؼ: ذيوب ظبدافؽريؿ ه 699: ٕمحد بـ ؾرح افؾخؿل اإلصبقع طمالهمقات ايمبقفؼيخمتٌم  -421

 ه. 1417افريوض، افطبعي إوػ:  -ذيوب، مؽتبي افرصد 

، حتؼقؼ: حمؿد ه656فزـل افديـ ظبدافعظقؿ بـ ظبدافؼقي ادـذري  خمتٌم ؽمـن أيب داود: -422

 ه.1411بروت،  -حومد افػؼل، وأمحد حمؿد صوـر، دار ادعرؾي 

هـ(، 761فصالح افديـ أيب شعقد خؾقؾ بـ ـقؽؾدي افدمشؼل افعالئل )ادتقىف:  اظمختؾطكم: -423

،  افؼوهرة –حتؼقؼ: د. رؾعً ؾقزي ظبد ادطؾى، ظع ظبد افبوشط مزيد، افـوذ: مؽتبي اخلوكجل 

 م.1996 -هـ 1417افطبعي إوػ: 

هـ(، حتؼقؼ: كبقؾ شعد افديـ 393ٕيب ضوهر ادخؾص )ادتقىف:  اظمخؾصقات وأصمزاء أطمرى: -424

 -هـ  1429جرار، افـوذ: وزارة إوؿوف وافشمون اإلشالمقي فدوفي ؿطر، افطبعي إوػ: 

 م. 2118
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، فؾشقخ بؽر بـ ظبد اهلل أبق زيد اظمدطمل اظمػصل ظمذهب اإلمام أمحد وخترجيات إصحاب -425

ػؼف اإلشالمل بجدة، افطبعي مطبقظوت جمؿع اف -هـ(، افـوذ: دار افعوصؿي 1429)ادتقىف : 

 هـ.1417إوػ: 

: فإلموم حمؿد بـ ظبد اهلل بـ محدويف احلوـؿ افـقسوبقري أبق ظبد اهلل كؼ: اظمدطمل إلم ايمصحقح -426

 هـ.1414ممشسي افرشوفي بروت حتؼقؼ : د. ربقع هودي ظؿر اددخع افطبعي إوػ، 

هـ(، حتؼقؼ: د 826، ابـ افعراؿل )ادتقىف: ٕمحد بـ ظبد افرحقؿ أيب زرظي ويل افديـ اظمديمسكم: -427

هـ، 1415رؾعً ؾقزي ظبد ادطؾى، د. كوؾذ حسغ محود، افـوذ: دار افقؾوء، افطبعي إوػ: 

 م.1995

كة ايمؽػمى: -428 ، روايي ظبدافرمحـ بـ افؼوشؿ افعتؼل، دار ه179دوفؽ بـ أكس إصبحل  اظمدوَّ

 بروت. -صودر 

، فؾدـتقر ظبد اهلل بـ ظبد ادحسـ بـ ظبد افرمحـ خيه وؽمامسمهاظمذهب احلـبقم دراؽمة دم سمار -429

 م.2112 -هـ  1423افسـل، افـوذ: ممشسي افرشوفي كوذون، افطبعي إوػ: 

ـ ظبد اهلل، ادعروف بسط  مرآة ايمزمان دم سماريخ إفمقان, -431 فشؿس افديـ أيب ادظػر يقشػ ـب ؿز أوؽع ب

ـ اجلقزي ـوت وآخرو, اب  .ـه1434ن، افـوذ: افرشوفي افعودقي، شـي افـؼ: حتؼقؼ: حمؿد بر

ادراشقؾ فؾحوؾظ أيب حمؿد ظبدافرمحـ بـ أيب حوتؿ افرازي، بعـويي: صؽر اهلل بـ كعؿي اهلل  -431

 ه.1418ؿقجوين، ممشسي افرشوفي، افطبعي افثوكقي، شـي 

ِجْستوين )ادتقىف:اظمراؽمقل -432 هـ(، حتؼقؼ: 275 : فإلموم أيب داود شؾقامن بـ إصعٌ إزدي افسِّ

 هـ.1418، افطبعي إوػ: بروت –صعقى إركوؤوط، افـوذ: ممشسي افرشوفي 

: فصػل افديـ ظبد ادممـ افبغدادي حتؼقؼ: ظع مراصد آؿّمالع فمعم أؽمامء إمؽـة وايمبؼاع -433

 هـ.1412حمؿد افبجووي، ضبعي: داراجلقؾ بروت افطبعي إوػ

فعبقد اهلل بـ حمؿد ظبد افسالم بـ خون حمؿد بـ أمون اهلل  ازمقح:مرفماة اظمػاسمقح ذح مشؽاة اظمص  -434

 -بـ حسوم افديـ افرمحوين ادبورـػقري، افـوذ إدارة افبحقث افعؾؿقي وافدظقة واإلؾتوء 

 هـ. 1414بـورس اهلـد افطبعي افثوفثي:  -اجلومعي افسؾػقي 
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هـ، 1425فطبعي إوػ: : دحؿد بـ حمؿد افعقاجل، امرويات اإلمام ايمزهري دم اظمغازي -435

 م.2114

ٕيب كعقؿ أمحد بـ ظبد اهلل إصبفوين )ادتقىف:  مساكقد أيب حيقى همراس زمن حيقى اظْمَُؽتِِّب ايمؽودم: -436

، افؼوهرة –هـ(، حتؼقؼ : أيب يقشػ حمؿد بـ حسـ ادكي، افـوذ: مطوبع ابـ تقؿقي 431

 هـ. 1413افطبعي إوػ: 

ادديـي  -: حتؼقؼ: ظع بـ شؾقامن ادفـو، مؽتبي افداررواية ازمـه فمبداهللمسائل اإلمام أمحد زمن ضمـبل  -437

 ه.1416ادـقرة، افطبعي إوػ: 

ـ هوكئ افـقسوبقري، حتؼقؼ: زهر افشووش، مسائل اإلمام أمحد زمن ضمـبل,  -438 ـ إبراهقؿ ب روايي إشحوق ب

 ضبعي: ادؽتى اإلشالمل.

، تصحقح: حمؿد ه275ن بـ إصعٌ افسجستوين : ٕيب داود شؾقاممسائل اإلمام أمحد زمن ضمـبل -439

 بروت. -هبجً افبقطور، وتعؾقؼ حمؿد رصقد رضو، دار ادعرؾي 

ٕيب ظقاكي يعؼقب بـ إشحوق اإلشػريقـل، إظداد وتـسقؼ وإخراج: ؾريؼ مـ  اظمستخرج: -441

رة، افبوحثغ بؽؾقي احلديٌ افؼيػ وافدراشوت اإلشالمقي بوجلومعي اإلشالمقي بودديـي ادـق

 م. 2114-ه1435افطبعي اإلوػ: 

فإلموم احلوؾظ أيب ظبد اهلل احلوـؿ افـقسوبقري مع تؾخقصف فؾذهبل،  اظمستدرك فمعم ايمصحقحكم: -441

 فبـون.-)ط. اهلـديي(، دار ادعرؾي، بروت

هـ( حتؼقؼ: حمؿد 1332دحؿد مجول افديـ افؼوشؿل )ادتقىف:  اظمسح فمعم اجلورزمكم وايمـعؾكم: -442

 .بروت –فبوين افـوذ: ادؽتى اإلشالمل كوس افديـ إ

مجعف: اإلموم  -ويسؿك حديٌ ظع بـ اجلعد، ويسؿك أيضًو اجلعديوت  - مسـد ازمن اجلعد -443

احلوؾظ أبق افؼوشؿ ظبداهلل بـ حمؿد افبغقي، حتؼقؼ: ظبدادفدي ظبداهلودي ضبعي مؽتبي افػالح، 

 ه.1415افطبعي إوػ، شـي: 

، روايي أيب افؼوشؿ ظبداهلل بـ حمؿد افبغقي ه231اجلعد اجلقهري  فعع بـ مسـد ازمن اجلعد: -444

 ه.1411بروت، افطبعي إوػ: -، راجعف: ظومر أمحد حقدر، ممشسي كودر ه317
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ٕمحد بـ ظع بـ شعقد إمقي ادروزي أيب بؽر، حتؼقؼ: صعقى  مسـد أيب زمؽر ايمصديق: -445

 .بروت –ؤوط كؼ: ادؽتى اإلشالمل  إركو

ور )ادتقىف:  يب هريرة ريض اهلل فمـه:مسـد أ -446 ْؿسر ْسؽِرّي، افسِّ ْرٍب افعر اِهْقؿ بـ حر وقر إِْبرر ٕريُب إِْشحر

هـ(، حتؼقؼ: ظومر حسـ صزي، افـوذ: دار افبشوئر اإلشالمقي، افطبعي إوػ: 282بعد 

 م. 2116 -هـ  1427

، حتؼقؼ: حسغ شؾقؿ ه(317ع )ٕيب يعذ أمحد بـ ظع بـ ادثـك ادقص مسـد أيب يععم اظموصقم: -447

 ه.1412دمشؼ، افطبعي إوػ:  -أشد، دار افثؼوؾي افعربقي 

حتؼقؼ: د. ظبدافغػقر افبؾقر، مؽتبي اإليامن بودديـي ادـقرة، افطبعي  مسـد إؽمحاق زمن راهويه: -448

 ه.1412إوػ، شـي 

هـ(، 431إصبفوين )ادتقىف:  ٕيب كعقؿ أمحد بـ ظبد اهلل مسـد اإلمام أيب ضمـقػة رواية أيب كعقم: -449

 هـ. 1415، افطبعي إوػ: افريوض –حتؼقؼ: كظر حمؿد افػريويب، افـوذ: مؽتبي افؽقثر 

ٕيب ظبد اهلل أمحد بـ حمؿد بـ حـبؾ بـ هالل بـ أشد افشقبوين  مسـد اإلمام أمحد زمن ضمـبل: -451

: إوػ افطبعي افؼوهرة –هـ(، حتؼقؼ: أمحد حمؿد صوـر، افـوذ: دار احلديٌ 241)ادتقىف: 

 م. 1995 -هـ  1416

ركوؤط ومجوظي، ممشسي افرشوفي، افطبعي افثوكقي، شـي مسـد اإلمام أمحد -451  ه. 1429: حتؼقؼ: صعقى ٓا

ـ ه214ٕيب ظبداهلل حمؿد ـب إدريس افشوؾعل  مسـد اإلمام ايمشاهمعي )سمرسمقب ؽمـجر(: -452 ، رتبف: شـجر ب

هـ(، حتؼقؼ: موهر يوشغ ؾحؾ، افـوذ: ذـي 745يـ )ادتقىف: ظبد اهلل اجلوويل، أبق شعقد، ظؾؿ افد

وػ:  ، افطبعي ٕا ـ  1425ؽراس فؾـؼ وافتقزيع، افؽقًي  م. 2114 -ه

فإلموم أيب بؽر ظبد اهلل بـ افزبر احلؿقدي، حتؼقؼ: حسغ شؾقؿ أشد افداراين،  مسـد احلؿقدي: -453

 شقريو.-م، دار افسؼو، دمشؼ1996ط. إوػ 

ثل )ادتقىف: شاراظمسـد ايم -454 : ٕيب شعقد اهلقثؿ بـ ـؾقى بـ رسيٍ بـ معؼؾ افشور افبِـْؽر

ادديـي ادـقرة،  -هـ(، حتؼقؼ: د. حمػقظ افرمحـ زيـ اهلل، افـوذ: مؽتبي افعؾقم واحلؽؿ 335

 هـ.1411افطبعي إوػ: 

، بروت –قي ، دار افؽتى افعؾؿه214ٕيب ظبداهلل حمؿد بـ إدريس افشوؾعل  مسـد ايمشاهمعي: -455

 هـ. 1411ظوم افـؼ: 
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وػ مسـد ايمشامقكم -456  هـ،1419: فإلموم أيب افؼوشؿ افطزاين حتؼقؼ: محدي ظبدادجقد افسؾػل، ضبعي: ٕا

 ممشسي افرشوفي، بروت فبـون.

فؾؼويض أيب ظبد اهلل حمؿد ـب شالمي افؼضوظل حتؼقؼ: محدي ظبد ادجقد افسؾػل، ط.  مسـد ايمشفاب: -457

وػ:   فبـون.-، ممشسي افرشوفي، بروتهـ1415ٕا

بروت.)ظـد إضالق افعزو:  -، دار ادعرؾي ه214ٕيب داود شؾقامن ـب داود افطقوفز  مسـد ايمطقايمز: -458

وػ:  ؾودراد هذه افطبعي، وظـد افتؼققد بتحؼقؼ حمؿد افسـل: ؾفل افتل كؼهتو دار هجر، افطبعي ٕا

 ه(.1421

وِشِؿ ظر  مسـد اظموؿمل: -459 ِري  ادوفؽل )ادتقىف: ٕريُب افؼر بِْد اهللِ اجلرْقهر ـُ ظر ـِ ب مْحر ـ 381بُْد افرَّ هـ(، حتؼقؼ: فطػل ب

ـ ظع ُبق رسيح، افـوذ: دار افغرب اإلشالم.  حمؿد افصغر، ضف ب

يب افػداء مسـد أمغم اظمممـكم أيب ضمػص فمؿر زمن اخلطاب ريض اهلل فمـه وأوموايمه فمعم أزمواب ايمعؾم -461  ٕ :

ثر افؼرر افدمشؼل )ادتقىف: إشامظقؾ ـب ظؿر ب  ،ادـصقرةهـ(، حتؼقؼ: ظبد ادعطل ؿؾعجل، 774ــ 

وػ:  مك ـ 1411افطبعي ٕا  م.1991 -ه

ؿل )ادتقىف: مسـد ؽمعد زمن أيب ووماص -461 ْورر يب ظبد اهلل أمحد ـب إبراهقؿ افعبدي افدَّ هـ(، حتؼقؼ: 246:ٕ 

ـ صزي، افـوذ: دار افبشوئر اإلشالمقي  وػ: وتبر –ظومر حس  هـ.1417، افطبعي ٕا

ٕيب حمؿد حيقك بـ حمؿد بـ صوظد بـ ـوتى اهلوصؿل افبغدادي  مسـد فمبد اهلل زمن أيب أوذم: -462

 .افريوض –هـ(، حتؼقؼ: شعد بـ ظبد اهلل آل احلؿقد،  افـوذ: مؽتبي افرصد 318)ادتقىف: 

يقشػ افعزازي وأمحد ـب ؾريد هـ(، حتؼقؼ: ظودل ـب 235ٕيب بؽر ـب أيب صقبي، )ادتقىف:  اظمسـد: -463

ـ  وػ: افريوض –ادزيدي، افـوذ: دار افقض  م.1997، افطبعي ٕا

ويوين )ادتقىف:  اظمسـد: -464 هـ(، حتؼقؼ: أيؿـ ظع أبق يامين، افـوذ: ممشسي 317ٕيب بؽر حمؿد ـب هورون افر 

وػ، افؼوهرة –ؿرضبي   هـ.1416، افطبعي: ٕا

شما -465 ٕكوار فمعم صحاح ٔا : فعقوض ـب مقشك ـب ظقوض ـب ظؿرون افقحصبل افسبتل، أيب رمشارق ا

 هـ(، دار افـؼ: ادؽتبي افعتقؼي ودار افساث.544افػضؾ )ادتقىف: 

مصار -466 يب حوتؿ حمؿد ـب حبَّون افبستل مشاهغم فمؾامء ٕا  ٕ ، تصحقح: ؾاليشفؿر، دار افؽتى ه354:

 بروت. -افعؾؿقي 
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ٕيب جعػر افطحووي، حتؼقؼ: صعقى  ار(:مشؽل أشمار يمؾطحاوي )ذح مشؽل أشم -467

 م.1994-ه1415إركوؤوط، افـوذ: ممشسي افرشوفي، شـي افـؼ: 

يب شعقد إبراهقؿ ـب ضفامن ـب صعبي اخلراشوين اهلروي )ادتقىف: مشقخة ازمن ؿمفامن -468 هـ(، حتؼقؼ: 168:ٕ 

 م. 1983 -ـ ه 1413، شـي افـؼ: دمشؼ –حمؿد ضوهر موفؽ، افـوذ: جمؿع افؾغي افعربقي 

: فؾحوؾظ أيب افعبوس أمحد بـ أيب بؽر افبقصري، حتؼقؼ: د. مصباح ايمزصماصمة دم زوائد ازمن ماصمة -469

 هـ.1425ظقض بـ أمحد افشفري، ضبعي: اجلومعي آشالمقي افطبعي إوػ 

: فؾراؾعل ٕمحد بـ حمؿد بـ ظع ادؼري افػققمل كؼ: اظمصباح اظمـغم دم نمريب ايمممح ايمؽبغم -471

 . بروت –بي افعؾؿقي ادؽت

فعبدافرزاق بـ مهوم افصـعوين، حتؼقؼ: حبقى افرمحـ إظظؿل، ادؽتى اإلشالمل يف  اظمصـف: -471

 ه. 1413بروت، افطبعي افثوكقي، شـي 

: فألموم أيب بؽر ظبداهلل بـ حمؿد بـ أيب صقبي، حتؼقؼ: حمؿد ظقامي، دار افؼبؾي بجدة، اظمصـف -472

 ه.1427طبعي إوػ، شـي وممشسي ظؾقم افؼرآن بدمشؼ، اف

فؾحوؾظ أمحد بـ ظع بـ حجر افعسؼالين، حتؼقؼ: بعض  اظمطايمب ايمعايمقة زمزوائد اظمساكقد ايمثامكقة: -473

ضالب افدراشوت افعؾقو بجومعي اإلموم حمؿد بـ شعقد اإلشالمقي بوفريوض،، ضبعي: دار 

 ه.1431افعوصؿي بوفريوض، افطبعي افثوكقي، شـي 

إلبراهقؿ بـ يقشػ بـ أدهؿ افقهراين احلؿزي، أيب إشحوق  اح أشمار:مطايمع إكوار فمعم صح -474

وزارة ( حتؼقؼ: دار افػالح فؾبحٌ افعؾؿل وحتؼقؼ افساث، افـوذ: هـ569ابـ ؿرؿقل )ادتقىف: 

 م.2112 -هـ  1433دوفي ؿطر، افطبعي إوػ:  -إوؿوف وافشمون اإلشالمقي 

ؼ: هـ(، حتؼق719 افػتح بـ أيب افػضؾ افبعع، )ادتقىف: دحؿد بـ أيب اظمطؾع فمعم أيمػاظ اظمؼـع: -475

حمؿقد إركوؤوط ويوشغ حمؿقد اخلطقى، افـوذ: مؽتبي افسقادي فؾتقزيع، افطبعي: افطبعي 

 م. 2113 -هـ 1423إوػ 

هـ(، حتؼقؼ: ثروت 276: ٕيب حمؿد ظبد اهلل بـ مسؾؿ بـ ؿتقبي افديـقري )ادتقىف: اظمعارف -476

 م. 1992ذ: اهلقئي ادكيي افعومي فؾؽتوب، افؼوهرة، افطبعي افثوكقي: ظؽوصي، افـو
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دحؿد حمؿد حسـ ذاب، كؼ: دار افؼؾؿ دمشؼ وافدار افشومقي  اظمعامل إشمغمة دم ايمسـة وايمسغمة: -477

 هـ.1411بروت افطبعي إوػ: 

هـ(، افـوذ: دار 1431فعوتؼ بـ ؽقٌ افبالدي احلريب )ادتقىف:  معامل مؽة ايمتلرخيقة وإشمرية: -478

 م. 1981 -هـ  1411مؽي فؾـؼ وافتقزيع، افطبعي: إوػ، 

، ه 794فبدر افديـ حمؿد بـ ظبداهلل افزرـق  اظمعتػم دم ختريج أضماديث اظمـفاج واظمختٌم: -479

 ه. 1414افؽقيً، افطبعي إوػ:  -حتؼقؼ: محدي ظبدادجقد افسؾػل، دار إرؿؿ 

هـ(، حتؼقؼ 341عقد بـ إظرايب افبكي افصقيف )ادتقىف: : ٕيب شمعجم ازمن إفمرايب -481

وختريٍ: ظبد ادحسـ بـ إبراهقؿ بـ أمحد احلسقـل، افـوذ: دار ابـ اجلقزي، ادؿؾؽي افعربقي 

 م 1997 -هـ  1418افسعقديي، افطبعي إوػ: 

وظبد  ، ٕيب افؼوشؿ شؾقامن بـ أمحد افطزاين، حتؼقؼ: ضورق بـ ظقض اهلل اظمعجم إوؽمط: -481

 ه.1415ادحسـ احلسقـل، دار احلرمغ بوفؼوهرة، افطبعي إوػ، شـي 

 ه.1397بروت، شـي افطبع  -فقوؿقت بـ ظبداهلل احلؿقي، دار صودر  معجم ايمبؾدان: -482

هـ(، حتؼقؼ: د. 412ٕيب احلسغ حمؿد بـ أمحد افغسوين افصقداوي )ادتقىف:  معجم ايمشقوخ: -483

بروت ، ضرابؾس. افطبعي  -ـوذ: ممشسي افرشوفي ، دار اإليامن ظؿر ظبد افسالم تدمري، اف

 هـ.1415إوػ: 

ٓبـ ؿوكع، حتؼقؼ: صالح ادكايت، مؽتبي افغربوء إثريي، افطبعي إوػ،  معجم ايمصحازمة: -484

 ه.1417شـي: 

ـ ٕيب افؼوشؿ ظبداهلل بـ حمؿد بـ ظبدافعزيز افبغقي، حتؼقؼ: حمؿد إمغ اب معجم ايمصحازمة: -485

 ه.1421حمؿد اجلؽـل، كؼ: مؽتبي دار افبقون بوفؽقيً، افطبعي إوػ، شـي 

ه: )افروض ه361: فسؾقامن بـ أمحد افطزاين اظمعجم ايمصغغم -486 امَّ ، حتؼقؼ: حمؿد صؽقر حمؿقد وشر

 ه.1415بروت، افطبعي إوػ/ -افداين إػ ادعجؿ افصغر فؾطزاين(، ادؽتى اإلشالمل 

ؾحوؾظ أيب افؼوشؿ افطزاين حتؼقؼ: حتؼقؼ: محدي ظبدادجقد افسؾػل دار إحقوء ف اظمعجم ايمؽبغم: -487

 ه.1422افساث افعريب، افطبعي افثوكقي، شـي
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هـ( 1424فؾدـتقر أمحد خمتور ظبد احلؿقد ظؿر )ادتقىف:  معجم ايمؾغة ايمعرزمقة اظمعاسة: -488

 م. 2118 -هـ  1429بؿسوظدة ؾريؼ ظؿؾ، افـوذ: ظومل افؽتى، افطبعي إوػ: 

ةِ  -489 غَمِة ايمـََّبِويَّ ْغَراهمِقَِّة دِم ايمسِّ فعوتؼ ـب ؽقٌ ـب زوير افبالدي احلريب )ادتقىف: : معجم اظْمََعامِلِ اجْلُ

ـ  1412هـ(، افـوذ: دار مؽي فؾـؼ وافتقزيع، مؽي ادؽرمي، افطبعي إوػ: 1431  م. 1982 -ه

حومد ظبد افؼودر، وحمؿد ظع افـجور،  : إلبراهقؿ مصطػك، أمحد حسـ افزيوت،اظمعجم ايموؽمقط -491

 ترـقو.-هـ، ادؽتبي اإلشالمقي، اشتوكبقل1392ط. افثوكقي 

ٕيب بؽر أمحد بـ إبراهقؿ بـ إشامظقؾ بـ افعبوس  اظمعجم دم أؽمامي ؾمقوخ أيب زمؽر اإلؽمامفمققم: -491

: هـ(، حتؼقؼ: د. زيود حمؿد مـصقر، افـوذ371بـ مرداس اإلشامظقع اجلرجوين )ادتقىف: 

 هـ.1411ادديـي ادـقرة، افطبعي إوػ:  -مؽتبي افعؾقم واحلؽؿ 

ـ حمؿد اجلورس )ادتقىف:  معجم ومبائل اظمؿؾؽة ايمعرزمقة ايمسعودية: -492 ديب 1421حلؿد ب هـ( ، كؼه: افـودي ٕا

وػ،  -يف افريوض، افريوض  ـ  1411ادؿؾؽي افعربقي افسعقديي، افطبعي: ٕا  م. 1981 -ه

ٕيب ظبقد ظبد اهلل بـ ظبد افعزيز بـ حمؿد افبؽري  من أؽمامء ايمبالد واظمواَع: معجم ما اؽمتعجم -493

 هـ.1413هـ(، افـوذ: ظومل افؽتى، بروت، افطبعي افثوفثي: 487إكدفز )ادتقىف: 

، حتؼقؼ/ظودل بـ ه381ٕيب بؽر حمؿد بـ إبراهقؿ إصبفوين ادعروف بوبـ ادؼرئ  اظمعجم: -494

 ه.1419فريوض، افطبعي إوػ/ا -شعد، مؽتبي افرصد 

، حتؼقؼ: ه(261ٕيب احلسـ أمحد بـ ظبداهلل بـ صوفح افعجع افؽقيف )ادتقىف:  معرهمة ايمثؼات: -495

 ه.1415ادديـي ادـقرة، افطبعي إوػ:  -ظبدافعؾقؿ ظبدافعظقؿ افبستقي، مؽتبي افدار 

حتؼقؼ: شقد ـرسوي حسـ، ، ه458ٕيب بؽر أمحد بـ احلسغ افبقفؼل  معرهمة ايمسـن وأشمار: -496

 ه.1412بروت، افطبعي إوػ:  -دار افؽتى افعؾؿقي 

ٕيب كعقؿ إصبفوين، حتؼقؼ: ظودل بـ يقشػ افعزازي، كؼ: دار افقضـ يف  معرهمة ايمصحازمة: -497

 ه.1419افريوض، افطبعي إوػ، شـي 

ة إصبفوين، حتؼقؼ: فإلموم احلوؾظ أيب ظبداهلل حمؿد بـ إشحوق بـ حيل بـ مـد معرهمة ايمصحازمة: -498

 هـ. 1426د. ظومر حسـ صزي، ضبعي: جومعي اإلمورات افعربقي ادتحدة، افطبعي إوػ: 
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فقعؼقب بـ شػقون افػسقي، حتؼقؼ: د. أـرم ضقوء افعؿري، مؽتبي افدار  اظمعرهمة وايمتاريخ: -499

 ه.1411بودديـي، افطبعي إوػ شـي: 

قي، حتؼقؼ: د. أـرم ضقوء افعؿري، مؽتبي افدار : فقعؼقب بـ شػقون افػساظمعرهمة وايمتاريخ -511

 ه.1411بودديـي، افطبعي إوػ، شـي: 

اهلـد، شـي  -ٕيب ظبد اهلل حمؿد بـ ظؿر افقاؿدي، افـوذ: ببتسً مشـ ـؾؽتو اظمغازي يمؾواومدي: -511

 م. 1885افـؼ: 

ر افديـ افعقـك ٕيب حمؿد حمؿقد بـ أمحد بدمغاين إطمقار دم ذح أؽمامي رصمال معاين أشمار:  -512

هـ(، حتؼقؼ: حمؿد حسـ حمؿد حسـ إشامظقؾ، افـوذ: دار افؽتى افعؾؿقي، 855)ادتقىف: 

 م.2116 -هـ  1427، افطبعي إوػ: فبـون –بروت 

ِزّى اظمغرب دم سمرسمقب اظمعرب -513 ـ اخلقارزمل افـُؿطررِّ ـ ظذ، أيب افػتح، برهون افدي ـ ظبد افسقد اب ـوس ب : ف

 (، افـوذ: دار افؽتوب افعريب.هـ611)ادتقىف: 

يب إشحوق  اظمغـي فمن احلػظ وايمؽتاب  -514 ـ احلػظ وافؽتوبٕ  ؼد ادغـل ظ )مطبقع مع جـي ادرتوب ـب

ـ شعقد افقراين ادقصع احلـػل، ضقوء افديـ، أبق حػص )ادتقىف:  ـ بدر ب هـ(، 622احلقيـل(، فعؿر ب

وػ،بروت –كؼه دار افؽتوب افعريب   هـ. 1417 ، افطبعي: ٕا

طمبار: اظمغـي -515 ـ  فمن محل إؽمػار دم إؽمػار, دم ختريج ما دم اإلضمقاء من ٕا ٕيب افػضؾ زيـ افدي

وػ: 816افعراؿل )ادتقىف:  ـ حزم، بروت فبـون، افطبعي ٕا ـ  1426هـ(، افـوذ: دار اب  .م2115 -ه

افذهبل، حتؼقؼ: كقرافديـ : فشؿس افديـ أيب ظبد هلل حمؿد بـ أمحد بـ ظثامن اظمغـي دم ايمضعػاء -516

 ظس، ضبعي: إدارة أحقوء افساث اإلشالمل.

ـ 621ٕيب حمؿد مقؾؼ افديـ ظبد اهلل ـب أمحد اـب ؿدامي ادؼدد )ادتقىف: : اظمغـي -517 هـ(، حتؼقؼ: ظبد اهلل ب

ـ افسـل، وظبد افػتوح احلؾق، دار ظومل افؽتى افريوض، افطبعي افسودشي     .ـه1428ظبد ادحس

فؾدـتقر حمؿد كجؿ افديـ ـردي، كؼتف مطبعي  دير ايمممفمقة وإضمؽام ايمػؼفقة اظمتعؾؼة هبا,اظمؼا -518

 م1984افسعودة ظوم 
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فؾحوؾظ صؿس افديـ أيب اخلر  اظمؼاصد احلسـة دم زمقان ىمثغم من إضماديث اظمشتفرة فمعم إيمسـة: -519

 افعريب افؽتوب دار :كؼ اخلشً، ظثامن حمؿد: حتؼقؼ، افسخووي حمؿد بـ افرمحـ حمؿد بـ ظبد

 .ه1415شـي إوػ: افطبعي ببروت

: فشؿس افديـ أيب ظبد هلل حمؿد بـ أمحد بـ ظثامن افذهبل، حتؼقؼ: حمؿد اظمؼتـي دم ٍد ايمؽـى -511

 هـ.1418صوفح ظبد افعزيز ادراد، ضبعي: ادجؾس افعؾؿل بوجلومعي آشالمقي شـي 

 بـ شؾقامن بـ أمحد ادرداوي، حتؼقؼ: حمؿد فععمؼدمة اإلكصاف دم معرهمة ايمراصمح من اخلالف  -511

 م.1956حومد افػؼل، افـوذ: مؽتبي افسـي ادحؿديي، شـي افـؼ: 

فؾشقخ يقشػ بـ حمؿد افسعقد، ادـشقر يف جمؾي افبحقث  مؼدمة رؽمايمة دم ايمؼرآن وىمالم اهلل -512

 هـ. 1421، اإلصدار مـ رجى إػ صقال شـي 61اإلشالمقي، افعدد 

، إلبراهقؿ بـ حمؿد ابـ مػؾح، برهون افديـ دم ذىمر أصحاب اإلمام أمحد اظمؼصد إرؾمد -513

افريوض  -هـ(، حتؼقؼ: د ظبد افرمحـ بـ شؾقامن افعثقؿغ، افـوذ: مؽتبي افرصد 884)ادتقىف: 

 م.1991 -هـ 1411، افطبعي إوػ: افسعقديي –

يب بؽر بـ شؾقامن اهلقثؿل : فؾحوؾظ ظع بـ أاظمؼصد ايمعقم ذم زوائد مسـد أيب يععم اظموصقم -514

 حتؼقؼ: شقد ـرسوي حسـ، ضبعي: دار افؽتى افعؾؿقي بروت.

هـ(، 621، ٕيب حمؿد مقؾؼ افديـ ظبد اهلل بـ أمحد ادؼدد )ادتقىف: اظمؼـع دم همؼه اإلمام أمحد -515

حتؼقؼ: ظبد افؼودر إركوؤوط، وحمؿقد إركوؤوط، يوشغ حمؿقد اخلطقى، افـوذ: مؽتبي 

 م.2111 -هـ  1421ادؿؾؽي افعربقي افسعقديي، افطبعي إوػ:  -ي فؾتقزيع، جدة افسقاد

: ٕيب افؼوشؿ شؾقامن بـ أمحد بـ أيقب افطزاين،: حتؼقؼ: افدـتقر ؾوروق مؽارم إطمالق -516

محودة، ضبع ظذ كػؼي افرئوشي افعومي فإلؾتوء، أذف ظذ ضبوظتف: ادؽتى افتعؾقؿل افسعقدي 

 ه.1411ي إوػ، شـي بودغرب، افطبع

دحؿد بـ جعػر بـ حمؿد اخلرائطل، حتؼقؼ: ظبداهلل بـ بجوش ابـ ثوبً  مؽارم إطمالق: -517

 ه.1427احلؿري:، ضبعي: مؽتبي افرصد، افطبعي إوػ، شـي 

فعع مجعي حمؿد، ضبعي: افؼدس فالظالن وافـؼ وافتسقيؼ افؼوهرة اظمؽايقل واظموازين ايمممفمقة:  -518

 هـ.1421مك، ظوم 
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: روايي أيب خوفد افدؿوق يزيد بـ ضفامن، حتؼقؼ: أيب من ىمالم أيب زىمريا حيقى زمن معكم دم ايمرصمال -519

ظؿر حمؿد بـ ظع إزهري، افـوذ: افػوروق احلديثي فؾطبوظي وافـؼ، افطبعي إوػ، شـي: 

 ه.1429

ؼقؿ اجلقزيي  احلـبع ٕيب ظبد اهلل حمؿد بـ أيب بؽر ابـ اف اظمـار اظمـقف دم ايمصحقح وايمضعقف:  -521

افدمشؼل حتؼقؼ: ظبدافرمحـ بـ حيل ادعؾؿقق ضبعي: دار افعوصؿي فؾـؼ وافتقزيع، افطبعي افثوكقي 

 هـ.1419

فإلموم مقؾؼ افديـ ظبد اهلل ـب أمحد ـب حمؿد افشفر بوـب ؿدامي ادؼدد،  من ايمعؾل يمؾخالل: اظمـتخب -521

وػ حتؼقؼ ضورق ـب ظقض اهلل، ضبعي: دار افرايي ف  هـ.  1419ؾـؼ  وافتقزيع، افطبعي ٕا

فإلموم احلوؾظ أيب حمؿد ظبد بـ محقد، حتؼقؼ: افسقد صبحل  اظمـتخب من مسـد فمبد زمن محقد: -522

افبدري افسومرائل، وحمؿقد حمؿد خؾقؾ، ضبعي: ظومل افؽتى،  ببروت، افطبعي إوػ، شـي 

 ه.1418

بدافرمحـ ابـ اجلقزي، حتؼقؼ: حمؿد ظبدافؼودر ٕيب افػرج ظ اظمـتظم دم سماريخ اظمؾوك وإمم: -523

 ه. 1412ظطو، ومصطػك ظبدافؼودر ظطو، دار افؽتى افعؾؿقي ببروت، افطبعي إوػ، شـي 

هـ،  385، ادتقىف: مـتؼى ضمديث أيب احلسن أمحد زمن إزمراهقم زمن فمبد ويه زمن ؽمدوس ايمعبدويي -524

 ط، بروت –ن، ط: دار ابـ حزم اكتؼوء: افضقوء ادؼدد، حتؼقؼ: مشفقر بـ حسـ آل شؾام

 [.حديثقي أجزاء جمؿقظي ضؿـ ضبع]  م2111: إوػ

: فؾحوؾظ أيب حمؿد ظبداهلل بـ اجلورود، ؾفرشف وظؾؼ ظؾقف:  من ايمسـن اظمسـدة فمن رؽمول اهلل اظمـتؼى -525

وػ، شـي   .ه1418ظبداهلل ظؿر افبورودي،، ضبعي: ممشسي افؽتى افثؼوؾقي، ودار اجلـون، افطبعي ٕا

، فضقوء افديـ أيب ظبد اهلل حمؿد بـ ظبد افقاحد ادؼدد خمطقط – اظمـتؼى من مسؿوفمات مرو -526

 هـ(، كسخي مؽتبي افشومؾي.643)ادتقىف: 

:  فإلموم مسؾؿ بـ احلجوج أيب احلسـ افؼشري افـقسوبقري )ادتقىف: اظمـػردات وايموضمدان  -527

، افطبعي بروت –ـوذ: دار افؽتى افعؾؿقي هـ(، حتؼقؼ: د. ظبدافغػور شؾقامن افبـداري، اف261

 م.1988 – 1418إوػ: 
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فؾـقوي، حتؼقؼ: افشقخ خؾقؾ مومقن صقحو، ضبعي: دار  اظمـفاج ذح صحقح مسؾم زمن احلجاج:  -528

 هـ.1425ادعرؾي بروت افطبعي افعوذة: 

ي: دار فؾـقوي، حتؼقؼ: افشقخ خؾقؾ مومقن صقحو، ضبع ذح صحقح مسؾم زمن احلجاج: اظمـفاج -529

 هـ.1425بروت افطبعي افعوذة ادعرؾي 

، فؾشقخ ظذ بـ حمؿد بـ شومل مـفج ازمن ومدامة دم سمؼرير فمؼقدة ايمسؾف, وموومػه من اظمخايمػكم هلا -531

افشفراين، ؿدمفو فـقؾ درجي ادوجستر يف ؿسؿ افعؼقدة وادذاهى ادعوسة، بجومعي اإلموم حمؿد 

 هـ. 1414بـ شعقد اإلشالمقي بوفريوض ظوم 

، حتؼقؼ: حمؿد ه476: ٕيب إشحوق إبراهقؿ بـ ظع افشرازي اظمفّذب دم همؼه اإلمام ايمشاهمعي -531

 ه.1412دمشؼ، افطبعي إوػ:  -افزحقع، دار افؼؾؿ 

: فإلموم افدار ؿطـل، حتؼقؼ: مقؾؼ ظبداهلل ظبدافؼودر، افطبعي إوػ، شـي اظممسمؾف واظمختؾف -532

 ه.1416

، ضبعي افؽقيً –: صدر ظـ: وزارة إوؿوف وافشئقن اإلشالمقي اظموؽموفمة ايمػؼفقة ايمؽويتقة -533

 .افؽقيً –دارافسالشؾ 

، ه463ٕيب بؽر أمحد بـ ظع ابـ ثوبً اخلطقى افبغدادي  موَح أوهام اجلؿع وايمتػريق: -534

 ه.1379اهلـد،  -تصحقح/ظبدافرمحـ ادعؾؿل، مطبعي دائرة ادعورف افعثامكقي، بحقدر آبود 

: ٕيب افػرج ظبدافرمحـ بـ ظع بـ اجلقزي، حتؼقؼ: د. ضماديث اظمرهموفماتاظموَوفمات من إ -535

 ه.1418كقر افديـ بـ صؽري بقيو جقالر، أضقاء افسؾػ، افطبعي إوػ، شـي 

: حتؼقؼ بشور ظقاد، وحمؿقد خؾقؾ، كؼه ممشسي ممؿمل اإلمام مايمك رواية أيب مصعب ايمزهري -536

 هـ.1412افرشوفي ظوم 

: حتؼقؼ: حمؿد مصطػك إظظؿل، افـوذ: ممشسي زايد بـ شؾطون ن أكساظموؿمل يمإلمام مايمك زم -537

 ه.1425آل هنقون فألظامل اخلريي واإلكسوكقي، افطبعي إوػ، شـي 

فإلموم أيب ظبداهلل حمؿد بـ أمحد بـ ظثامن افذهبل، حتؼقؼ: افشقخ  مقزان آفمتدال دم كؼد ايمرصمال: -538

 هـ. 1416فعؾؿقي بروت افطبعي إوػ ظع حمؿد معقض وآخرون، ضبعي: دار افؽتى ا
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، ه385: ٕيب حػص ظؿر بـ أمحد ادعروف بوبـ صوهغ افبغدادي كاؽمخ احلديث ومـسوطمه -539

 ه.1418إردن، افطبعي إوػ:  -حتؼقؼ: شؿر بـ أمغ افزهري، مؽتبي ادـور 

، حتؼقؼ: ه338 : ٕيب جعػر أمحد بـ حمؿد افـحوسايمـاؽمخ واظمـسوخ دم ىمتاب اهلل فمزَّ وصملَّ  -541

 ه.1412بروت، افطبعي إوػ:  -شؾقامن بـ إبراهقؿ افالحؿ، ممشسي افرشوفي 

، حتؼقؼ: ه852: ٕمحد بـ ظع ابـ حجر افعسؼالين كتائج إهمؽار دم ختريج أضماديث إذىمار -541

 ه.1414افؼوهرة،  -محدي بـ ظبدادجقد افسؾػل، مؽتبي ابـ تقؿقَّي 

، ٕيب حمؿد حمؿقد بـ أمحد بدر افديـ إطمبار دم ذح معاين أشمار كخب إهمؽار دم سمـؼقح مباين -542

هـ(، حتؼقؼ: أيب امقؿ يورس بـ إبراهقؿ، افـوذ: وزارة إوؿوف وافشمون 855افعقـل )ادتقىف: 

 م. 2118 -هـ  1429، افطبعي إوػ: ؿطر –اإلشالمقي 

 بـ حجر افعسؼالين حتؼقؼ: ظبد افعزيز: فإلموم احلوؾظ امحد بـ ظع بـ دم إيمؼاب كزهة إيمباب -543

 هـ.1419 إوػ افطبعي افريوض افرصد  مؽتبي: ضبعي، افسديدي صوفح بـ حمؿد

ٕيب افػضؾ، حسـ بـ حمؿد بـ حقدر افقائّع  ش:ودم ايمباب»كزهة إيمباب دم ومول ايمؼممذي  -544

عقديي، افطبعي إوػ: افصـعويّن، افـوذ: دار ابـ اجلقزي فؾـؼ وافتقزيع، ادؿؾؽي افعربقي افس

 هـ.1426

هـ(، 581: دحؿد بـ ظؿر بـ أمحد بـ ظؿر بـ حمؿد إصبفوين ادديـل، )ادتقىف: كزهة احلػاظ -545

، افطبعي: بروت –حتؼقؼ: ظبد افرىض حمؿد ظبد ادحسـ، افـوذ: ممشسي افؽتى افثؼوؾقي 

 هـ.1416إوػ، 

: ٕيب افػضؾ أمحد بـ ظع بـ حجر ركزهة ايمـظر ذح كخبة ايمػؽر دم مصطؾح أهل إشم  -546

 ، تعؾقؼ: إشحوق ظزوز، ادؽتبي افعؾؿقي ه852افعسؼالين 

دصعى بـ ظبد اهلل بـ مصعى بـ ثوبً بـ ظبد اهلل بـ افزبر، أبق ظبد اهلل  كسب ومريش: -547

 هـ(، افـوذ: دار ادعورف، افؼوهرة.236افزبري )ادتقىف: 

 ؿل ٕيب احلسغ افؽاليب، خمطقط.كسخي أيب افعبوس ضوهر بـ حمؿد افتؿق  -548

فعبداهلل بـ يقشػ افزيؾعل، حتؼقؼ: حمؿد ظقامي، دار افؼبؾي،  كصب ايمراية دم أضماديث اهلداية: -549

 ه.1424وممشسي افريون، افطبعي افثوكقي، شـي 



 3311 (ثبت املصادر واملراجع)                                            

تقىف: ، دحؿد بـ أمحد ادعروف ببطول )ادايمـَّْظُم ايمـُؿْسَتْعَذُب دِم سمْػِسغم نمريِب أيْمَػاِظ اظمَفّذِب  -551

ومِل، افـوذ: ادؽتبي افتجوريي، مؽي ادؽرمي، ظوم 633 هـ(، حتؼقؼ: د. مصطػك ظبد احلػقظ شر

 م. 1988افـؼ: 

هـ(، حتؼقؼ: د. كجؿ ظبد افرمحـ خؾػ، 281ٕيب بؽر ابـ أيب افدكقو )ادتقىف:  ايمـػؼة فمعم ايمعقال, -551

 م.1991 -هـ 1411، افطبعي إوػ، افدموم –افسعقديي  -افـوذ: دار ابـ افؼقؿ 

، فصالح افديـ أيب شعقد خؾقؾ بـ ـقؽؾدي ايمـؼد ايمصحقح ظما افمؼمض من أضماديث اظمصازمقح  -552

هـ(، حتؼقؼ: ظبد افرمحـ حمؿد أمحد افؼشؼري، افطبعي إوػ: 761افعالئل )ادتقىف: 

 م.1985هـ/1415

زي بتحؼقؼ ٓبـ حجر ادطبقع ظذ هومش حتػي إذاف فؾؿ ايمـؽت ايمظراف فمعم إؿمراف: -553

 هـ.1413ظبد افصؿد ذف افديـ ط/ ادؽتى اإلشالمل ظوم 

ٕيب ظبد اهلل بدر افديـ افزرـق، حتؼقؼ: د ربقع بـ هودي  ايمـؽت فمعم ىمتاب ازمن ايمصالح  -554

 ه.1414اددخع، ضبعي: اجلومعي اإلشالمقي، افطبعي إوػ، شـي 

حتؼقؼ افدـتقر ربقع بـ هودي : فؾحوؾظ ابـ حجر افعسؼالين، ايمـؽت فمعم ىمتاب ازمن ايمصالح -555

 هـ.1424اددخع، ضبعي مؽتبي افػرؿون، ظوم 

ٕيب افعبوس امحد افؼؾؼشـدي حتؼقؼ: ابراهقؿ إبقوري،  دم معرهمة أكساب ايمعرب ِناية إرب -556

 هـ.1411كؼ: دار افؽتى افؾبـوكقي بروت افطبعي افثوكقي 

إثر تؼديؿ: ظذ بـ حسـ احلؾبل، ضبعي: : ٕيب افسعودات ابـ ايمـفاية دم نمريب احلديث وإشمر -557

 هـ.  1425دار ابـ اجلقزي افطبعي افثوفثي 

، ه1251: دحؿد بـ ظع افشقـوين كقل إوؿمار ذح مـتؼى إطمبار من أضماديث ؽمقد إطمقار -558

 مك. -مؽتبي مصطػك افبويب احلؾبل 

افعسؼالين، ضبعي: دار : فإلموم احلوؾظ أمحد بـ ظع بـ حجر هدي ايمساري مؼدمة همتح ايمباري -559

 هـ.1421افسالم افريوض فؾـؼ وافتقزيع افطبعي آوػ 

هـ(، حتؼقؼ: حمؿد افزؽع، افـوذ: ادؽتى 281، ٕيب بؽر ابـ أيب افدكقو )ادتقىف: هواسمف اجلـان  -561

 م. 1995 -هـ  1416اإلشالمل، افطبعي افطبعي إوػ: 
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أيبؽ افصػدي، بوظتـوء أمحد إركوؤوط،  : تلفقػ: صالح افديـ خؾقؾ بـايموادم زمايموهمقات -561

 ه.1421وترـل مصطػك، ضبع دار إحقوء افساث افعريب، افطبعي إوػ شـي

هـ(، 379، ٕيب شؾقامن حمؿد بـ ظبد اهلل زبر افربعل )ادتقىف: وصايا ايمعؾامء فمـد ضمضور اظموت -562

 –دمشؼ  -ابـ ـثر  حتؼقؼ: صالح حمؿد اخلقؿل وافشقخ ظبد افؼودر إركوؤوط، افـوذ: دار

 .1986 – 1416، افطبعي إوػ: بروت

ـبي صعم اهلل فمؾقه وؽمؾم(, ايموهماة  -563 ٕيب ظبد افرمحـ أمحد ـب صعقى ـب ظع اخلراشوين، افـسوئل )وهماة ايم

  افؼوهرة. –هـ(، حتؼقؼ: حمؿد افسعقد زؽؾقل، افـوذ : مؽتبي افساث اإلشالمل 313)ادتقىف : 

: ٕيب افعبوس صؿس افديـ أمحد بـ حمؿد بـ خؾؽون، حتؼقؼ: ء أزمـاء ايمزمانوهمقات إفمقان وأكبا -564

 د. إحسون ظبوس، ضبعي: دار صودر.

 

 
 




wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ة.الفهارس العلمّي
 وسمشتؿل فمعم: 

 فهرس اآليات. -أ

 فهرس األحاديث انلبوية القويلة. -ب 

 فهرس األحاديث انلبوية الفعلية. -ج

 فهرس اآلثار. -د

 رواة املرتجم هلم.فهرس ال -ـه

 فهرس األلفاظ الغريبة. -و

 فهرس األناكو. -ز

 فهرس املوضواعت. -ح
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 فهرس اآليات
 ايمصػحة رومم أية أية

 ايمبؼرة

, ٖ٘ٔٔ, ٕ٘ٔٔ, ٔ٘ٔٔ ٕٚٙ  ژ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ژ
ٔٔ٘ٗ , 

 آل فمؿران

 ٖٕ ٚ ژۆ ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ     ۅ ۉ ۉژ 
 ٗٚٓٔ, ٖٚٓٔ ٕٜ ژ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ
 ٖ ٕٓٔ ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ٿژ 

 ايمـساء   

 ٖ ٔ ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ژ 
 اظمائدة   

 ٙٛٚ ٔ  چژ  ژ  ڑ  ڑ  چ 
 ٖ ٖ ژچ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ژ 

 إكعام

 ٕٔٔٔ, ٚٚٓٔ, ٙٚٓٔ ٔٗٔ ژ ۇ ۇ ڭ ڭ ژ
 إكػال

 ٕٕٓٔ ٔ ﴿يسألونك عن األنفال قل األنفال هلل والرسول﴾
 ايمتوزمة

 ٖٔٓٔ ٓٙ ژ ۀ ڻ ڻ ڻ ژ
 آٍاء

 ٖٗٙ ٘ٔ  ژ    ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى        ائ  ائ  ەئ     ەئ ژ
 ايمؽفف    

 ٕ٘ٓٔ ٜٕ ژ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ژ
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 ايمصػحة رومم أية أية

 ؿمه    

 ٖٙٗ ٘٘ ژڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ژ 
 احلج

 ٙ٘ٙ ٘ ژې  ى  ى   ژ
 ايمعـؽبوت

 ٖٔٙ ٚ٘ ژ چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ ژ
 مايمرو

 ٗ ٕٚ ژڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ژ
 إضمزاب 

 ٖٓ٘ ٙ ژۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋژ 
 ٖ ٔٚ-ٓٚ ژۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ژ

 الصافات
 ٕٓ٘ ٔٚٔ  چے   ے  ۓ        ۓ  ﮲     ژ

 ايمزطمرف 

 ٜٙٙ ٔ٘ ژڃ ڃ ڄ ڄ ژ
 ايمػتح

 ٕٓٙ ٜٕ ژ ڀ ڀ ژ
 ق

 ٛٛٗ ٜٔ ژ چ چ         چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ژ
 مماحل

 ٜٛٔٔ ٕ ژ ں  ڻ    ڻ  ڻ ژ
ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ژ

ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

  ژڌ   ڎ    

ٙ ٕٔٔٛ 
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 ايمصػحة رومم أية أية

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ    ژ

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  

  ژڱ  ںں  

ٚ ٕٔٔٛ 

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    چ 

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ۆ  ۆ  

  ژې  

ٛ ٕٔٔٛ 

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ   ژ

 وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ

ٜ ٕٔٔٛ 

 اجلؿعة

 ٖٛٓ ٓٔ ژٹ ٹ ڤ ڤ ژ 
 احلاومة

 ٖٖٓٔ ٙ ژې   ې  ې  ې  ى  ى  ژ
  اظمعارج

ې  ې  ې  ې  ى   ى    ائ       ائ   ەئ   ژ

  ژەئ  وئ 

ٗ ٖٖٔٓ 
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 القولية ويةالنب فهرس األحاديث
َٓ الَػْؼَر َأْخَشك َطَؾْقُؽؿْ   

ِ
ُكْؿ، َفَقاهَّلل ُؾقا َما َيُسرُّ  8811 ........................................... َأْبِشُروا َوَأمِّ

 بـ سعد أمركا اهَّلل تعالك بـ طبادة، فؼال لف بشقر وكحـ يف مجؾس سعد  اهَّلل   أتاكا رسقل

 عؽ طؾك أناهَّلل، كباي يف كسقة بايعـف طؾك اإلسالم.  فؼؾـا  يا رسقل اهَّلل  أتقت رسقل

 881 .............................. كبايعف، فلخذ طؾقـا أن ٓ كحدث الرجال إٓ محرما، اهَّلل  أتقـا رسقل

ُجَؾقـ والثالثَة يف الؼبِ   583 ...............................................احِػروا وأْوِسُعقا، واجعُؾقا الرَّ

 108 ............ احػروا وأوسعقا، وأحسـقا، وادفـقا آثـقـ والثالثة يف قب واحد، وقدمقا أكثرهؿ قرآكا

 583 ....................................................................... احػروا، وأوسعقا، وأطؿؼقا

 308 ...................................................................... أحؼ ما صؾقتؿ طؾقف أصػالؽؿ

 8051 .................................... أخبهؿ أن طؾقفؿ صدقة تمخذ مـ أغـقائفؿ، فرتد يف فؼرائفؿ

 181 ............ بـ رواحة فلصقب اهَّلل أخذ الراية زيد فلصقب، ثؿ أخذها جعػر فلصقب، ثّؿ أخذها طبد

 151 ..................................................... كـقح طـد البقعة أْن ٓ اهَّلل  أخذ طؾقـا رسقل

 701 ........................................................................ ادفـقا الؼتؾك يف مصارطفؿ

 708 .................................................. فـقه بالبؼقع، فنن لف مرضعا يتؿ رضاطف يف الجـةاد

 338، 371 ............................................................................ ادفــقهؿ بثقاهبؿ

 318 ................................................................................. ادفـقهؿ بؽؾقمفؿ

 371 ............................................................................... اْدفِـُقُهْؿ فِل دَِمائِِفؿْ 

َبْعُتْؿ الجـازة فال تجؾسقا حتك ُتقَضَع بإرض  813، 817 ......................................... إذا اتَّ

 171 ......................................................... إذا أديت زكاة مالؽ فؼد أذهبت طـؽ شره

 171 ......................................................... د قضقت ما طؾقؽإذا أديت زكاة مالؽ، فؼ

 717، 715 ........................................................ إذا استفؾ الصبل ُصؾِّل طؾقف وورث

 711، 713، 718 ................................................. إذا استفؾ الصبل ورث، وصؾل طؾقف

 115 .................................................. إذا ُأْططقَت شقئا مـ غقر أن تسللف؛ فؽؾ؛ وتصدق

 151 ................. إذا أططقتؿ الزكاة فال تـسقا ثقاهبا أن تؼقلقا الؾفؿ اجعؾفا مغـؿا، وٓ تجعؾفا مغرما
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 505 ............................. ة؛ فال تلتقها تسعقن، وأتقها تؿشقن، طؾقؽؿ السؽقـةإذا أققؿت الصال

 111 ........................................... إذا أكػؼ الؿسؾُؿ طؾك أهؾف، وهق يحتسبفا، ففل لف صدقة

اَلِة َفاَل َيْسَع إلقفا أحدكؿ، ولؽـ لقؿش وطؾقف السؽقـة والققار، صؾ ما أدركت، واقض ما  َب بِالصَّ إَِذا ُثقِّ

 501 ............................................................................................ سبؼؽ

ـُقن طؾك ما تؼقلقنإذا حضرتؿ الؿقت، فؼقلقا خقرا؛   151 ............................. فننَّ الؿالئؽة ُيَممِّ

 8875 ............................... إذا خرصتؿ فخذوا ودطقا الثؾث، فنن لؿ تدطقا الثؾث فدطقا الربع

إذا دخؾ أهؾ الجـة الجـة، وأهؾ الـار الـار، يؼقل اهَّلل مـ كان يف قؾبف مثؼال حبة مـ َخْرَدٍل مـ إيؿان 

 138 ................................................................. فلخرجقه، َفَقْخُرُجقَن َقْد امتحشقا

 811 ............................................. ى أحُدُكؿ الجـازَة َفْؾقُؼؿ حقـ يراها، حتَّك ُتَخؾَِّػفُ إذا رأَ 

 151 ................................... إذا شفدت أمة مـ إمؿ وهؿ أربعقن فصاطدا أجاز اهَّلل شفادهتؿ

قُتؿ َطَؾك الؿقِّت َفَلخؾِصقا لف الّدطاء  858 ......................................................... إذا َصؾَّ

ـ َكَػـَف ـ أحُدكؿ أخاه فؾقَحسِّ  531 ................................................................ إذا َكػَّ

 185 ......................................................... ثالٍث آدم اكؼطع طؿؾف إٓ مـ ابـ إذا مات 

إذا مات أحدكؿ فال تحبسقه، وأسرطقا بف إلك قبه، ولقؼرأ طـد رأسف بػاتحة الؽتاب، وطـد رجؾقف بخاتؿة 

 757 ...................................................................................... البؼرة يف قبه

 513 .............................. إذا مات أحدكؿ، فسقيتؿ طؾقف الرتاب، فؾقؼػ أحدكؿ طـد رأس قبه

 381 ....... معفـ رجؾ غقره إذا ماتت الؿرأة مع الرجال لقس معفؿ امرأة غقرها والرجؾ مع الـساء لقس

 381 ....................... إذا ماتت الؿرأة مع الرجال، لقس بقـفا وبقـفؿ محرم، تقؿؿ كؿا يقّؿؿ الرجال

 381 .................................. إذا ماتت الؿرأة مع الؼقم تقؿؿ كؿا يممؿ صاحب الصعقد لؾصالة

 573 ................ إذا وضع الؿقت يف قبه، فؾقؼؾ الذيـ يضعقكف حقـ يقضع يف الؾحد باسؿ اهَّلل، وباهَّلل

 575 ................................ اهَّلل يف قبقرهؿ فؼقلقا بسؿ اهَّلل وطؾك مؾة رسقلإذا وضعتؿ مقتاكؿ 

اذهب إلك صاحب صدقة بـل زريؼ، فؼؾ لف فؾقدفعفا إلقؽ فلصعؿ طـؽ مـفا وسؼا ستقـ مسؽقـا، ثؿ 

 8051 ............................................................... استعـ بسائره طؾقؽ وطؾك طقالؽ

َـّ شقئا حتك تلتَقـل  381، 387، 385 ....................................... اذهب فقار أباك، ثؿ ٓ ُتحّدث
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 118 ................................................ ه، وصؾقا طؾقف، وادفـقهارجعقا بف، فغسؾقه، وكػـق

 813 .......................................................... إرض كؾفا مسجد إٓ الؿؼبة والحؿام

 515 ............................................. استغػروا ٕخقؽؿ، واسللقا لف التثبقت، فنكف أن يسلل

 11 ............................................... أسرطقا بالجـازة، فنْن تؽـ صالحًة فخقٌر تؼدمقهنا إلقف

 318، 31 ..................................................... اصـعقا بؿقتاكؿ كؿا تصـعقن بعرائسؽؿ

 171 ................................................ اهؿ أمٌر شَغَؾفؿاصـعقا ٔل جعػر صعاًما؛ فنكف قد أت

 15 ............................................................. اضػرن شعرها ثالثة قرون قصة وقركقـ

 8815 ................................................................ أصعؿ ستة مساكقـ َفَرًقا مـ صعام

 8811 ....................................................أضـؽؿ قد سؿعتؿ أن أبا طبقدة قد جاء بشلء؟

 755 ................................... اطجؾقا بف، فنكف ٓ يـبغل لجقػة مسؾؿ أن تحبس بقـ ضفراين أهؾف

 8078، 151 ................... ؿ، فُتَردُّ يف فؼرائفؿأطؾؿفؿ أن اهَّلل افرتض طؾقفؿ صدقًة ُتْمخُذ مـ أغـقائف

 8058، 8081، 117،  118، 151 ....... أطؾؿفؿ أن طؾقفؿ صدقة تمخذ مـ أغـقائفؿ، فرتد يف فؼرائفؿ

 311 .................................. اغسؾقه بؿاء وسدر وكػـقه يف ثقبقف، وٓ تخؿروا رأسف وٓ وجفف

 317، 711، 37 .................................................. اغسؾقه بؿاء وسدر، وكػـقه ىف ثقبقـ

 181، 818 .......................................... قبه أو قال قبها أفال كـتؿ آذكتؿقين بف دلقين طؾك

 8057 .................................................... أقؿ يا قبقصة حتك تلتقـا الصدقة، فـلمر لؽ هبا

اهَّلل قد طؾؿـا كقػ كسؾؿ طؾقؽ، فؽقػ كصؾل  خرج طؾقـا فؼؾـا يا رسقل  أٓ أهدي لؽ هدية إن الـبل  

 883 ............................................................................................. طؾقؽ

 855 .............................. أٓ تستحققن؟ إنَّ مالئؽة اهَّلل طؾك أقدامفؿ، وأكتؿ طؾك ضفقر الّدواب

 135 ................................................................... َتَرْوا َأكََّفا َتـُْبُت َصْػَراَء ُمْؾَتِقَيةً  َأَلؿْ 

 110 ............................................................... ألقس يف خؿس الخؿس ما يغـقؽؿ؟

 115 ..................................................................... أما شعرت أكا ٓ كلكؾ الصدقة

 315 ............................................... أمر بدفـفؿ بدمائفؿ، ولؿ يصؾ طؾقفؿ، ولؿ يغسؾفؿ

ـْ أغـقائفؿ، فلردَّها يف فؼرائفؿ  8011 ........................................... أمرُت أْن آخَذ الصدقَة م
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 881 ............................................................. ػاتحة الؽتابأمركا أن كؼرأ طؾك مقتـا ب

 881 ........................................... َأْن َكْؼَرَأ َطَؾك الجـازة بػاتحة الؽتاب  اهَّلل   َأَمَرَكا رسقل

 111 .......................................................... حقـ بعثـل إلك القؿـ أمرين رسقل اهَّلل 

 551 ............................... -طباسابـ -بـ ثابت حثك طؾقف الرتاب طباس، لؿا دفـ زيدابـ أن 

 178 .................................................................................. إن ابـل هذا سقد

ثؿ يؽقن طؾؼة مثؾ ذلؽ، ثؿ يؽقن مضغة مثؾ ذلؽ، ثؿ  إنَّ أحدكؿ يجؿع خؾؼف يف بطـ أمف أربعقـ يقما،

 308 ................................................................ يبعث اهَّلل مؾؽا فقممر بلربع كؾؿات

 117، 118، 115 ....................................................... إن الصدقة ٓ تـبغل ٔل محؿد

 115 ............................................ إن الصدقة ٓ تـبغل ٔل محؿد، إكَّؿا هل أوساخ الـاس

 585 .......................................................... إذا طؿؾ طؿال أحب اهَّلل أن يتؼـف إن العبد

 103 .............................. ك طـف أصحابف، إكف يسؿع قرع كعالفؿإذا وضع يف قبه، وتقل إن العبد

 185 ..... إن العقـ تدمع، والؼؾب يحزن، وٓ كؼقل إٓ ما يرضل ربـا، وإكا بػراقؽ يا إبراهقؿ لؿحزوكقن

 8081 .................................................... إنَّ اهَّلل تعالك حؽؿ فقفا، فجزأها ثؿاكقة أجزاء

هِ   188 .................................................. إّن اهَّلل تعالك َلـؿ َيْسَلْلؽْؿ خقَره، وَلـؿ َيلمْركؿ بشرِّ

 188 ......  يعذب بدمع العقـ، وٓ بحزن الؼؾب، ولؽـ يعذب هبذا، وأشار إلك لساكف. أو يرحؿإّن اهَّلل ٓ

أها ثؿاكقة أجزاء  وٓ غقره يف الّصدقات، حتك حؽؿ فقفا هق، فجزَّ
ّ
 8085 ...... إنَّ اهَّلل لؿ يرَض بحؽؿ كبل

 8008 .................. إن الؿسللة ٓ تحؾ لغـل، وٓ لذي مرة سقي، إٓ لذي فؼر ُمْدقع، أو ُغْرٍم ُمْػظع

 170، 151 .............................................................. إن الؿقت لقعذب ببؽاء الحل

 185، 175، 151، 151 .............................................. إن الؿقت لقعذب ببؽاء أهؾف طؾقف

 151 ............................................................. إنَّ الؿقِّت ُيَعّذب يف قبه بؿا ُيـاح طؾقف

 871 ........................................................ الدحداح ماشقاابـ اّتبع جـازة   إن الـبل  

 510 ............................................ «ٓ تثؼؾقا صاحبؽؿ»حضر مقتا ُيْدَفـ فؼال   إّن الـبل  

 588 ....................................... إن اهَّلل يحب إذا طؿؾ أحدكؿ طؿال أن يتؼـف قال  أن الـبل  

ـْ َبقْتِؽ  أن الـبل  
 811 ....................................... لؼل فاصؿة، فؼال َما َأْخَرَجؽ َيا فاصؿة مِ
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 838 ....................................... «وجبت»لؿا أثـل طـده طؾك جـازة بخقر؛ فؼال   أن الـبل  

 151 ................................................... برئ مـ الصالؼة، والحالؼة، والشاقة أنَّ الـبل 

 113 ................................................... فلمره أن يلخذبعث معاذا إلك القؿـ  أن الـبل 

بعث معاذا إلك القؿـ، وأمره أن يلخذ مـ كؾ حالؿ ديـارا، ومـ البؼر مـ كؾ ثالثقـ َتبِقًعا َأْو  أن الـبل 

ـَ ُمِسـَّةً  ـْ ُكؾِّ َأْرَبِعق
 188، 115 ................................................................ َتبِقَعًة، َومِ

ـٍ َغقر َصائِؾٍ  أنَّ الـبل  ـَ فِل َكَػ  710 ................................. ذكر رجال مـ أصحابف ُقبَِض، َفُؽػِّ

 101 ................................................ «رحؿؽ اهَّلل وآجرك»طزى رجال، فؼال  الـبل أن 

 8088 ............................. قال لؼبقصة بـ الؿخارق ٓ تحؾ الؿسللة إٓ ٕحد ثالثة أن الـبل 

قال لقس يف الخضراوات صدقة، وٓ يف العرايا صدقة، وٓ يف أقؾ مـ خؿسة أوسؼ صدقة،  أن الـبل 

 188 ..................................................................... وٓ يف العقامؾ صدقة، وٓ يف

 711 .............................................................. يصـؾك طؾقف قال والسؼط أّن الـبل 

 337 ......................................... بـ الربقع؟ قال يقم أحد مـ يـظر ما فعؾ سعد أنَّ الـبل 

 118 .................................................. كان يمتك بالرجؾ الؿتقىف طؾقف الديـ أن الـبل 

 155 .................................................... لعـ الـائحة، والؿستؿعة، والحالؼة أن الـبل 

 188 ......................... كصَّ طؾك إكثك يف فرائِض اإلبِؾ والبؼِر، وأصؾَؼ الّشاَة القاجبةَ  أن الـبل 

 8071 ............................................... هنك طـ بقع الثؿار حتك َيْبُدَو َصاَلُحفا الـبل  أن

 8038 ........................... هنك طـ بقع العـب حتك يسقد، وطـ بقع الحب حتك يشتد أن الـبل 

 181 ............................................... «كعؿ»إن أمل ماتت، أفقـػعفا إن تصدقت طـفا؟ قال 

 188 .......................................... إن أمل ماتت، وطؾقفا صقم شفر، أفلصقم طـفا؟ قال كعؿ

 353 ............................................................................ إن تصدق اهَّلل يصدقؽ

 180 ............................ أتاين حقـ رأيت، فـاداين، فلخػاه مـؽ، فلجبتف، فلخػقتف مـؽ إن جبيؾ

 181 ........................... اهَّلل إن أمف تقفقت، أفقـػعفا إن تصدقت طـفا؟ قال أن رجال قال يا رسقل

 118 ......................... «.أما أكا فال أصؾل طؾقف» اهَّلل  أّن رجال قتؾ كػسف بؿشاقص، فؼال رسقل

 115 .......................................... بعث رجال مـ بـل مخزوم طؾك الصدقة أنَّ رسقَل اهَّلل 
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بعثف إلك القؿـ وأمره أن يلخذ مـ كؾ حالؿ ديـارا أو طدلف معافر، ومـ البؼر مـ كّؾ  أنَّ رسقل اهَّلل 

 113 ........................................................ ثالثقـ تبقعا أو تبقعة، ومـ كؾ أربعقـ مسـة

بعثف إلك القؿـ، وأمره أن يلخذ مـ كؾ حالؿ ديـارا أو طدلف معافر، ومـ البؼر مـ كّؾ  أنَّ رسقل اهَّلل 

 181 ........................................................ أو تبقعة، ومـ كؾ أربعقـ مسـةثالثقـ تبقعا 

 8818 ........................................ قطع لـا وادًيا بالقؿـ، فقف خاليا مـ كحؾ إنَّ رسقَل اهَّلل 

 111 ....................................... كتبفا لعؿرو بـ حزم حقـ أّمره طؾك كجران أن رسقل اهَّلل 

 151 ........................................................ هناكا أن كلخذ الشاة الحبؾك إن رسقل اهَّلل 

 701 .......................................... أمر بؼتؾك أحد أن يردوا إلك مصارطفؿ  اهَّلل   أنَّ رسقل

 803 ..................... كان يؽره الضحاك يف َمْقصِـَْقـ طـد رؤية الِؼْرد، وطـد الجـازة  اهَّلل   أنَّ رسقل

 181 ..................................... كعك لؾـاس الـجاشل، يف الققم الذي مات فقف اهَّلل  أن رسقل

 311 ............................. إن شفداء أمتل إذن لؼؾقؾ، الؼتؾ يف سبقؾ اهَّلل شفادة، والطاطقن شفادة

 8081 ...................................... وٓ لؼقي مؽتسبإن شئتؿا أططقتؽؿا، وٓ حظَّ فقفا لغـل، 

 111 .................................... لعؿرو بـ حزم يف العؼقل أنَّ يف الؽتاب الذي كتبف رسقل اهَّلل 

 173 ..................................................................... إن يف الؿال لحؼا سقى الزكاة

 138 ......................... أنَّ ققما مـ أّمتف يدخؾقن الـّار، ثؿ يخرجفؿ اهَّلل تعالك مـفا ويدخؾفؿ الجـة

 708 ............. استبطاء لققم طائشة« اأيـ أكا الققم، أيـ أكا غد»لقتعذر يف مرضف   اهَّلل   إن كان رسقل

 171 .................................... إن كـتؿ جعؾتؿقها مع غقرها وإٓ فال شلء طؾقؽؿ يف هذا العام

 115 ............. إن لؽؾ أمة مجقسا، وإن مجقس أمتل الذيـ يؼقلقن ٓ قدر، فنن مرضقا فال تعقدوهؿ

 701 . بَِحَجرٍ أن مقسك طؾقف السالم لؿا حضره الؿقت سلل اهَّلل تعالك أن ُيْدكِقف إلك إرض الؿؼدسة َرْمَقًة 

 881 ..................................................................... اهَّلل أن كصؾل طؾقؽ يا رسقل 

 111 .......................................... إنَّ كػؼتؽ طؾك أهؾؽ صدقة، وإنَّ ما تلكؾ امرأتؽ صدقة

 135 ........... إن هذا قب أبل رغال، وآية ذلؽ أن معف غصـا مـ ذهب، إن أكتؿ كبشتؿ طـف أصبتؿقه معف

 117 ........................................ إن هذه الصدقة ٓ تـبغل ٔل محؿد، إكَّؿا هل أوساخ الـاس

 8803 ......................... أربعقـ ديـارا ديـارا، ومـ كؾ مائتل درهؿ خؿسة دراهؿ أن يلخذ مـ كؾ
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 318 ..................... أكا الشفقد طؾك همٓء يقم الؼقامة، زمؾقهؿ بجراحاهتؿ ودمائفؿ وٓ تغسؾقهؿ

 115 ..................................................... تحؾ لـا الصدقة، وإن مقالل الؼقم مـفؿ إكا ٓ

 111 ........................ إكا وبـق الؿطؾب لؿ كػرتق يف جاهؾقة وٓ إسالم، إكؿا كحـ وهؿ شلء واحد

 13، 11 .................................................... طقا هبا، وٓ تدبقا دبقب القفقد بجـائزهااكبس

 8011، 188، 118، 151، 13 ............................................. إكؽ ستليت ققما أهؾ كتاب

 150 .............................................................................. إكؿا إطؿال بالـقات

 138 ........................................................................إّكؿا َحّؼـا يف الجَذطة والّثـقّة

 108 .. إكف رفع الؼؾؿ طـ ثالث طـ الـائؿ حتك يستقؼظ وطـ الؿعتقه حتك يصح وطـ الصبل حتك يحتؾؿ

 187 ............................................................ ُتَمدَّى زكاٌة قبؾ حُؾقل الحقلِ أكف قال ٓ 

 308 ................................................................... أكف يـػخ فقف الروح ٕربعة أشفر

ققلقا الؾفؿ صؾ طؾك محؿد وأزواجف »  اهَّلل   اهَّلل! كقػ كصؾل طؾقؽ، فؼال رسقل أهنؿ قالقا يا رسقل

 883 ............................................................................................ وذريتف

 715 ................................ يؼقل: كؾ مائة أمة ولـ تجتؿع مائة لؿقت اهَّلل  إين سؿعت رسقل

 318 ....................................................... ء فزمؾقهؿ بدمائفؿإين قد شفدت طؾك همٓ

إين ٓ أرى صؾحة إٓ قد حدث فقف الؿقت؛ فآذكقين بف، وطجؾقا فنكف، ٓ يـبغل لجقػة مسؾؿ أن تحبس بقـ 

 755 .......................................................................................ضفراين أهؾف

 313 .................................. إين ٓ أصافح الـساء، وإكؿا ققلل ٓمرأة واحدة كؼقلل لؿائة امرأة

بقتل، فلرفعفا ٔكؾفا، ثّؿ أخشك أن تؽقن  إكِّل ٕكؼؾب إلك أهؾل، فلجد التؿرَة ساقطًة طؾك فراشل يف

 117 .................................................................................... صدقًة، فُلْلِؼقفا

 8833، 188، 118 ............................................................... إياك وكرائؿ أمقالفؿ

 538 ............................................................................ أيؽؿ لؿ يؼارف الؾقؾة؟

ُتُؽْؿ ُشَػَعاُؤُكؿْ   801 ................................................................................. َأئِؿَّ

َّٓ قد أمرتؽؿ بف ُبُؽْؿ إلك الجـة َوُيَباِطُدُكْؿ مـ الـَّاِر إِ  5 ........................ َأيَُّفا الـَّاُس لقس مـ شلء ُيَؼرِّ

ـقا فقفا مقتاكؿ  710 .................................. الَبُسقا مـ ثَِقابُِؽِؿ الَبَقاَض؛ فنكَّف أصفر وأصقب، وكػِّ
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 108 ......................... إلك القؿـ وأمرين أن آخذ مـ كؾ حالؿ ديـارا أو طدلف معافر بعثـل الـبل 

 8883 ................ إلك البحريـ وإلك هجر، فؽـت آيت الحائط تؽقن بقـ اإلخقة بعثـل رسقل اهَّلل 

 108قؿـ، فلمرين أن آخذ مـ البؼر مـ ثالثقـ تبقعا حقلقا، ومـ أربعقـ بؼرة مسـةإلك ال بعثـل رسقل اهَّلل 

 8018، 8018، 137، 171 ................................................... تصدقـ ولق مـ حؾقؽـ

 171 ...... تعبد اهَّلل ٓ تشرك بف شقئا، وتؼقؿ الصالة الؿؽتقبة، وتمدي الزكاة الؿػروضة، وتصقم رمضان

 110، 131 .................. كؼب فقفـ مقتاكايـفاكا أن كصؾل فقفـ، أو  اهَّلل  ثالث ساطات كان رسقل

 185 ........................ ثالث مـ فعؾفـ فؼد صعؿ صعؿ اإليؿان َمـ َطَبَد اهَّلل وحَده وأكَّف ٓ إلف إٓ اهَّلل

 177، 187، 185 .............................................. ثالث مـ فعؾفـ فؼد صعؿ صعؿ اإليؿان

 180 .................................. ، فؼال إن أبل مات ولؿ يحج، أفلحج طـف؟جاء رجؾ إلك الـبل 

 181 ................. عقده، فقجده قد غؾب فصاح بف فؾؿ يجبفبـ ثابت ي اهَّلل إلك طبد اهَّلل  جاء رسقل

يستطقع  اهَّلل، إن فريضة اهَّلل يف الحج أدركت أبل شقخا كبقرا، ٓ فؼالت يا رسقل جاءت امرأة إلك الـبل 

 181 ............................................................................. أن يثبت طؾك الراحؾة

ـْ َأَحٍد َبْعَدكَ  َٓ ُتْجِزُئ َط  135 .................................................. َجَذَطِة الـَؿعِز  ُتْجِزُئَؽ، َو

 8838 .......................................................................... الجعرور ، ولقن حبقؼ

 801 .................................................... الجـازة متبقطة وٓ تتبع، ولقس مـفا مـ تؼدمفا

 317 ......................................................... حؽؿل طؾك القاحد حؽؿل طؾك الجؿاطة

 181 .................................................................. الحؿد هَّلل الذي أكؼذه بل مـ الـار

 8015 ............................................................................ خذ الحب مـ الحب

 781 ................................ ، فؾؿا ورد البؼقع فنذا هق بؼب جديد، فسلل طـف خرجـا مع الـبل  

 711 ................................ بؼب جديد، فسلل طـف، فؾؿا ورد البؼقع، فنذا هق خرجـا مع الـبل 

اطل َواْلَػْحؾِ   118، 131 .......................................... الخؾقطان ما اجتؿعا يف الحقض والرَّ

 311 .................................................... دطفـ فؾقبؽقـ ما دام حقا، فنذا وجب فؾقسؽتـ

 110 ............................. ذاك الذي وجب طؾقؽ، فنن تطقطت بخقر آجرك اهَّلل فقف، وقبؾـاه مـؽ

َٓ ُيْؽَؾُؿ َأَحٌد يف سبقؾ اهَّلل، واهَّلل أطؾؿ ب  351 .......................... ؿـ ُيْؽَؾُؿ يف سبقؾفالذي كػسل بقده، 



 3131 (فهرس األحاديث انلبوية القويلة)                                            

 711، 851 ................... الراكب يسقر خؾػ الجـازة، والؿاشل يؿشل خؾػفا وأمامفا، وطـ يؿقـفا

 101 ............................................. رأى رجال قد اتؽل طؾك قب، فؼال ٓ تمذ صاحب الؼب

 111 ................... رفع الؼؾؿ طـ ثالثة طـ الؿجـقن الؿغؾقب طؾك طؼؾف، وطـ الـائؿ حتك يستقؼظ

 111 ... ك يستقؼظ، وطـ الصبك حتك يحتؾؿ، وطـ الؿجـقن حتك يعؼؾرفع الؼؾؿ طـ ثالثة طـ الـائؿ حت

ُؾقُهْؿ بِِدَمائِِفْؿ، فنّكف لقس َكْؾٌؿ ُيْؽَؾُؿ يف سبقؾ اهَّلل إٓ يليت يقم الؼقامة َيْدَمك  351 ........................ َزمِّ

 131 ........................................................ زوجؽ وولدك أحؼ مـ تصدقِت بف طؾقفؿ

حؿة  711 ............................................. السؼط يصؾك طؾقف، وُيدطك لقالديف بالؿغػرة والرَّ

قا   308 .................................................................. أسؼاصؽؿ، فنهنؿ أسالفؽؿسؿُّ

 181، 315 ................................................................... الشفادة سبع سقى الؼتؾ

 315 ............. الشفداء خؿسة الؿطعقن، والؿبطقن، والغرق، وصاحب الفدم، والشفقد يف سبقؾ اهَّلل

 538 ................ جالس طؾك الؼب، فرأيت طقـقف تدمعان،  اهَّلل   ورسقل  اهَّلل   شفدكا بـت رسقل

 135 ..................................... طؾقفؿ مسعقد، زوجؽ وولدك أحؼ مـ تصدقت بفابـ صدق 

 130 ..................................... الصدقة طؾك الؿسؽقـ صدقة، وطؾك ذي الرحؿ صدقة وصؾة

 178 ............................... الصدقة طؾك الؿسؽقـ صدقة، وهل لذي الرحؿ اثـان؛ صدقة وصؾة

 111 ....................................... صؾقا طؾك صاحبؽؿ. فتغقرت وجقه الؼقم، فؾؿا رأى ما هبؿ

 118، 115، 118، 115،  118 ........................................صؾقا طؾك مـ قال ٓ إلف إٓ اهَّلل

 871 .... الؾفؿ اغػر لف، وارحؿف، وطافف»ؾك جـازة فحػظت مـ دطائف، وهق يؼقل ط  اهَّلل   صؾك رسقل

 710 .......................................... الطػؾ ٓ ُيصؾَّك طؾقف، وٓ َيرث، وٓ يقرث، حتك يستفؾ

 110 ...................................................................... العائد يف هبتف كالعائد يف ققئف

لبقن ابـ فنذا بؾغت خؿسا وطشريـ فػقفا بـت مخاض، إلك خؿس وثالثقـ، فنذا لؿ تؽـ بـت مخاض ف

 113 ............................................................................................... ذكر

ـَ بِـُْت َلُبقنٍ فَ   118 .......................................... نَِذا َزاَدْت طؾك طشريـ ومائة، َفِػل ُكؾِّ َأْرَبِعق

 180 ...................................................................... َفنَِذا َزاَدْت، فػل ُكؾِّ مائٍة َشاةٌ 

ْقـ ُوجدت ُأخذت ــَـّ  118 ............. فنذا كاكت مائتقـ؛ فػقفا أربُع حؼاق، أو خؿس بـات لبقن، أيُّ السِّ
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 815 ................................................................. فارجعـ َمْلُزوَراٍت َغْقَر َمْلُجقَراٍت 

 388 ............................. بقـ مضاجع الغؾؿان والجقاري واإلخقة وإخقات لسبع سـقـفرققا 

 388، 381، 381 ............................................................. فرققا بقـفؿ يف الؿضاجع

اَمفا، كػضؾ الؿؽتقبة طؾك التطقع  801 ................... فضؾ الؿاشل خؾػ الجـازة طؾك الؿاشل ُقدَّ

 111 .................... چک ڑ ڑژ  ژچ فقف، هذا بقان مـ اهَّلل طز وجؾ ورسقلف  فؽتب رسقل اهَّلل 

 781طرفـ ما مات مـؽؿ مقت ما كـت بقـ أضفركؿ إٓ آذكتؿقين بف، فنن صاليت طؾقف لف رحؿةفال تػعؾقا، ٓ أ

 101 .............................. سللف طـ إوقاص، فؼال لقس فقفا شلء فؾؿا قدم طؾك رسقل اهَّلل 

ـَ شاًة شاةٌ   137، 188 ..........................................................................يف أربعق

 118 .......................................................... يف الخقؾ السائؿة يف كؾ فرس ديـار تمديف

 101 ..............................................  كؾ أربعقـ مسـةيف ثالثقـ مـ البؼر تبقع أو تبقعة، ويف

يف صدقة الغـؿ يف سائؿتفا، إذا كاكت أربعقـ إلك طشريـ ومائة؛ شاٌة، فنذا زادت طؾك طشريـ ومائة إلك 

 181 ............................................................................... مائتقـ، فػقفا شاتان

 181 .......................................................... فِل كؾِّ ثالثقـ َتبِقٌع؛ ويف ُكؾِّ أربعقـ ُمِسـَّةٌ 

 178 ....................................................... يف كؾ سائؿـة اإلبؾ يف كؾ أربعقـ بـت لبقن

ـَ بـُت لبقنٍ  يف ُكؾِّ سائؿةٍ   118 .............................................................. يف كؾِّ أربعق

 بالساكقة كصػ العشر
َ
 8011، 8013 ....................... فقؿا سؼت إهناُر والغقُؿ العْشُر، وفقؿا ُسِؼل

 8881، 8880، 8018، 8013، 108 ........................................ فقؿا سؼت السؿاء العشر

 8888، 8011، 8013 ................................. فقؿا سؼت السؿاء والعققن أو كان طثريا العشر

لعشر، وفقؿا سؼل بالـضح خطل! اإلشارة الؿرجعقة غقر فقؿا سؼت السؿاء والعققن وكان طثريا ا

 8011 ............................................................................. معّرفة.كصػ العشر

 8081 ....................................................................... قال رجؾ ٕتصدقـ الؾقؾة

 7 ............................ مؼامًا، فذكر بدء الخؾؼ حتك دخؾ أهُؾ الجـة مـازَلفؿ قام فقـا رسقُل اهَّلل 

 311 .................. الؼتؾ شفادة، والطاطقن شفادة، والغرق شفادة، والحرق شفادة، والـػساء شفادة

 113 ...................................................... ت تقبة لق قسؿت بقـ سبعقـ لقسعتفؿقد تاب
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 111 ........................................ قد طػقت طـ الخقؾ والرققؼ، ولقس فقؿا دون مائتقـ زكاة

 110 ....................... قد طػقت لؽؿ طـ الخقؾ والرققؼ، فلدوا زكاة إمقال مـ كؾ أربعقـ درهؿا

 131 ......................................................... قد قبؾ اهَّلل صدقتؽ، وردها إلقؽ الؿقراث

 113 .................................................................... الؼدرية مجقس هذه إمة. . .

 883 .............................................. اهَّلل! هذا التسؾقؿ، فؽقػ كصؾل طؾقؽ؟ قؾـا يا رسقل

 8871 ...................................... إذا بعث الخراص قال خػػقا طؾك الـاس كان رسقل اهَّلل 

 101 .............................. يعؾؿفؿ إذا خرجقا إلك الؿؼابر، فؽان قائؾفؿ يؼقل  اهَّلل  كان رسقل

 850 .............................. الؾفؿ اغػر لحقـا ومقتـا، ولصغقركا وكبقركا، وذكركا وأكثاكا»كان يؼقل 

 318 ..... إكف لجاهد مجاهد، قؾ طربل كشل هبا مثؾف -وجؿع بقـ إصبعقف  -جريـ كذب مـ قالف، إن لف ٕ

 138، 785، 788، 785 ........................................... كسر طظؿ الؿقت كؽسر طظؿ الحل

 177 .............................................................. كؾؽؿ راع، وكؾؽؿ مسئقل طـ رطقتف

 118 ................. ،«هؾ طؾقف ديـ؟ »، إذ أيت بجـازة، فؼالقا صؾ طؾقفا، فؼال كـا جؾقسا طـد الـبل 

 185، 101 ..................................................... ، فزوروهاكـت هنقتؽؿ طـ زيارة الؼبقر

 131 ........ ٓ َتْبَتْعف، وٓ َتُعد يف صدقتَؽ ولق أططاَكُف بدرهٍؿ؛ فننَّ العائد يف صدقتف كالؽؾب يعقد يف ققئف

 181 ........... ٓ تبدءوا القفقد وٓ الـصارى بالسالم، فنذا لؼقتؿ أحدهؿ يف صريؼ، فاضطروه إلك أضقؼف

 181 ............................................................................... ٓ تبدءوهؿ بالسالم

 831 .................................................................... ركا ٓ تتبع الجـازة بصقت وٓ

 101، 517 .................................................... ٓ تجؾسقا طؾك الؼبقر، وٓ تصّؾقا إلقفا

ٓ تحؾ الصدقة لغـل، إٓ لخؿسة لغاز يف سبقؾ اهَّلل، أو لعامؾ طؾقفا، أو لغارم، أو رجؾ ابتاطفا بؿالف، أو 

 115 .................... لرجؾ كان لف جار مسؽقـ، فتصدق طؾك الؿسؽقـ، فلهدى الؿسؽقـ إلك الغـل

 131 ............................................. رجٍؾ ابتاطفا بؿالفٓ تحؾ الصدقة لغـل، إٓ لخؿسٍة؛ 

، وٓ لذي مرة سقي
ٍّ
 8088، 113 ................................................. ٓ تحّؾ الصدقُة لغـل

 518 ................................................ ٓ تدع تؿثآ إٓ صؿستف، وٓ قبا مشرفا إٓ سقيتف

 173 .............................. ٓ تدطقا طؾك أكػسؽؿ إٓ بخقر؛ فنن الؿالئؽة يممـقن طؾك ما تؼقلقن
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ُق طـ حساهبا، مـ أططاها ُمْمَتجرا فؾف أجرها ومـ أبا  178 .......................... ها فنين آخذهآ ُتَػرَّ

 101 ............................................................... ٓ تمذ صاحب هذا الؼب، أو ٓ تمذه

 117 .............................................................. ٓ حظَّ فقفا لغـل، وٓ لؼقي مؽتسب

 8881، 8880 ......................................... ٓ زكاة يف حب وٓ ثؿر حتك يبؾغ خؿسة أوسؼ

 8013، 8071، 183، 187، 188، 181، 188، 177 ......... ٓ زكاة يف مال حتك يحقل طؾقف الحقل

 8011، 8011 ............................................................... ٓ صدقة إٓ طـ ضفر غـك

 880 .................................................................... ٓ صالَة لؿـ لؿ يؼرأ بلمِّ الؼرآن

 8011، 8018، 8018، 8031، 8037، 8035 .....................................ٓ ضرر وٓ ضرار

 311 ................................................................................ ٓ كشرك باهَّلل شقئا 

 8881 ........................................................ ٓ يجتؿع العشر والخراج يف أرض مسؾؿ

ٍق، خشقة الصدقة  118 ............................................................... ٓ ُيجؿُع بقـ متػرِّ

ُق بقـ ُمجتؿعٍ  ٍق، وٓ ُيَػرَّ  110، 131، 133، 137 .................................... ٓ ُيْجَؿُع بقـ ُمَتَػرِّ

ُق  دقِة َهِرمٌة، وٓ ذاُت َطَقاٍر، وٓ َتْقٌس، إٓ ما شاء الـُؿَصدِّ  180 .......................... ٓ ُيْخَرُج يف الصَّ

 حتك يستفّؾ صارخا
ّ
 711 ............................................................... ٓ يرث الصبل

 711 .................................................................... ٓ يرث وٓ يقرث حتك يستفؾ

 511 .................................ٓ يزال الؿقت يسؿع إذان ما لؿ يطقـ قبه. أو قال ما لؿ يطق قبه

ُق بقـ مُ  ٍق ٓ ُيَػرَّ  131 ......................................................... ْجَتِؿٍع وٓ ُيْجَؿُع بقـ ُمَتَػرِّ

 131 .......................................................... ٓ يػرق بقـ مجتؿع وٓ يجؿع بقـ مػرق

 13، 15 ............................................................. ٓ يؼبؾ اهَّلل صالَة حائٍض إٓ بخؿار

 181 ................................................................ ٓ يؿقت فقؽؿ أحد إٓ آذكتؿقين بف

ُجُؾ فِل ُسْؾَطاكِفِ   811 .......................................................................... َٓ ُيَممُّ الرَّ

ـْ أن أصل ط
 مِ
َّ
 517 ................................. ؾك قبِ مسؾؿٍ ْٕن أصل طؾك جؿرٍة، أو سقٍػ، أحّب إلل

 101 ......................................... ٕن أمشل طؾك جؿرة، أو سقػ، أو أخصػ كعؾل برجؾل

 101 ..... ٕن يجؾس أحدكؿ طؾك جؿرة، تحرق ثقابف فتخؾص إلك جؾده، خقر لف مـ أن يجؾس طؾك قب
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 550، 581، 581 .............................................................. الؾحد لـا، والشؼ لغقركا

 700 ........................................... لعـ اهَّلل القفقد والـصارى، اتخذوا قبقر أكبقائفؿ مسجدا

 511 ...................................................... قفقد، اتخذوا قبقر أكبقائفؿ مساجدلعـ اهَّلل ال

اراِت الؼبقر  185، 511 ..................................................................... لعـ اهَّلُل َزوَّ

 
ُّ
 158 ................................................................... الـائحَة والؿستؿعةَ  لعـ الـَّبل

 153، 157 ...................................................... الـائحة والؿستؿعة اهَّلل  لعـ رسقل

 113 ............................................... لؼد تابت تقبة لق قسؿت طؾك أهؾ الؿديـة لقسعتفؿ

 310 ......................................... طـف الصالح قبه حتك فرجف اهَّلل لؼد تضايؼ طؾك هذا العبد

 707 ....................................................................... لؿ يؼب كبل إٓ حقث يؿقت

 731، 738 ................................................... لؿ ُيَققِّْت لـا طؾك الجـازة قراءة وٓ كالم

 103 ........................................................ معاذا إلك القؿـ أمره لؿا بعث رسقل اهَّلل 

 101، 111 ..................................................... معاذا إلك القؿـ لؿا بعث رسقل اهَّلل 

 37 ......................... يعـك مـ ُغسؾ بـت رسقل اهَّلل ألؼك إلقـا حؼقه فؼال أشعرهنا إياه -لؿا فرغـا 

 8018 ............................................................ لفا أجران أجر الصدقة، وأجر الؼرابة

 181 ...................... الؾفؿ اغػر ٕبل سؾؿة وارفع درجتف يف الؿفديقـ، واخؾػف يف طؼبف يف الغابريـ

 188 ............................................................................... الؾفؿ اغػر لـا ولفؿ

 878 ............................... الؾفؿ أكت رهبا، وأكت خؾؼتفا، وأكت هديتفا لإلسالم، وأكت قبضتفا

 871 .................... سالم وأكت قبضت روحفأمتؽ أكت هديتف لإلابـ طبدك وابـ الؾفؿ إكف طبدك و

 151 ....................................................................... الؾفؿ صؾ طؾك آل أبل أوىف

 151 ........................................................................... الؾفؿ صؾ طؾك آل فالن

 188، 180 ................................................... الؾفؿ ٓ تحرمـا أجرهؿ، وٓ تػتـا بعدهؿ

 353 ........................... الؾفؿ هذا طبدك خرج مفاجرا يف سبقؾؽ فؼتؾ شفقدا أكا شفقد طؾك ذلؽ

 181 ............................................. الؾفؿ، اغػر لف وارحؿف وطافف واطػ طـف، وأكرم كزلف،

 188 ..................... قك مسؾؿا، فلطتؼتؿ طـف، أو تصدقتؿ طـف، أو حججتؿ طـف، بؾغف ذلؽلق كان أب
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 387 ............................................... لق مت قبؾل فقلقت أمرك، وصؾقت طؾقؽ وواريتؽ

 385 ..................................................................... لق مت قبؾل لغسؾتؽ وكػـتؽ

 351 .............................................. لقس شلء أحب إلك اهَّلل طز وجؾ مـ قطرتقـ وأثريـ

 351قطرة دم هتراق يف سبقؾ اهَّلللقس شلء أحب إلك اهَّلل مـ قطرتقـ وأثريـ، قطرة مـ دمقع يف خشقة اهَّلل، و

 113 ...................................................... لقس طؾك الرجؾ يف فرسف وٓ يف طبده صدقة

 113 ..................................................... لقس طؾك الؿسؾؿ صدقة يف طبده وٓ يف فرسف

 113 ......................................................... لقس طؾك الؿسؾؿ يف فرسف وغالمف صدقة

 171 ........................................... لقس طؾك مـ استػاد مآ زكاة، حتك يحقل طؾقف الحقل

 181،  187، 188 ......................................................... لقس يف البؼر العقامؾ صدقة

ِة ، وٓ يف الُؽْسَعِة صدقةٌ لقس يف  111 ..............................................  الجبفة ، وٓ يف الـُّخَّ

 8800 ....................................................................... لقس يف الخضراوات زكاةٌ 

 8013 ..................................................................... لقس يف الخضراوات صدقة

خال زكاةٌ   138 .............................................................................. لقس يف السِّ

 8871 ............................................................................ لقس يف العرايا صدقة

 173، 177 ............................................................. لقس يف الؿال حؼ سقى الزكاة

 8017 ............................................ لقس يف حبٍّ وٓ تؿٍر صدقٌة، حّتك يبؾَغ خؿسَة أوسؼ

 171، 133 ................................................... لقس يف ماِل زكاة حتك يحقَل طؾقف الَحقُل 

 8011، 8011 .............................................. لقس فقؿا أكبتت إرض مـ الخضر صدقة

 8818، 8880، 118 ............ لقس فقؿا دون خؿس أواق صدقة، ولقس فقؿا دون خؿس ذود صدقة

 8011، 118 .................... لقس فقؿا دون خؿس أواق صدقة، ولقس فقؿا دون خؿس ذود صدقة،

 8818، 8881، 8883، 8888، 8880، 8881، 8011 ........... دقةلقس فقؿا دون خؿسة أوسؼ ص

 153 ..................................................................... لقس لؾـساء يف الجـازة كصقب

 151 ................................ لقس مـّا مـ ضرب الخدود، وشؼ الجققب، ودطا بدطقى الجاهؾقة

 100 ................................................................. لقؾـل مـؽؿ أولقا إحالم والـفك
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 538 .................................................................. ما أخرجؽ يا فاصؿة مـ بقتؽ؟ ،

 505 ................................................................ما أدركتؿ فصؾقا، وما فاتؽؿ فلتؿقا

 588 ........................... يغـل طـف شقئا، ولؽـ اهَّلل يحب إذا طؿؾ العؿؾ أن يحؽؿ ما بل أن يؽقن

 15 ...................................................................................... ما دون الخبب

 501 ...................................................... ما سؿعت فؽبي، وما فاتؽ فال قضاء طؾقؽ

 370 ........................................................ ما شلن حـظؾة؟ فنين رأيت الؿالئؽة تغسؾف

 818 ........................................ َما ُصػَّ ُصُػقٌف َثالَثٌة مـ الؿسؾؿقـ طؾك ِجـَازٍة إِٓ وَجبت

 705 ............................................ الذي يحب أن يدفـ فقف ما قبض اهَّلل كبقًّا إٓ يف الؿقضع

 707 .................................................................. ما قبض كبل إٓ دفـ حقث يؼبض

، فنكَّفَؿا يرتاجعاِن بِالّسقّية ـِ  131 ...................................................... ما كان مـ خؾِقَطق

َعفؿ اهَّلُل طز وجؾ  855 ................................. ما مـ أربعقـ مـ مممـ، يشػعقن لؿممـ، إٓ شػَّ

 151 ........................................ ما مـ رجؾ مسؾؿ يؿقت، فقؼقم طؾك جـازتف أربعقن رجال

 153 ............................................................ ئة إٓ غػر لفما مـ رجؾ يصؾل طؾقف ما

َٓ ُيَمدِّي َزَكاَتَفا، إٓ َجاَءْت يقم الؼقامة ما مـ صاحب إبؾ وٓ  115 ......................... بؼر وٓ غـؿ 

 177 .................. تصقبف مصقبٌة، فقؼقل: إكَّا هَّلل وإكَّا إلقف راجعقن، الؾفؿ ْأُجْرين يف مصقبتل ما مـ طبد

 838 .................................... مسؾؿ يؿقت، يشفد لف اثـان مـ جقراكف إدكقـ بخقر ما مـ طبد

 151، 158 ........................................ مـ مسؾؿ يصؾل طؾقف أمة مـ الـاس إٓ شػعقا فقف ما

 835 .......................................... ما مـ مسؾؿ يؿقت فقشفد لف أربعة أهؾ أبقات مـ جقراكف

 835 .................................................... ما مـ مسؾؿ يؿقت فقشفد لف رجالن مـ جقرتف

 833 .......................................... ما مـ مسؾؿ يؿقت، فقشفد لف رجالن مـ جقراكف إدكققـ

 158 .......................... ؿقـ، إٓ أوجبما مـ مسؾؿ يؿقت، فقصؾل طؾقف ثالثة صػقف مـ الؿسؾ

 831 .................................... ما مـ مسؾؿ يؿقت، فقؼقم رجالن مـ جقراكف إدكقـ، فقؼقٓن

 105 ................ ما مـ مممـ يعزي أخاه بؿصقبة، إٓ كساه اهَّلل طز وجؾ مـ حؾؾ الؽرامة يقم الؼقامة

 151، 855 ....................................... ما مـ مقت تصؾل طؾقف أمة مـ الؿسؾؿقـ يبؾغقن مائة
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 151 ........................................ اله، واسـداهما مـ مقت يؿقت، فقؼقم باكقفؿ؛ فقؼقل واجب

ـَ   381 ........................................................ ُمُروا أوٓدكؿ بالصالِة وهؿ أبـاُء سبِع ِسـق

 113، 117 ....................................................................... الؿعروف كؾف صدقة

 171 .................................. مـ أدى زكاة مالف فؼد أدى الحؼ الذي طؾقف، ومـ زاد ففق أفضؾ

 117لبقن ذكر، فنكف يمخذ مـف ولقس معف شلءابـ مـ بؾغت الصدقة طؾقف بـت مخاض، ولقست طـده، وطـده 

صدقتف بـت مخاض ولقست طـده، وطـده بـت لبقن فنهنا تؼبؾ مـف ويعطقف الؿصدق طشريـ  مـ بؾغت

 111، 117 ............................... درهؿا أو شاتقـ، فنن لؿ يؽـ طـده بـت مخاض طؾك وجففا

مـ بؾغت طـده مـ اإلبؾ صدقة الجذطة، ولقست طـده جذطة، وطـده حؼة، فنهنا تؼبؾ مـف الحؼة، يجعؾ 

 118 .................................................... أو طشريـ درهؿامعفا شاتقـ، إن استقسرتا لف، 

 885 ........................................................................... مـ َتبَِع جـازة فؾف ققراط

 101 .............. مـ حػر قبا بـك اهَّلل لف بقتا يف الجـة، ومـ غسؾ مقتا خرج مـ الخطايا كققم ولدتف أمف

 187 .............................................. مـ دخؾ الؿؼابر فؼرأ سقرة )يس( خػػ طـفؿ يقمئذ

 181 ........................................ مـ زار قب أبقيف أو أحدهؿا يف كؾ جؿعة غػر لف، وكتب برا

 183 .................................... لديف أو أحدهؿا، فؼرأ طـده أو طـدهؿا يس غػر لفمـ زار قب وا

 8088 .............................................................. مـ سلل ولف ققؿة ُأْوقِقّة فؼد ألحػ

 8003 ......... مـ سلل ولف ما يغـقف جاءت مسللتف يقم الؼقامة خؿقشا، أو خدوشا، أو كدوحا يف وجفف.

ـْ سلَل ولف ما ُيغـقف، جاَءْت يقَم الؼقامة ُخُؿقٌش   8088، 8081، 8001َوْجِففِ يف  -أو ُخُدوٌش، أو ُكدوٌح  -َم

 11 ..................... مـ شفد الجـازة حتك يصؾل فؾف ققراط، ومـ شفدها حتك تدفـ كان لف ققراصان

 815، 818 ............................................... مـ صؾك طؾك جـازة يف الؿسجد فال شلء لف

 817 ...................................................... مـ صؾك طؾك جـازة يف الؿسجد فال صالة لف

 157 ...................................................... مـ صؾك طؾقف أمة مـ الـاس سّػعقا يف أخقفؿ

 811، 811 .................................................... فؼد أوجبمـ صؾك طؾقف ثالثة صػقف 

 8015 ..................................................... مـ ضارَّ ضارَّ اهَّلل بف، ومـ شاقَّ شؼَّ اهَّلل طؾقف

 101 ....................................مـ طزى أخاه الؿسؾؿ يف مصقبة، كساه اهَّلل حؾة خضراء يحب هبا
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 101 ................................................................ مـ طزى ثؽؾك، كسل بردا يف الجـة

 311، 311 ...............................................................مـ طزى مصابا فؾف مثؾ أجره

ى مصابا، فؾف مثُؾ أجره  317 .................................................................... مـ طزَّ

 310 ....................................................................... ق شفقدمـ قتؾ دون مالف فف

 110 .......................... مـ لؿ يؽـ معف إٓ أربع مـ اإلبؾ، فؾقس طؾقف فقفا صدقة إٓ أن يشاء رهبا

 151 ................................................................... مـ كقح طؾقف يعذب بؿا كقح طؾقف

َ يتقؿا لف مال؛ فؾقتَّجر لف، وٓ يرتكف حّتك تلكؾف الصدقةُ 
 107، 105 .............................. مـ َولِل

 113 ..................... لغػر لف مفال يا خالد، فقالذي كػسل بقده لؼد تابت تقبة لق تاهبا صاحب مؽس

 110 ........................................................... لؿا امتـع مـ الصالة طؾك الغالالـبل 

 111 ................................................................................... كعؿ، صؾل أمؽ

 131 ......................................................................... كعؿ، لؽ كػالن مـ إجر

 8018، 133، 171 .......................................... كعؿ، لفا أجران، أجر الؼرابة وأجر الصدقة

 151 ..................................................................... طـ الـقاحة اهَّلل  هناكا رسقل

  
ّ
 871 .............................................................. أن ُتْتَبع الجـازُة بصقت  هنك الـّبل

 8805 ............................................................ صدقةهنك أن تمخذ مـ الخضراوات 

 103 ................................................................................ هنك أن تقصل الؼبقر

 510 ............................... أن يجصص الؼب، وأن يبـك طؾقف، وأن يؼعد طؾقف  اهَّلل   هنك رسقل

 518 ............. طـ تجصقص الؼبقر، والؽتاب فقفا، والبـاء طؾقفا، والجؾقس طؾقفا اهَّلل  هنك رسقل

 158 .. انهنقت طـ صقتقـ أحؿؼقـ فاجريـ، صقٍت طـد مصقبة، خؿش وجقٍه، وشّؼ جققب، وركَّة شقط

َباِع اْلَجـَائِِز، َوَلْؿ ُيْعَزْم َطَؾْقـَا ـْ اتِّ  185، 538، 810 ................................................ ُكِفقـَا َط

 110، 117، 135 .......................... طؾك الؿسؾؿقـ هذه فريضة الصدقة التل فرض رسقل اهَّلل 

 115 .................................................................... هق طؾقفا صدقة، وهق لـا هدية

 
ِ
 157 ......................................................... َأْن َكْلُخَذ َشاًة َشافًِعا َوَقْد َكَفك َرُسقُل اهَّلل

 501 ........................................................................... وأكتؿ تسعقن وٓ تلتقها

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 3131 (فهرس األحاديث انلبوية القويلة)                                            

 111، 111 ................................................................ القٓء لحؿة كؾحؿة الـسب

 111 ........................................................ القٓء لحؿة مـ الـسب ٓ يباع، وٓ يقهب

 111 ............................................ وهؿ شقعة الدجال، وحؼ طؾك اهَّلل أن يؾحؼفؿ بالدجال

 187 ............................................... يا جابر، لق قد جاءكا مال لحثقت لؽ، ثؿ حثقت لؽ

 181 ........................................................ اهَّلل إّن أمل تقفقت وأكا غائب طـفا يا رسقل

 588 ............................................................... إذا طؿؾ أن يحسـ يحب اهَّلل لؾعامؾ

ُفْؿ مـفا سػع  138 ........................................................ يخرج َقْقٌم مـ الـار بعد ما َمسَّ

 705 ........................................................................ يدفـ إكبقاء حقث يؿقتقن

 183، 187 ............................................................................. يـفك طـ الـعل

 880، 801، 811 ......................................................... يمم الؼقم أقرؤهؿ لؽتاب اهَّلل
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 الفعلية. النبوية فهرس األحاديث
 511 .................................................... أَتعؾَّؿ هبا قب أخل، وأدفـ إلقف مـ مات مـ أهؾف

 311 ....................... اهَّلل، كبايعؽ يف كسقة بايعـف طؾك اإلسالم.  فؼؾـا  يا رسقل اهَّلل  قت رسقلأت

 8811 ................................................................. الجزية مـ كصارى أيؾة أخذه 

 8878 ................... كؿا كاكقا، وجعؾفا بقـف وبقـفؿ أفاء اهَّلل طؾك رسقلف خقب، فلقرهؿ رسقل اهَّلل 

 113 .......... طؾل فدطا ولقفااهَّلل، إين أصبت حدا فلقؿف  فؼالت يا رسقل اهَّلل  أقبؾت امرأة إلك رسقل

الؾفؿ كزل »يؼػ طؾك الؼب إذا فرغ مـف؟ قال كعؿ، كان إذا فرغ مـف وقػ طؾقف ثؿ قال   اهَّلل   أكان رسقل

 830 ......................................................................... بؽ صاحبـا وخؾػ الدكقا

 350 .......................... بحؿزة فسجل ببدة، ثؿ صؾَّك طؾقف، فؽب سبع تؽبقرات اهَّلل  أمر رسقل

  
ُّ
 31 ....................................... رجؾف مـ اإلذخر أن كغطل رأسف، وكجعؾ طؾك  أمَرَكا الـبل

 11 ................................................................... باتباع الجـائز  اهَّلل   أمركا رسقل

 515 ................... ُأْلِحد وُكِصب طؾقف الؾبـ كصبا، وُرفِع قبُه مـ إرض كحقا مـ شب  أن الـبل  

َـّ   أن الـبل    815 ............................................ خرج، فنذا كسقة جؾقس، قال ما ُيْجؾُِسُؽ

 781 ........................ ، فصؾك طؾقفذكر رجال مات، فؼال فدلقين طؾك قبه فلتك قبه  أن الـبل  

 510 ........................................ رش طؾك قب إبراهقؿ ابـف ووضع طؾقف حصباء  أن الـبل  

 513 ............................................................. رش طؾك قب ابـف إبراهقؿ  أن الـبل  

 515 ........................................................ ُرفَِع قبُه طـ إرض قْدر شب  أّن الـبل  

 585 ................................................................ ُسؾَّ مـ قبؾ رأسف سال  أن الـبل  

 818ول ثالثة، والثاين اثـقـ، والثالث واحداصؾك طؾك جـازة، فؽاكقا سبعة، فجعؾ الصػ إ  أن الـبل  

 818 ........................................................ صؾك طؾك قب وهق يف الؿؼبة  أن الـبل  

 758، 781، 781، 818 .................................................... صؾك طؾك قب  أن الـبل  

 818 ........................................................................ صؾك طؾك قب  أن الـبل  

 طؾؿفؿ الصالة طؾك الؿقت  أن الـبل  

 850 ........... قاتـا، وأصؾح ذات بقــاالؾفؿ اغػر ٕحقائـا وأم»طؾؿفؿ الصالة طؾك الؿقت   أن الـبل  
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  ...................... 551اهَّلل   كان إذا أدخؾ الؿقت الؼب، قال بسؿ اهَّلل وطؾك مؾة رسقل  أن الـبل  

 818 .... كعك الـجاشل يف الققم الذي مات فقف، وخرج إلك الؿصؾك، فصػ هبؿ، وكب أربعا  أن الـبل  

 850 .................................. وأبا بؽر، وطؿر، وطثؿان، كاكقا يؿشقن أمام الجـازة  أن الـبل  

 558 ........................................................ «.جعؾ طؾك لحده صـ قصب» أن الـبل  

 535 .............................................. أمر أبا صؾحة، فـزل يف قب ابـتف دون غقره أن الـبل  

 817 ...................................................... سؾؿ طؾك الجـازة تسؾقؿة واحدة أن الـبل  

 350 .................................................................. صؾك طؾك قتؾك أحد أن الـبل  

 
ّ
   إنَّ الـّبل

ِ
 قؿقَصف َألَبس طبد اهَّلل

ًّ
 35 ............................................................ بـ ُأَبل

 
ّ
 10 .......................................................... وهل بـت تسع سـقـ دخؾ هبا؛  أنَّ الـّبل

 708 ........................................................... كان يدفـ أصحابف يف البؼقع  أنَّ الـَّبل 

 18 ................................................... كاولفا إزاًرا، ودِْرًطا، وِخَؿاًرا، وثقبقـ  أّن الـبل 

 181 ................................ أتك غالما مـ القفقد كان مرض يعقده، فؼعد طـد رأسف أّن الـبل 

 185 ..................................................... أخذ ابـف، فقضعف يف حجره، فبؽك أن الـبل 

 111 ............................................................................ هاأططاه إيا أن الـبل 

 8081 ............................................................. أططك الرجؾقـ الجؾديـ أن الـبل 

 351 ........................ أمر بدفـ شفداء أحد يف دمائفؿ، ولؿ يغسؾفؿ، ولؿ يصّؾ طؾقفؿ أّن الـبل 

 151 .................................................................. بعث معاًذا إلك القؿـ أن الـبل 

 113 ...................................................... جاءوه برجؾ قتؾ كػسف بؿشاقص أّن الـبل 

 118 ................... زة طؾك بابخرج إلك قباء، فاستؼبؾف رهط مـ إكصار، يحؿؾقن جـا أن الـبل 

 350 ............ خرج يقما، فصؾَّك طؾك أهؾ ُأُحٍد صالتف طؾك الؿقَّت، ثؿ اكصرف إلك الؿـب أنَّ الـبل 

 118، 111 ............. خطب يقما، فذكر رجال مـ أصحابف قبض، فؽػـ يف كػـ غقر صائؾ أّن الـبل 

 118 ........................................................ خقر بقـ شاتقـ وطشريـ درهؿا أن الـبل 

 188 .............................................. وهق يف غاشقتفبـ طبادة،  دخؾ طؾك سعد أّن الـبل 

 110 ................................... دخؾ قبا لقال، فلسرج لف سراج، فلخذ مـ قبؾ الؼبؾة أن الـبل 
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 8073 ......................................... رأى يف إبؾ الصدقة كاقة كقماء، فسلل طـفا؟ أن الـبل 

 310 ......................................... صؾَّك طؾك امرأة ماتت يف كػاسفا، فؼام وسطفا أن الـبل 

 110 .................................. سطؾَّؾ مـَْعفؿ الصدقَة باستغـائفؿ طـفا بخْؿس الخؿ أن الـبل 

 338 ........................................ بـ معاذ، وصؾَّك طؾقف، وكان شفقدا غسؾ سعد أنَّ الـبل 

 8813 ......................................فتح خقبَ، وصالَح أهَؾفا طؾك أن يعؿروا أرَضفا أن الـبل 

 8811 .............................................. قسؿ كصػ خقب، ووقػ كصػفا لـقائبف أن الـبل 

 118 ........................................ كان يف بدء اإلسالم ٓ يصؾل طؾك مـ طؾقف ديـ إن الـبل 

 8858 .......................... ك الـَّاس مـ يْخُرُص طؾقفؿ ُكُرومفؿ وثؿارهؿكان يبعُث طؾ أن الـبل 

 771 ................................................................... كب طؾك حؿزة سبعا أن الـبل 

 118 .............................................................. كتب لعؿرو بـ حزم كتاًبا أن الـبل 

 115 ................. مر يف بعض سؽؽ الؿديـة، فرأى رجال أسقد مقتا قد رمقا بف يف الطريؼ أن الـبل 

 8851 قفؿ الـخَؾ حقـ َيطِْقُب قبؾ أن يمكؾ مـفيبعث طبد اهَّلل بـ رواحة إلك يفقد، فَقْخُرُص طؾ أن الـبل 

 111 ...................................... كان يقم أحد يدفـ آثـقـ والثالثة يف الؼب القاحدأن الـبل 

 817 ............................. أن الـبل طؾقف السالم كان إذا صؾك طؾك الجـازة رفع يديف يف كؾ تؽبقرة

 711 .................... غائب، فؾؿا قدم صؾَّك طؾقفا، وقد مضك لذلؽ شفر أن أم سعد ماتت والـبل 

اهَّلل، أحب أن تصؾل طؾك أمل، فلتك الـبل   بـ طبادة ماتت وهق غائب، فؾؿا قدم قال يا رسقل أم سعدأن 

  ،758 ........................................................................... فصؾك طؾقفا»قبها 

  .............................. 131اهَّلل  فػؼدها رسقل -أو شابا  -أن امرأة سقداء كاكت تؼؿ الؿسجد 

 781 .................  هبا، فلخب بذلؽ، فؼال: هال آذكتؿقين أّن امرأة سقداء ماتت، لؿ يمذن هبا الـبل  

 111 ........................................... وهل حبؾك مـ الزكك أن امرأة مـ جفقـة أتت كبل اهَّلل 

 111 .......................................... فلخبه طـ رجؾ أكف قد مات أن رجال اكطؾؼ إلك الـبل 

 111حتك شفد طؾك كػسف أربع مرات فاطرتف بالزكا، فلطرض طـف الـبل  أن رجال مـ أسؾؿ، جاء الـبل 

 353 ............................................. ف واتبعففآمـ ب أّن رجال مـ إطراب جاء إلك الـّبل 

 151 ......................................................... بعثـا كصدق أمقال الـاس إن رسقل اهَّلل 
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 111 ...........................................................كان أقطع أبا رافع أرضا أن رسقل اهَّلل 

ـْ كؾِّ َطْشر قَِرٍب قِْرَبٌة مـ أوسطفا أنَّ رسقَل اهَّلل 
 8831 ........ كان يمخذ يف زماكف مـ قرب العسؾ، مِ

 117، 118يات، وبعث بف مع طؿرو بـ حزمكتب إلك أهؾ القؿـ بؽتاب فقف الػرائض والســ والد أن رسقل اهَّلل 

 111 ..... لبقن ذكرابـ كتب يف خؿس وطشريـ بـت مخاض فنن لؿ تؽـ بـت مخاض ف أن رسقل اهَّلل 

 531 ............................... بـ مسعقد يف الؼب، وكزع إخؾة بػقف وضع كعقؿ»  اهَّلل   أن رسقل

 511 ........................................................ رش طؾك قب ابـف إبراهقؿ  اهَّلل   أن رسقل

 515 ............................................................... ك قبه ماءٌ ُرشَّ طؾ  اهَّلل   أنَّ رسقل

 510 ........................................................... سطح قب ابـف إبراهقؿ  اهَّلل   أّن رسقل

 587 ............................................. سؾ مـ قبؾ رأسف والـاس بعد ذلؽ  اهَّلل   أنَّ رسقل

 557 .............. صؾك طؾك جـازة، ثؿ أتك قب الؿقت مـ قبؾ رأسف، فحثك طؾقف ثالثا  اهَّلل   أن رسقل

 815 ........................... جـائزكان يرفع يديف طـد التؽبقر يف كؾ صالة، وطؾك ال  اهَّلل   أن رسقل

كان يعقد مرضك مساكقـ الؿسؾؿقـ وضعػائفؿ ويتبع جـائزهؿ وٓ يصؾك طؾقفؿ أحد   اهَّلل   أن رسقل

 758 .............................................................................................. غقره

 810 ................................. كان يؽب أربعا ثؿ، يؼقل ما شاء اهَّلل، ثؿ يـصرف  اهَّلل   أن رسقل

 551 ...................................... حثك طؾك الؿقت ثالث حثقات بقديف جؿقعا اهَّلل   أن رسقل

 551بـ مظعقن فؽب طؾقف أربعا، ثؿ أتك الؼب فحثك طؾقف ثالث حثقات طثؿانصؾك طؾك  اهَّلل   أن رسقل

 371 ................................... أمر بؼتؾك أحد أن يـزع طـفؿ الحديد والجؾقد» اهَّلل  أنَّ رسقل

 311 ............................. أخل جب إكصاري، فجعؾ أهؾف يبؽقن طؾقفابـ طاد  اهَّلل  أن رسقل

 715 ................................................................... كان يؽب أربعا اهَّلل  إن رسقل

 118 .............«هؾ ترك لديـف فضال؟ »ك بالرجؾ الؿتقىف طؾقف الديـ، فقسلل كان يمت اهَّلل  أن رسقل

 713 .................................................. كػـ يف ثالثة أثقاب يؿاكقة بقض اهَّلل  أنَّ رسقل

ـَ فقفؿا حؿزة  أنَّ صػقة أرسؾت إلك الـبل   371 .......................................... ثقبقـ؛ لُِقَؽػِّ

ؿقاه حقـ ترد أن ٓ تلخذ مـ راضع لبـ، وٓ تجؿع بقـ مػرتق، وٓ تػرق بقـ مجتؿع، وكان إكؿا يليت ال

 151 ............................................................................................. الغـؿ
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ـٍ   151 ......................................................................... أن ٓ كلخذ مـ َراِضِع َلَب

ـ فقف إٓ كؿرة  31 .............................. أن مصعب بـ طؿقر ُقتِؾ يقم أحد، فؾؿ يقجد لف شلٌء ُيَؽػَّ

 811 ............................................................... َقاَم لؾجـازة  أّن يفقديا َرَأى الـبل  

  
ُّ
 753 ........................................... إلك قب رصب، فصػقا خؾػف، وكب أربعا  اكتفك الـبل

َـّ رسقل اهَّلل   8888 ................................. زكاة يف الحـطة والشعقر والتؿر والزبقبال إكؿا س

 8017 .................. الزكاة يف هذه إربعة الحـطة، والشعقر، والتؿر، والزبقب إكؿا سـ رسقل اهَّلل 

 501 ........................................... سعك يف جـازة سعد حتك سؼط رداؤه طـ مـؽبقف  أكف  

 117 ................................................................ رجؿ الغامدية وصؾك وطؾقفا أّكف 

 188 ....................................................... أكف دخؾ طؾك ابـف إبراهقؿ، وهق يجقد بـػسف

 881 .......................... الؾفؿ اغػر لحقـا ومقتـا»صؾك طؾك مقت، فسؿعف يؼقل   أكف شفد الـبل  

 100 ...................................................................... أكف صؾك طؾك حؿزة مع غقره

 11 ............................................................................ أكف كان إذا دفـ مقتا وقػ

 855 ............................................. أكف كان يؼقل الؾفؿ اغػر لحقـا ومقتـا، وشاهدكا وغائبـا

 881 ....................................... أكف كان يؼقل يف الصالة طؾك الؿقت الؾفؿ اغػر لحقـا، ومقتـا

 8815 ......... مـ قرب العسؾ مـ كؾ طشر قرب قربٌة مـ أوسطفا اَن ُيمخذ يف زمان رسقل اهَّلل أكَّف ك

 18 ................................. أكف مر طؾقف بجـازة ُتْؿَخُض َمْخضا  فؼال: طؾقؽؿ بالؼصد يف جـائزكؿ

 781 ............................................ طؾك قب مـبقذ، فلمفؿ وصؾقا خؾػف  أكف مر مع الـبل  

 751 ....................... هبؿ بالؿصؾكأكف كعك الـجاشل صاحب الحبشة الققم الذي مات فقف، وصؾك 

 111 ................................................................. إكَّف يلكؾ الفديَة، وٓ يلكؾ الصدقةَ 

طؾك الؿسؾؿقـ، والتل أمر اهَّلل هبا  بسؿ اهَّلل الرحؿـ الرحقؿ. هذه فريضة الصدقة التل فرض رسقل اهَّلل 

 135 ............... فؿـ ُسئِؾفا طؾك وجففا مـ الؿسؾؿقـ فؾقعطفا، ومـ سئؾ فققفا؛ فال ُيْعط رسقلف 

 117 ............. طؾك الؿسؾؿقـ هذه فريضة الصدقة التل فرض رسقل اهَّلل بسؿ اهَّلل الرحؿـ الرحقؿ، 

 170 ........................... فقـا ساطقا، فلخذ الصدقة مـ أغـقائـا فردها يف فؼرائـا، بعث رسقل اهَّلل 

 بعاًل، العشرُ  بعثـل رسقُل اهَّلل 
َ
 8888 ........... إلك القؿـ، فلمرين أْن آخذ مؿا سؼت السؿاُء، أو ُسِؼل
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 118 ...................................................... ـةطؾك صدقات يريد جفق بعثـل رسقل اهَّلل 

ًقا، فؿررت برجؾ، فؾؿا جؿع لل َماَلُف لؿ أجد طؾقف فقف إٓ بـت مخاض فؼؾت لف  بعثـل َرُسقُل الّؾف  ُمَصدِّ

 110 ................................................................................... َأدِّ بِـَْت َمَخاضٍ 

 178 .................................................. إذ سؿعـا القاطقة اهَّلل  بقـؿا أكا أمشل مع رسقل

 708 .................................................... ستة طشر شفراابـ ،  الـبل  ابـ تقيف إبراهقؿ 

 558 ................................................................ قطقػة حؿراء ُجِعؾ يف قب الـبل  

 518 ...................................................................... مسطقحا  جعؾ قب الـبل  

 18 .................................................. ثالثة قرون، كؼضـف  اهَّلل   جعؾـ رأس بـت رسقل

 588 ............... طؾك قب فجعؾ يؼقل ضعقا الثرى يف ذلؽ الؿؽان، وضعقا. . .  اهَّلل   جؾس رسقل

  ............................... 581اهَّلل   الحدوا لل لحدا، واكصبقا طؾل الؾبـ كصبا، كؿا صـع برسقل

 180 ................ بـ معاذ، فقالذي كػس محؿد بقده بؽر وطؿر، يعـل سعدبق أ، واهَّلل  حضر رسقل

 8817 ......................................................... يف خقب حقـ قسؿفا حؽؿ رسقل اهَّلل 

 538 ..................................... «ما يجؾسؽـ؟ »فنذا كسقة جؾقس، فؼال   اهَّلل   خرج رسقل

 855 ................................................... يف جـازة، فرأى كاًسا ركباًكا  خرجـا مع الـبل  

 310 .................................................... إلك خقب، فتسقركا لقال اهَّلل  خرجـا مع رسقل

ووضع يف  اهَّلل  بـ معاذ حقـ تقيف، قال فؾؿا َصؾَّك طؾقف رسقل يقما إلك سعد اهَّلل  ا مع رسقلخرجـ

  .............................................................. 310اهَّلل  قبه وسقي طؾقف، سبح رسقل

 181 ....................................... فؼبَّؾف، ثؿ بؽك اهَّلل  بؽر، فؽشػ طـ وجف رسقلأبق دخؾ 

 181 ...................................... طؾك أبل سؾؿة، وقد شؼ بصره، فلغؿضف اهَّلل  دخؾ رسقل

عباس، وطؾل والػضؾ، وسقى لحده رجؾ مـ إكصار وهق الذي سقى لحقد ال  دخؾ قب الـبل  

 533 .................................................................................. الشفداء يقم بدر

 831 .................................................................... دخؾ قبا لقال فُلْسِرج لف سراٌج 

فؽشػت لل »وصاحبقف رضل اهَّلل طـفؿا،   دخؾت طؾك طائشة، فؼؾت يا أمف اكشػل لل طـ قب الـبل  

 511 ........................................................................... طـ ثالثة قبقر ٓ مشرفة
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 181 ................................................................ قـ ماتٕبل سؾؿة ح دطا الـبل 

  
ّ
 538 .............................................. «هؾ تحؿؾـ؟ »الـساء يف جـازة، فؼال   رأى الـّبل

 8071 ............................................. يف إبؾ الصدقة كاقة مسـة، فغضب رأى رسقل اهَّلل 

  
َّ
 885 ............................................... وأبا بؽٍر، وطؿَر يؿشقن أمام الجـازة  رأيُت الـَّبِل

 17 ........................................................ بـ مظعقن ُيؼبِّؾ طثؿانَ   اهَّلل   رأيت رسقَل 

 181 .................. مظعقن، وهق مقت، حتك رأيت الدمقع تسقؾبـ  يؼبؾ طثؿان اهَّلل  رأيت رسقل

 513 .......................................................... شبا أو كحقا مـ شب  رأيت قب الـبل  

 513 .. مرتػعا كحقا مـ أربعة أصابع  العزيز فرأيت قب الـبل   بـ طبد لؿا قدم طؿر  رأيت قب الـبل  

 518 ......................................................................... ُمَسـًَّؿا  رأيت قب الـبل  

 510 ....................................................... وأبل بؽر وطؿر مسطحة  رأيت قب الـبل  

 811 ....................................................... قام، فؼؿـا، وقعد فؼعدكا  اهَّلل   رأيـا رسقل

ء لؾؼرآن اها تالَّ  831 ............................................................ رحؿؽ اهَّلل إن كـت َٕوَّ

 518 ..................................................... سعدا، وَرشَّ طؾك قبه ماءً   اهَّلل   َسؾَّ رسقل

 585 .................................................................. مـ قبؾ رأسف  اهَّلل   ُسؾَّ رسقل

 181 ................... جالس طؾك الؼب، فرأيت طقـقف تدمعان اهَّلل  ورسقل اهَّلل  شفدكا بـت رسقل

دِ   َػُة الصالة طؾك الـبل  ص  883 .......................................... كصػة الصالة طؾقف يف التشفُّ

 110 ........................ طؾك رجؾ بعد ما دفـ بؾقؾة، قام هق وأصحابف وكان سلل طـف صؾك الـبل 

طؾك حؿزة، فؽب طؾقف تسعا، ثؿ جلء بإخرى، فؽب طؾقفا سبعا، ثؿ جلء بإخرى،  اهَّلل  صؾك رسقل

 710 .................................................... ـ وترفؽب طؾقفا خؿسا حتك فرغ طـفـ غقر أهن

 711 ................ طؾك قتؾك أحد بعد ثؿاين سـقـ، كالؿقدع لألحقاء وإمقات. . اهَّلل  صؾَّك رسقل

 851 ........................... الؾفؿ اغػر لحقـا ومقتـا وصغقركا»طؾك جـازة فؼال     اهَّلل صؾك رسقل

 713 .................................. ، وصّؾك طؾك أم كعب، ماتت وهل كػساء،صؾقت خؾػ الـبل 

  .................................. 18اهَّلل   يعـل بـت رسقلضػركا شعرها ثالثة قرون، وألؼقـاه خؾػفا. 

 881 ....... الؾفؿ اغػر لحقـا ومقتـا، وشاهدكا وغائبـا»كان إذا صؾك طؾك الؿقت قال   طباس أن الـبل  
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 531، 537 ..................... «بـ زيد، وهؿ أدخؾقه قبه طؾل، والػضؾ، وأسامة اهَّلل  غسؾ رسقل

ؾت رسقل   ..... 533با حقا ومقتا  ، فذهبت أكظر ما يؽقن مـ الؿقت، فؾؿ أر شقئا، وكان صق اهَّلل   غسَّ

 8817 ......................................... َقَسَؿ ]خقب[ كصَػفا، فصاَر ذلؽ ٕهؾِف فننَّ رسقَل اهَّلل 

  .. 511، وطؿر رأسف طـد رجؾل الـبل   مؼدما، وأبا بؽر رأسف بقـ كتػل الـبل    اهَّلل   فرأيت رسقل

ويف  يف خؿس مـ اإلبؾ شاة، ويف طشر شاتان، ويف خؿس طشرة ثالث شقاه، ويف طشريـ أربع شقاه،

 111 ..... لبقن ذكرابـ خؿس وطشريـ بـت مخاض، إلك خؿس وثالثقـ، فنن لؿ تقجد بـت مخاض، ف

 811 ......................................................................... ثؿ قعد  اهَّلل   قام رسقل

 813 ......................................................................... ثؿ قعد  اهَّلل   قام رسقل

 
ُّ
 181 ......................................................... بـ مظعقن وهق مقت، طثؿان قبَّؾ الـبل

 338 ........... ثقبقـالؿطؾب ب قتؾ حؿزة يقم أحد، وقتؾ معف رجؾ مـ إكصار، فجاءت صػقة ابـة طبد

 533 ... بـ العباس بـ العباس، وقثؿ بـ أبل صالب، والػضؾ طؾل اهَّلل   كان الذيـ كزلقا يف قب رسقل

 807 .............................................. يصّؾل طؾك الجـائز، مع حضقر أقارهبا  كان الـبل  

 بطعام سلل طـف كلن الـبل 
َ
 115 ............................................................... إذا ُأتِل

 311 ،351، 771 ......................... يجؿع بقـ الرجؾقـ مـ قتؾك أحد يف ثقب واحد كان الـبل 

 771 .... «أيفؿ أكثر أخذا لؾؼرآن»يجؿع بقـ الرجؾقـ مـ قتؾك أحد يف ثقب واحد، ثؿ يؼقل  كان الـبل 

 858 ........................... الؾفؿ اغػر لحقـا ومقتـا،»إذا صؾك طؾك الجـازة، قال   اهَّلل   كان رسقل

  ................ 571اهَّلل   بسؿ اهَّلل، وطؾك سـة رسقل»إذا وضع الؿقت يف قبه قال   اهَّلل   كان رسقل

 815 ........................................................ يرفع يديف يف كؾ تؽبقرة  اهَّلل   لكان رسق

 731، 751 ...................................................................يؽبها اهَّلل  كان رسقل

 750 .............................. يعقد فؼراء أهؾ الؿديـة ويشفد جـائزهؿ إذا ماتقا    اهَّلل كان رسقل

 711 ............................... يعقد فؼراء أهؾ الؿديـة ويشفد جـائزهؿ إذا ماتقا  اهَّلل كان رسقل

  ........................... 357اهَّلل  سقلكان قتؾك أحد يمتك بتسعة وطاشرهؿ حؿزة فقصؾك طؾقفؿ ر

 187 ........................................................................ كان قد هنك، ثؿ أمر بزيارهتا

 730 ............................................................ سبعا. وقال بعضفؿ خؿسا كب الـبل 
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ُوَلك ْٕ  881 ................................... َكبََّر َطَؾك اْلِجـَاَزِة َأْرَبًعا، َوَقَرَأ بَِػاتَِحِة اْلؽَِتاِب َبْعَد التَّْؽبِقَرةِ ا

 31 .................. لثقب القاحد،كثرْت قتؾك أحد، وقؾَّت الثقاُب  فؽػـ الرجؾ والرجالن والثالثة يف ا

 8817 ................................................ مـ إكاء، هق الَػَرق كـت أغتسؾ أكا ورسقل اهَّلل 

ؾ أمَّ كؾثقم بـت رسقل ـْ غسَّ  11 . الـَحْؼقَ   اهَّلل  طـد وفاهتا، فؽان أّول ما أططاكا رسقُل   اهَّلل   كـت يفْ م

 711 .............................................................. كب طؾك الـجاشل أربعا ٕن الـبل 

 11 ................................................................... كرمؾ رمال  لؼد رأيتـا مع الـبل  

 818 .............................. كان يؽب أربعا، ثؿ يؿؽث ساطة  اهَّلل   ٕفعؾ، ولؽـ رسقللؿ أكـ 

 111 ........................................................ بـ مالؽ طؾك ماطز اهَّلل  لؿ يصّؾ رسقل

 537 .................................................... ألحده العباس وطؾل وأسامة  لؿا تقيف الـبل  

 583 ...................................... كان بالؿديـة رجؾ يؾحد وآخر يضرح  اهَّلل   لؿا تقيف رسقل

، فسللف أن يعطقف  اهَّلل   اهَّلل إلك رسقل بـ طبد اهَّلل سؾقل جاء ابـف طبدابـ بـ أبل  اهَّلل لؿا تقيف طبد

 807 .................................................................. قؿقصف أن يؽػـ فقف أباه، فلططاه،

 701 ............................................. بـ مظعقن أدفـ إلقف مـ مات مـ أهؾف لؿا دفـ طثؿان

 17 ........................... ٓ يـفاين  لؿا ُقتؾ أبل جعؾُت أكشػ الثقب طـ وجفف، وأبؽل، والـبل  

  511 ............... رجال أن يلتقف بحجر  ـبل  بـ مظعقن أخرج بجـازتف، فدفـ، أمر ال لؿا مات طثؿان

  ................................ 571اهَّلل   يف الؼب قال رسقل  اهَّلل   لؿا وضعت أم كؾثقم بـت رسقل

 701 ...................................................... لق كـُْت َثؿَّ ٕريُتؽؿ قبَه طـد الؽثقب إحؿر

 811 ...................... بـ بقضاء إٓ يف الؿسجد طؾك سفقؾ  اهَّلل   ما أسرع الـاس، ما صؾك رسقل

 811 ....................................... قضاء إٓ يف الؿسجدبابـ طؾك سفقؾ   اهَّلل  ما صؾك رسقل

 731، 751 ...................................... اهَّلل ما كسقت وٓ وهؿت، ولؽـ كبت كؿا كب رسقل

 117 ......................................................... ، طؾك بئر، وإذا فقفا أسقد مقتمر الـبل 

 751 ................................................. طؾك قب مـبقذ فلمفؿ وصػقا طؾقف  مر مع الـبل  

 11 ................................................................................ مشطـاها ثالثة قرون

 8051 ........................ خالففمـ أخرج مـ مِـْخالف إلك مخالف،  فنن صدقتف وُطْشره ُتَرد إلك م
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 708 ............................................................................... ُقبَِر يف بقتف  الـبل  

 531 .................................................... ، قال كلين أكظر إلقفؿ أربعة كزل يف قب الـبل  

ر يف إهؾ والؿال هنَك رسقُل اهَّلل   8801 .................................................... طـ التََّبؼُّ

 511 .................................................. أن يزاد طؾك الؼب طؾك حػرتف  اهَّلل   هنك رسقل

 718 ........................ مـف؟ قام طؾك الجـازة مؼامؽ مـفا ومـ الرجؾ مؼامؽ هؽذا رأيت الـبل 

 538 .................... ،«فاكزل يف قبها»صؾحة أكا، قال أبق فؼال « هؾ فقؽؿ مـ أحد لؿ يؼارف الؾقؾة؟ 

 181، 111 .............. اهَّلل ذي البجاديـ يف غزوة تبقك وهق يف قب طبد اهَّلل  واهَّلل لؽلين أسؿع رسقل

 111 ............................ يف غزوة تبقك، وهق يف قب ذي البجاديـ اهَّلل  واهَّلل لؽلين أسؿع رسقل

 وقد طؿؾ بف الـّ 
ُّ
 8851 ................................. فخرَص طؾك امرأٍة بقادي الُؼَرى حديؼة لفا بل

 718 ........... كان يؽب أربعا، ثؿ يؿؽث ساطة فقؼقل ما شاء اهَّلل أن يؼقل، ثؿ يسؾؿ اهَّلل  ولؽـ رسقل

 733 ........... كان يؽب أربعا، ثؿ يؿؽث ساطة فقؼقل ما شاء اهَّلل أن يؼقل، ثؿ يسؾؿ اهَّلل  ولؽـ رسقل

 
 
 

 
 



 3111 (فهرس اآلثار)                                            

 فهرس اآلثار
 حةالصػ الؼائل األثر

، 8011 ابـ طباس  العشر وكصػ العشر ﴾وآتقا حؼف يقم حصاده﴿

8888 

 101 طؿر بـ الخطاب  الصدقة تلكؾفا ٓ القتامك بلمقال ابتغقا

 110   طؿر  الصدقة تلكؾفا ٓ القتامك بلمقال ابتغقا

 ؟جـازة يف تضحؽ فؼال جـازة، يف يضحؽ رجال اهَّلل طبد أبصر

 أبدا أكؾؿؽ ٓ

 803  مسعقد ابـ

بقرُ  طؾقف ُيَصؾِّل َأن َأوصك مسعقد ابـ  817  مسعقد ابـ الزُّ

 118  طائشة لقال دفـ بؽر أبق

 815  بؽرة أبق برَزةَ  أبق طؾقف يصؾِّل أنْ  أوصك بؽرةَ  أبق

 813  سريحة أبق أرقؿ بـ زيد طؾقف يصؾل أن أوصك سريحة أبق

 135   غػؾة بـ سقيد    اهَّلل رسقل مصدق أتاكا

 138  ديسؿ بـ سعر بعقر طؾك رجالن أتاين

 115   طؿر  مالـا رأس طؾقـا اردد طؿؾـا؟ يف اتجرت

 118   طؿر  صدقتفا وأططقا القتامك، بلمقال اتجروا

ؽؿ فقؿا وفدكؿ فنهنؿ خقاركؿ؛ أئؿتؽؿ اجعؾقا  801  طؿر اـب وجؾ طز اهَّلل وبـق بـق

 517  العاص بـ طؿرو بؽؿ لكسأست فنين ويؼسؿ، جزور، يـحر ما قدر قبي طـد اجؾسقا

 كدع إكا لفؿ وقؾ كػف، طؾك يحؿؾفا الراطل هبا جاء ولق احسبفا،

 والػحؾ والؿاخض، والربك، إكقلة،

 181   طؿر 

 شاء فنن أْطؾِْؿُف، بؾغ فنذا الزكاة، مـ القتقؿ مال يف يجب ما أْحصِ 

 يزكِّ  لؿ شاء وإن زكك،

 118  مسعقد ابـ 

 ووضعـاها  اهَّلل رسقل طفد طؾك كلخذها كـا حقث مـ أخذكاها

   اهَّلل رسقل طفد طؾك كضعفا كـا حقث

 8078 طؿران بـ الحصقـ
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 ووضعـاها  اهَّلل رسقل طفد طؾك كلخذها كـا حقث مـ أخذكاها

  اهَّلل رسقل طفد طؾك كضعفا كـا حقث

 8078  حصقـ بـ طؿران 

 ائزالجـ طـد الصقت خػض يستحبقن    اهَّلل رسقل أصحاب أدركت

 كلخذ وبف الؼتال، وطـد الؼرآن قراءة وطـد

 835  البصري الحسـ

 158   طؿر ابـ    الَبْقِشَقارجات هبا أكؾقا وإن إلقفؿ، ادفعفا

 157  طائشة  مـؽؿ إمر أولل إلك ادفعقها

 311  ياسر بـ طؿار مخاصؿ فنين ثقابل يف ادفـقين

 أكره فنين البقت، يف    الـبل مع تدفـل وٓ صقاحبل، مع ادفـل

 أزكك أن

 785  الزبقر بـ اهَّلل طبد

   طؿر  يلكؾقن ما لفؿ فدع ققم، حضرها قد كخؾ طؾك أتقت إذا

8871 

، أكا إذا ، فلسرطقا متُّ
َ
َٓ  الؿشل ُدوا َو دُ  َكَؿا ُتَفقِّ  11  حصقـ بـ طؿران القفقد ُتَفقِّ

 18  طائشة امرأة ففل تسعا الجارية بؾغت إذا

 لقتطقع ثؿ إربع، السرير بجقاكب فؾقلخذ جـازة، كؿأحد تبع إذا

 لقذر أو بعد

818  مسعقد ابـ

 ،817 

 كاكقا فنكَّفؿ تشرتها، وٓ صدقتؽ، إلقف فادفع الؿصدق جاء إذا

 هَّلل هل إكَّـؿـا فلققل ابتعفا يؼقلقن

 110  جابر

 558  طؿر ابـ إرض إلك بخدي فلفضقا الؾحد يف جعؾتؿقين إذا

 َشاةٌ  َخْؿسٍ  كؾ يف الػريَضةُ، اُْستُْمكَِػْت  ومائة، طشرـي طؾك إلبؾا زادت إذا

ُت  حؼتانِ  فقفا فقؽقن ومائة، وأربعـق خؿس إلك  خؿسـق إلك مخاض، وـب

 ِحَؼاق ثاََلُث  فػقفا ومائة،

 118  مسعقد اـب

 فنذا. ومائة طشريـ إلك حؼتان فػقفا تسعقـ، طؾك زادت إذا

 بالغـؿ الػريضة َؾْت اْسُتْؼبِ  ومائة، العشريـ بؾغت

 118  مسعقد ابـ
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 11  ثابت بـ زيد طؾقؽ الذي قضقت فؼد صؾقت إذا

 خؿسةُ  فػقفا الحقُل، طؾقفا وحاَل  درهِؿ، مئتا لؽ كاكت إذا

  شلء طؾقؽ ولقس دراهؿ،

 133 طؾل 

 318  طباس ابـ يؾبل الؼقامة يقم يبعث فنكف رأسف، يغط لؿ الؿحرم مات إذا

َٓ  اْلِحْسَبَة، َتـَْسْقا َفاَل  الؿال، بصاحب مررتؿ إذا  8078، 158  طؿر  َصاِحَبَفا ُتـُْسقَها َو

 135  طؿر متاطؽؿ سرق خادمؽؿ قطع، طؾقف فؾقس أرسؾف

 381 طؿر بـ الخطاب  أمامفا وسر دابة اركب

 781  طؿر بـ اهَّلل طبد طؾقف فصؾك َفَلَرْوهُ  َأِخل، َقْبرَ  َأُروكِل

 158  الؿؾقح أبق تؽؿشػاط ولتحسـ، استقوا

 أمرضفا، فؽـت فقفا، قبضت التل شؽقاها فاصؿة اشتؽت

 شؽقاها يف رأيتفا ما كلمثؾ يقما فلصبحت

 388  طؿقس بـت أسؿاء

 518  مسعقد ابـ رجؾقف وطؼد رأسف طؼد أصؾؼ

ـِ  اْلَحَذارُ  ُيْغـِل َما َأَطاِذُل   711 طائشة  اْلَػَتك َط

 155  طؿر يده ىف يحؿؾفا الراطك هبا جاء وإن البفؿ،ب سػقان يا ققمؽ طؾك اْطَتدَّ 

ْخَؾِة، طؾقفؿ اْطَتدَّ  اِطل هبا َيُروُح  بِالسَّ  130   طؿر  مـفؿ تلخْذها وٓ يَدْيف، طؾك الرَّ

ْخَؾةِ  َحتَّك بِاْلِغَذاءِ  َطَؾْقِفؿْ  اْطَتدَّ  اِطل بَِفا َيُرُوُح  بِالسَّ  181  طؿر  يده طؾك الرَّ

 8088 طؿر وكذا كذا اإلبؾ مـ طؾقفؿ تراح وإن أططقهؿ،

 رجال الؿسؾؿقـ مـ رجؾ فطؾب جفقـة، مـ حل طؾك أغركا

 فلخطله فضربف مـفؿ،

 أصحاب مـ رجؾ

 الـبل

 331 

 711  بؽر أبق فقفؿا وكػـقين اغسؾقهؿا

  فتقؿؿ بؽر أبق أقبؾ
َّ
ك وهق    الـّبل  11  بؽر أبق ِحَبرة ببُرد مسجًّ

 الصبح بعد الجـائز طؾك تصؾقا أن لؽؿ يصؾح ٓ إكف اهَّلل تتؼقن أٓ

 الشؿس ترتػع حتك

 110  طؿر ابـ
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 رسقل بـت فاصؿة ضاهر سرير طؾك تحؿؾقـل فال بؾغت ما إلك تريـ أٓ

 اهَّلل

 318 

 يد وكاكت بالخاتؿ، فعرفت الجؿؾ، وقعة مـ بؿؽة يدا صائر ألؼك

 أسقد بـ طتاب بـ الرحؿـ طبد

...  318 

 لفا أن تعؾؿقا أن أحببت ولؽـل سـة، الجفر نٕ أجفر لؿ إين أما

 قراءة

 883  طباس ابـ

 181   طؿر  اهَّلل سبقؾ يف كالغازي تؽقن أن ترضك أما

ا  طؾك أجقرهؿ اهَّلل، يف قتؾقا قتالكا لؽـ ُقْؾَت، َفَؽَؿا ُقْؾَت  قد ما أمَّ

 َلُفؿْ  ِدَيةَ  َٓ  اهَّلل،

 138  طؿر 

 805  صالب أبل بـ طؾل جـازة طؾك صؾك مـ أحؼ اإلمام

 ساطة فؿؽث أربعا فؽب ابـتف جـازة طؾك أوىف أبل ـب اهَّلل طبد أمـا

 شؿالف وطـ يؿقـف طـ سؾؿ ثؿ خؿسا سقؽب أكف ضــا حتك

 818  أوىف أبل بـ اهَّلل طبد

 303  بؽر أبق تغسؾف أنْ  طؿقس بـت أسؿاء أوصك  بؽر أبا أنَّ 

 530  الصديؼ بؽر أبق أقارهبا دون قبها؛ امرأتف أدخؾ بؽر أبا أنَّ 

 طؾل فؾقصؾ مت، أكا إذا أوصك َأِسقدٍ  بـ حذيػة َسِريَحةَ  أبا َأنَّ 

 أرقؿ بـ زيد

 811  أرقؿ بـ زيد

 831  إشعري مقسك أبق بؿجؿر تتبعقين ٓ قال الؿقت حضره حقـ مقسك أبا أن

 طؾقف، صؾل ما بعد ققس بـ الحارث طؾك صؾَّك مقسك أبا أن

 اَكةالَجبَّ  يف أدركفؿ

 783  إشعري مقسك أبق

 301  مقسك أبق امرأتف غسؾتف مقسك أبا أنَّ 

 810  هريرة أبق الؼب طذاب مـ أطذه الؾفؿ الؿـػقس طؾك صؾك إذا كان هريرة أبا أن

 837  هريرة أبق بـارٍ  مقتف، بعد يُتَّبََع، أَنْ  هنك هريرة أبا أَنَّ 

ـازة يُْمذِنُ  كان هريرة، أبا أن  181  هريرة أبق فلجاب دطل اهَّلل طبد فقؼقل بالؿسجد ُؿرُّ َفقَ  بالج
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 مـ إكف فؼال الؽَتاِب  بػاتحة فؼرأ ِجـَاَزٍة؛ طؾك صّؾك طباس ابـ أنّ 

  السـة

 883 ابـ طباس 

 18  طؿر ابـ بؿسؽ مقتا حـَّط طؿر ابـ أنَّ 

 وكب يؾقف مؿا فجعؾف زيد، وابـفا كؾثقم أم طؾك صؾَّك طؿر ابـ أنَّ 

 أربعا

 808  طؿر ابـ

 يؾقن الرجال فجعؾ» جؿقعا جـائز تسع طؾك صّؾك طؿر ابـ أنّ 

فـ الؼبؾة، يؾقـ والـساء اإلمام، ا فصػَّ  واحدا صػًّ

 711  طؿر ابـ

 يؾقن الرجال فجعؾ جؿقعا جـائز تسع طؾك صؾك طؿر ابـ أن

 الؼبؾة يؾقـ والـساء اإلمام،

 713  طؿر ابـ

 731  طؿر ـب اهَّلل طبد  الؿقت طؾك تؽبقرات بعأر طؾك يزيد ٓ كان طؿر اـب أنّ 

 18  طؿر ابـ َذرورا طؾقف يذر بالؿسؽ، الؿقت يطقب كان طؿر ابـ أن

 113  قتادة لقال دـف مسعقد اـب أن

 117  طؿر رققؼفؿ وارزق طؾقفؿ، وارددها. مـفؿ فخذها أحبقا إن

 300  بؽر أبق أصػالـا طؾقف صؾقـا مـ أحؼ إن

 311  بؽر أبل بـت أسؿاء الزبقر بـ اهَّلل طبد ابـفا غسؾت أسؿاء أن

 وقتا؛ لـا وقت فؾق خؿسا، الجـائز طؾك يؽبون معاذ أصحاب إنّ 

 طدد وٓ وقت ٓ فنكف يؽب، ما فؽبوا إمامؽؿ تؼدمؽؿ إذا فؼال

 738  مسعقد بـ اهَّلل طبد

 377 قرمأص بغسؾف يممر فؾؿ قتؾ، ثؿّ  أحد، يقم أسؾؿ إشفؾ طبد بـل أصقرم أنّ 

 333  أصقرم أحد يقم صريعا وجد إشفؾ طبد بـل أصقرم أن

 أبل بـ وطقاش جفؾ، أبل بـ وطؽرمة هشام، بـ الحارث أن

 ارتثقا ربقعة،

 331  هشام بـ الحارث

  طؾك كبَّر طؾل، بـ الحسـ أن
ٍّ
 بـ طؾل بـ الحسـ أربعا طؾل

 صالب أبل

 717 
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م الحسقـ إن  803  طؾل بـ حسقـ العاص بـ سعقد قدَّ

 بػاتحة يؼرأ ثؿ اإلمام، يؽب أن الجـازة، طؾك الصالة يف السـة أنّ 

 إولك التؽبقرة بعد الؽتاب

 أصحاب مـ رجؾ

  الـبل

 885 

 َتبُْؾغَ  حتك وطشريـ، وإحدى الؿائة بعد يتغقر ٓ الػرض أن

  لقؽقن وأربعقـ، واثـقـ مائتقـ
ْ
 وطشريـ وإحدى مائة مِْثَؾل

 181  معاذ 

 131  الؿغقرة  الـبل قب يف خاتؿف صرح شعبة بـ الؿغقرة أن

  إنَّ 
َّ
ًٓ  فقفا ُيَققِّْت  لؿ    الـَّبِل 880  مسعقد ابـ قَِراَءةً  وٓ قق

 ،887 

 810  زيد بـ سعقد زيد بـ سعقد طؾقفا يصّؾل أن أوصت سؾؿة أم أنّ 

811  سؾؿة أم زيد بـ سعقد طؾقفا يصؾل أن أوصت سؾؿة، أم أن

 ،815 

 753  مالؽ بـ أكس طؾقفا فصؾك طؾقفا صؾل وقد جـازة، أتك مالؽ بـ أكس أن

 طتبة يف الؿقت مؾؽ وقػ والثبقر، بالقيؾ دطقا إذا البقت أهؾ إن

 الباب

...  151 

 بف وجدت إن طؿل ابـ أسؼل لعؾل ماء أخذت قال رجال أن

 أسؼقف أن فلردت هشام بـ الحارث فقجدت حقاة،

 331  رجؾ

 710  ثابت بـ زيد أربعا كبّ هريرة أبا وأنّ  أربعا، كّبر ثابت بـ زيد أن

 317  صقحان بـ زيد َرْمًسا إَرضِ  يف ارُمُسقكِل الَجَؿؾ يقم قال ُصقَحانَ  بـ زْيد أن

 318  وقاص أبل بـ سعد مقت طاكة جزَّ  وقاص أبل بـ سعد أنّ 

 تكح يـتحبان، وطؿر بؽر أبق جعؾ مات، لؿا معاذ بـ سعد أن

  اختؾطت
َّ
 أصقاهتؿا طؾل

 181  طائشة

 555  البصري الحسـ فقف تحث فال شئت وإن الؼب، يف فاحث شئت إن

 811  إسؾؿل برزة أبق إسؾؿل برزة أبق طؾقف يصؾل أن أوصك طؿرو بـ طائذ أن
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 مـ الؿممـقـ أم يا لفا فؼؾت الؿؼابر مـ يقم ذات أقبؾت طائشة أنَّ 

  أقبؾت أيـ

 187 طائشة

 187  مؾقؽة أبل بـ ا أخقفا قب زارت طائشة أن

 بالسؼقا تقيف سؾؿة بـ أيقب جد القلقد بـ اهَّلل طبد بـ اهَّلل طبد أن

 رأسف يخؿر فؾؿ محرم، وهق طـف اهَّلل رضل طػان بـ طثؿان زمـ

 310  الزهري

 113  طروة لقال طائشة دفـ الزبقر بـ اهَّلل طبد أن

 بالجحػة ومات اهَّلل، طبد بـ قدوا ابـف، كػـ طؿر بـ اهَّلل طبد أن

 محرما

 317  طؿر ابـ

 888  مسعقد ابـ الؽتاب بػاتحة جـازة طؾك قرأ مسعقد بـ اهَّلل طبد أن

 588  صالب أبل بـ طؾل الؼبؾة قبؾ مـ مقتا أدخؾ طؾقا أن

 طؾقف فؽب حـقػ، بـ سفؾ طؾك صؾك طـف اهَّلل رضل طؾقا إن

 وسبعا وستا خؿسا بدر أهؾ طؾك يؽبون وكاكقا ستا،

 730  صالب أبل بـ طؾل

 757  صالب أبل بـ طؾل طؾقفا صؾل ما بعد جـازة طؾك صؾَّك طؾقا أن

 751  صالب أبل بـ طؾل خؿسا طؾقف فؽبَّر حـقػ بـ سفؾ طؾك صّؾك طؾقًّا أنَّ 

 313  طؾل يغسؾف ولؿ طؿار طؾك صؾك طؾقا أن

 311  صالب أبل بـ طؾل طتبة بـ وهاشؿ ياسر، بـ طؿار طؾك صؾك طؾقا أن

ِػ، ابـ قب طؾك قام طؾقًّا أنَّ   أمقر يا تجؾس أٓ لف فؼقؾ الـُؿَؽػَّ

َِخقـَا َقؾِقٌؾ   فؼال الؿممـقـ،
ِ
  َقْبِرهِ  َطَؾك قَِقاُمـَا ٕ

 518 

 فؼال الؼب، طؾك قام ثؿ أربعا، مؽػػ بـ يزيد طؾك كّبر طؾّقا أنّ 

ُفؿَّ )) ـُ  َطْبُدك، الؾَّ  اْلَقْقمَ  بَِؽ  َزَل كَ  َطْبِدكَ  َواْب

 518  صالب أبل بـ طؾل

 غقر ملزورات إرجعـ فؼال جـازة مع كساء رأى طؿر أن

 إمقات ممذيات يا، تدفـ وٓ تحؿؾـ ما فقاهَّلل، ملجقرات

 آحقاء ومػتـات

 811  الخطاب بـ طؿر
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 730  الخطاب بـ طؿر فاستشارهؿ الـاس جؿع طـف اهَّلل رضل طؿر أن

  طؿر أن
َ
 318  صفقب طـف اهَّلل رضل صفقب طؾقف َصؾَّك الؿسجد يف قفطؾ ُصّؾل

 818  صفقب طـف اهَّلل رضل صفقب طؾقف صؾك الؿسجد يف طؾقف صؾل طؿر أن

 571  الخطاب بـ طؿر الؿرأة قب يغطل كان طؿر أنَّ 

 تؽبقرة كؾ مع يديف يرفع كان طـف اهَّلل رضك الخطاب بـ طؿر أن

 والعقديـ الجـازة ىف

 811  طباس ابـ

 تؽبقرة كؾ مع يديف يرفع كان طـف اهَّلل رضك الخطاب بـ طؿر أن

 والعقديـ الجـازة ىف

 811  الخطاب بـ طؿر

 حتك يسؾؿ أن فؽره الجاهؾقة، يف ربا لف كان أققش، بـ طؿرو أنّ 

 أحد يقم فجاء يلخذه،

 373  أققش بـ طؿرو

 ينإ أمة يا قالت القفاة حضرهتا لؿا  اهَّلل، رسقل ابـة فاصؿة أن

  بالـساء يصـع مؿا ٕستحقل

 315 فاصؿة

َؾَفا أن أوصت  اهَّلل رسقل بـت فاصؿة أن  هل ماتت إذا ُتَغسِّ

ؾتفا وطؾل،  وطؾل هل َفَغسَّ

 301  فاصؿة

 ستة    اهَّلل رسقل بعد طاشت    اهَّلل رسقل بـت فاصؿة أن

 لقال طـفؿا اهَّلل رضك صالب أبك بـ طؾك دفـفا تقفقت فؾؿا أشفر

 807  طائشة

  دفـفا ماتت لؿا طـفا اهَّلل رضك فاصؿة أن
 
 لقال  طـف اهَّلل رضل  طؾل

 فؼدمف  طـف اهَّلل رضل  الصديؼ بؽر أبك بضبعك وأخذ

 805  صالب أبل بـ طؾل

  الـبل قب تراب مـ قبضة أخذت طـفا اهَّلل رضل فاصؿة أنَّ 

 طقـفا طؾك فقضعتفا

 181   فاصؿة

 ثقاب يف وكػـاها فؿاتت ،وخرج امرأتف، أوصك جبؾ، بـ معاذ أن

 بساطتقـ قبها طـ أيديـا رفعـا أن بعد فؼدم خؾؼان، لفا

 787  جبؾ بـ معاذ

 8801 صؾحة بـ مقسك صدقة الخضر مـ يلخذ لؿ معاذا إن
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 118  طائشة الصدقة لـا تحؾ ٓ  محؿد آل إكا

 وٓ دما طـا تغسؾقا فال غدا مستشفدون وإكا غدا العدو ٓقق إكا

 طؾقـا كان ثقب يف إٓ كؽػـ

 311  طبقد بـ سعد

زطقا فال غدا، مستشفدون إكا ـا ـت ـا تغسؾقا وٓ ثقبا، ط  311  الجؿؾ أصحاب دما ط

 سـة وطؾك اهَّلل بسؿ فؼؾ لحده ىف وضعتف فنذا حػرتف إلك بف اكطؾؼ

  اهَّلل رسقل

 518  جـدب بـ سؿرة

 تعالك اهَّلل أطز وقد ، اهَّلل رسقل بعد الؿملػة سفؿ اكؼطع

 رجال طؾقف ُيتللػ أن طـ وأغـاه اإلسالم

   طؿر 

8087 

 مـف فحقلقين الؿاء فقف أتاين قد مؽان يف دفـتؿقين قد إكؽؿ

 مـ شعرات إٓ شلء مـف يتغقر لؿ سؾؼة كلكف فلخرجقه فحقلقه،

 لحقتف

 785  اهَّلل طبقد بـ صؾحة

   طؿر  َيَشاءُ  مـ كإل رزقا تعالك اهَّلل َيُسقُقفُ  َغْقٍث  ُذَباُب  الـَّْحُؾ  إِكََّؿا

8831 

 708  طائشة مسجدا قبه يتخذ لئال ذلؽ فعؾ إّكؿا

 700  طائشة مسجدا ُيتََّخذ لئال    اهَّلل رسقل َقْبرُ  ُيْبَرزْ  َلؿ إكؿا

 535  صالب أبل بـ طؾل أهؾف الرجؾ يؾل إكؿا

 580  الشعبل رجؾقف قَِبؾ مـ مّقًتا َأْدخؾ أكَّف

 185  طؿر ابـ وخاتؿتفا البؼرة بػاتحة طـده يؼرأ دفـ إذا أوصك أكف

 713  مسعقد ابـ درهؿا ثالثقـ مـ بـحق يؽػـ أن أْوصك أكَّف

 يبسطقا أن يزيد بـ اهَّلل طبد فلبك إطقر الحارث جـازة حضر أكف

 رجؾ إكف وقال ثقبًا طؾقف

 571  يزيد بـ اهَّلل طبد

 الؼبؾة، يؾل مؿا الغالم فجعؾ وابـفا، كؾثقم أم جـازة شفد أكف

 وأبق الخدري، سعقد وأبق طباس، ابـ الؼقم ويف ذلؽ، فلكؽرت

 مقلك طؿار

 كقفؾ بـ الحارث

 111 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 3111 (فهرس اآلثار)                                            

 حةالصػ الؼائل األثر

 هريرة وأبق قتادة،

 يؾقف، مؿا وجعؾف زيد، وابـفا طؾل، بـت كؾثقم أمّ  طؾك صؾَّك أكف

 أربعا طؾقفؿا وكب

 710  طؿر بـ اهَّلل طبد

 طؾك صؾكو وجفر قرأ ثؿ فؽب، بؿؽة جـازة طؾك صؾك أكف

ـَ  لَِصاِحبَِفا َدَطا ثؿ  الـبل  َفَلْحَس

 888  طباس ابـ

 طؾك صؾك البؼقع قبقر وسط سؾؿة وأم طائشة طؾك صؾك أكف

 طؿر ابـ ذلؽ وحضر هريرة، أبق طائشة

 818  طؿر ابـ

 جحش بـت زيـب تقفقت حقـ    اهَّلل رسقل مـب طـد قام أكف  

 قبها فايدخؾ مـ الـسقة إلك أرسؾت إين أٓ فؼال

 571  الخطاب بـ طؿر

 إهؾ إلقؽ أسؾؿف الؾفؿ» قال الؿقت طؾك سقي إذا كان أكف

 لف فاغػر طظقؿ، وذكبف والعشقرة، والؿال

 571  الخطاب بـ طؿر

815  طؿر ابـ تقضع حتك يجؾس لؿ جـازة صحب إذا كان أكف

 ،811 

 سؾؿ فرغ فنذا فؽب، يديف رفع الجـازة، طؾك صؾك إذا كان أكف

 واحدة يؿقـف طؾك

 811  طؿر ابـ

ْأسِ  مـ يلخذُ  كان أّكف  البَذون ومـ طشرة، الػَرس ومـ طشرًة، الرَّ

   خؿسةً 

 115  طؿر

 511  طؿر ابـ طؿر بـ طاصؿ قب يتعاهد كان أّكف

 111   طؿر اـب  القتقؿ مال يزكل كان أكف

 810  طباس ابـ تسؾقؿة الجـازة طؾك يسؾؿ كان أكف

 818  مالؽ بـ أكس تسؾقؿة الجـازة طؾك ؾؿيس كان أكف

 711  طباس بـ اهَّلل طبد  ثالثا الجـازة طؾك ويؽب بالحؿد الـاس يسؿع كان أكف

 831  هريرة أبق ويؼقل قط، خطقئة يعؿؾ لؿ الذي الؿـػقس طؾك يصؾك كان أكف
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 وذخرا وفرصا سؾػا، لـا اجعؾف الؾفؿ))

ل الدفـ بعد طـده يؼرأ كان أكف  800  طؿر ابـ وخاتؿتفا بؼرةال أوَّ

 111   طؿر اـب  أمقالفؿ فقستسؾػ القتامك، أمقال طـده يؽقن كان أكف

 751 زيد بـ أرقؿ   خؿسا جـازة طؾك كب أكف

 731  حذيػة خؿسا جـازة طؾك كب أكف

 505  طؿر ابـ الجـازة طؾك التؽبقر مـ فاتف ما يؼضل يؽـ لؿ أكف

  لؿا أكف
َ
 181 ابـ طؿر بف؟ تصـعقا أن تريدون كقػ قال خديج، بـ رافعُ  إلقف ُكِعل

  وقال فجذبف، الثقب، قبه طؾك وبسطقا مقِّتا، دفـقا قد بؼقم مرَّ  أكَّف

 بالـساء هذا ُيْصـَع إكَّؿا

 571  صالب أبل بـ طؾل

 831  طائشة حؿراء قطقػة طؾل تجعؾقا وٓ بؿجؿر، تتبعقين ٓ أن أوصت أهنا

 تصـعقن كؿا بف اصـعقا فؼالت يؿقت؟ حرمالؿ طـ سئؾت أهنا

 بؿقتاكؿ

 315  طائشة

 طضقا غسؾت كؾؿا أطضاء، تـزطف فؽاكت ابـفا، غسؾت أهنا

 كػـف يف وجعؾتف صقبتف،

 311  طؿقس بـت أسؿاء

، 380،  301 فاصؿة  وماتت كػسفا غسؾت أهنا

388 

 بالحرم فدفـاه كؼدر، فؾؿ الحرم، مـ خارجا أدفـف أن أبل أوصاين

 الؿفاجريـ مؼبة يف بػخ

 788  طؿر ابـ

  َأنْ  َسَؾَؿةَ  ُأمُّ  َأْوَصْت 
َ
 811  سؾؿة أم َزْيدٍ  بـ َسِعقدُ  َطَؾْقَفا ُيَصؾِّل

 وٓ فسطاصا، طؾل تضربقا فال مت، أكا إذا هريرة أبق أوصك

 بل وأسرطقا بـار، تتبعقين

 515  هريرة أبق

 ثؿ طؾقف، فصؾك يزيد، بـ اهَّلل طبد طؾقف يصؾل أن الحارث أوصك

 الؼب رجؾل قبؾ مـ الؼبَ أدخؾف

 يزيد بـ اهَّلل طبد

 إكصاري

 588 
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 833  مغػؾ بـ اهَّلل طبد بالحجارة ترمقين وٓ، بـار وٓ بصقت، تتبعقين ٓ أن أوصك

 813 أبق سريحة  أرقؿ بـ زيد طؾقف يصؾل أن أوصك

 588  طؿر وبسطة قامة قبه طؿؼ يجعؾ أن طؿر أوصك

 811  مالؽ بـ أكس مالؽ بـ أكس طؾقف يصؾل أن جبقر بـ سيقك أوصك

 181  مسعقد ابـ الجاهؾقة طؿؾ مـ الـعل فنن والـعل، إياكؿ

 151  طؿر ابـ أجزأك أططقت أيَّفؿا

ُق   اهَّلل رسقُل  بعثـل  البؼر مـ آخذ أن وأمرين القؿـ، أهَؾ  ُأَصدِّ

  تبقعا ثالثقـ كؾ مـ

 181 

ُق ُأَص   اهَّلل رسقُل  بعثـل  البؼر مـ آخذ أن وأمرين القؿـ، أهَؾ  دِّ

 تبقعا ثالثقـ كؾ مـ

 101  معاذ

: استغػرو لف غػر اهَّلل لف يؼقل قائاًل  سؿع إذ جـازة، يف طؿر ابـ بقـَا

 وغػر اهَّلل لؽؿ فؼال ابـ طؿر ٓ غػر اهَّلل لؽ

 838 ابـ طؿر

ـَ وَ   كبقف َخؾِقَػةَ  اهَّللُ  ُيِرَي  حتك اإلبؾ، أذكاب َتْتَبُعقنَ   الُؿَفاِجِري

 بف َيْعِذُروَكُؽؿْ  أمرا

 138  بؽر أبق

 بـ طؿرو بـ اهَّلل طبد مؼبة ويف حؿام ويف حش إلك الصالة تؽره

 العاص

 817 

ولك جؿادى مـ بؼقـ لثؿان الثالثاء لقؾة طـف اهَّلل رضل بؽر أبق تقيف  ٕا

 وستـق ثالث ابـ يقمئذ وهق طشرة، ثالث سـة

 301  طائشة

 فؾؿا فدفـ، مؽة إلك فحؿؾ، بالحبشة بؽر أبل ـبـ الرحؿ طبد تقيف

 مت حقث ٓإ دفـت ما حضرتؽ لق واهَّلل قالت ثؿ قبه أتت طائشة قدمت

 701 طائشة

 381 ابـ طباس  كصراكقا مات أبل إن فؼال طباس، ابـ إلك رجؾ جاء

 لف فؼال جـازة، طؾك اهَّلل طبد صؾك وقد ربقعة بـ سؾؿان جاء

 بلصحابؽ أخقؽ ؾكط فصؾِّ  تؼدم اهَّلل طبد

 753  ربقعة بـ سؾؿان
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 730  الخطاب بـ طؿر الصالة أصقل هق وقال تؽبقرات، أربع طؾك الـَّاس طؿر جؿع

 اهَّلل، بسؿ» قال الؾحد، يف وضعفا فؾؿا جـازة يف طؿر ابـ حضرت

  اهَّلل رسقل مؾة وطؾك اهَّلل، سبقؾ ويف

 577  طؿر ابـ

 لف الؿقتك، يحقل الذي هَّلل الحؿد وأحقا، أمات الذي هَّلل الحؿد

 شلء كؾ طؾك وهق والثـاء، والؼدرة والؿؾؽ والؽبياء، العظؿة

 قدير

....  871 

 788  الزهري الؿديـة إلك العؼقؼ مـ وقاص أبل بـ سعد حؿؾ

 وضــُت  طـده، كان الذي فلضاطفُ  اهَّلل، سبقؾ يف َفَرس طؾك حؿؾُت 

 أشرتيف أنْ  فلردتُّ  بُرْخٍص، بائُعف أكَّف

 131  طؿر

 فعؿؾـل،  اهَّلل رسقل طفد طؾك طؿؾت قد فنين ُأْططِقَت، ما خذ

 ققلؽ مثؾ فؼؾت

 115  طؿر

 أو كائحة، سؿع الؿؼبة بؾغ فؾؿا جـازة، يف طؿر ابـ مع خرجت

 شرا لفا وقال فاستؼبؾفا،، راكة

 818  طؿر ابـ

َْبَعدُ  َخِسَئ  ْٕ  158   طؿر ابـ  ا

 آل مقلك طؿرو بالبؼقع أخرة طشاء بعد طػان بـ طثؿان دفـا

 خباب

 117 

 بـ سعد سرير طؿقدي بقـ يحؿؾ  طـف اهَّلل رضل  هريرة أبا رأيت

 طـف اهَّلل رضل  وقاص أبل

 811  هريرة أبق

 أمام يؿشقن اسقد وأبا طؿر، وابـ قتادة، وأبا هريرة، أبا رأيت

 الجـازة

 801  التقأمة مقلك صالح

 181  وائؾ أبق ويبؽل الـقح إلك يستؿع وائؾ أبا رأيت

ـازة طؾك صؾك أوىف أبل اـب رأيت  818  أوىف أبل ـب اهَّلل طبد واحدة تسؾقؿة فسؾؿ ج

 811  الزبقر بـ اهَّلل طبد مخرمة بـ الؿسقر سرير طؿقدي بقـ يحؿؾ الزبقر ابـ رأيت
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 817  طؿر ابـ  إربع السرير بجقاكب فحؿؾقا جـازة يف طؿر ابـ رأيت

ـَ  رأيت  811  طؿر ابـ العؿقديـ بقـ كاهؾف طؾك السرير واضعا جـازة يف طؿر اب

 شؼف طؾك السرير فقضع، فحؿؾ جـازة؛ تبع الحسـ رأيت

 إيؿـ شؼف طؾك السرير مؼدم فحؿؾ، فحقل، إيسر

 815  البصري الحسـ

 قائؿا طقف بـ الرحؿـ طبد جـازة يف وقاص أبل بـ سعد رأيت

 كاهؾف طؾك السرير واضعا الؿؼدمقـ العؿقديـ بقـ

 811  وقاص أبل بـ سعد

 حتك جـازة طؾك صؾك إذا مصاله يبح ٓ طؿر بـ اهَّلل طبد رأيت

 الرجال أيدي طؾك يراها

 811  طؿر ابـ

 يػارقف فؾؿ أمف سرير طؿقدي بقـ يحؿؾ طػان بـ طثؿان رأيت

  وضعف حتك

 813 طثؿان بـ طػان

 181  سؼعإ بـ واثؾة ويبؽل الـقح يستؿع إسؼع بـ واثؾة رأيت

 إذا والـساء الرجال جـائز طؾك يصؾِّل إسؼع بـ واثؾة رأيت

 الرجال خؾػ الـساء يصػ ثؿ صػا، الرجال فقصػ اجتؿعت،

 711  إسؼع بـ واثؾة

 801  طباس ابـ طؾقفا والصالة امرأتف بغسؾ أحؼ الرجؾ

 حتك الؿجـقن وطـ يستقؼظ حتك الـائؿ طـ ثالثة طـ الؼؾؿ رفع

  يبؾغ حتك لصبكا وطـ يػقؼ

 113 

 8013 ابـ طباس الؿػروضة الزكاة، حؼف ژ ۇ ۇ ڭ ڭ ژ

 8011 ابـ طباس  العشر وكصػ العشر: قال ژ ۇ ۇ ڭ ڭ ژ

 الؾقؾ فؼؾت أربعا، فؼال الجـازة، طؾك التؽبقر طـ رجؾ سللف

  سقاء والـفار

 711 طؼبة بـ طامر

 858  طؿر ابـ أمامفا يؿشل أن الجـازة يف السـة

 ثؿ الؼرآن، بلم يؼرأ ثؿ يؽب، أن الجـائز طؾك الصالة يف ـةالس

    الـبل طؾك يصؾل

 811 
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 ثؿ الؼرآن، بلم يؼرأ ثؿ يؽب، أن الجـائز طؾك الصالة يف السـة

   الـبل طؾك يصؾل

 سفؾ بـ أمامة أبق

 حـقػ بـ

 887 

 ابـ طؾقفؿا صؾك الخطاب بـ طؿر بـ وزيد كؾثقم أم شفدت

 طؿر

 808  طؿر ابـ

 طؾقفا فصؾك طؿر بـ وزيد طؾل بـت كؾثقم أم جـازة َشِفْدت

 العاص بـ سعقد

 811  العاص بـ سعقد

 بـ سعقد قػا يف يدفع وهق الحسـ، مات حقـ ُحَسْقـا شفدت

 العاص

 811  طؾل بـ الحسقـ

  ُصبَّْت 
َّ
 181 فاصؿة   َأكََّفا َلقْ  ُمِصقَبةٌ  َطَؾل

 300  بؽر أبق طؾقف قتؿصؾ مـ أحؼ فنهنؿ أصػالؽؿ طؾك صؾقا

ـُ  َصؾَّك ـٍ  طؾك طؿر اب  711  طؿر ابـ مقِّتًا ُولِدَ  ٓبـتف اب

 710  طؿر ابـ ٓ أم استفؾ أدري ٓ ِسْؼط صغقر مقلقد طؾك طؿر ابـ صؾك

 311  إكصاري أيقب أبق ِرْجؾٍ  طؾك أيقب أبق صؾَّك

 قال يد،ز وابـفا طؾل، بـِت  كؾثقم أمِّ  طؾك طؿر بـ اهَّلل طبدُ  صّؾك

 الؼبؾة يؾل مؿا والؿرأة يؾقف، مؿا الغالم فجعؾ

 711  طؿر ابـ

  صؾك
 
 طؾقف فؽب الؿؽػػ بـ يزيد طؾك  طـف اهَّلل رضل  طؾل

 يؿقـف طـ خػقػة تسؾقؿة وسؾؿ أربعا،

 811  صالب أبل بـ طؾل

 818  بؽر أبق طؿر طؾك صفقب وصؾك بؽر أبل طؾك طؿر صؾك

 311  الخطاب بـ طؿر مبالشا طظامٍ  طَؾك طؿرُ  صؾَّك

 811  الزبقر بـ طروة الؿسجد يف بؽر أبل طؾك صؾل

 810  طؿر ابـ الؿسجد يف طؿر طؾك ُصؾِّل

 318  طؿر ابـ الؿسجد يف الخطاب بـ طؿر طؾك ُصؾِّل

 888  طباس ابـ بػاتحة فؼرأ جـازة طؾك طـفؿا اهَّلل رضل طباس ابـ خؾػ صؾقت
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 سـة أهنا لقعؾؿقا فؼال الؽتاب

ـف اهَّلل رضل هريرة أبل خؾػ صؾّقت ـائز، طؾك ط  وكساء، رجال مـ ج

فؿ، فسّقى  أربعا وكبّر بـق

 713  هريرة أبق

 وسؾَّؿ أربعا، طؾقفا فؽب جـازة؛ طؾك هريرة أبل خؾػ صؾقت

 تسؾقؿة يؿقـف طـ

818  هريرة أبق

 ،813 

 713  طازب بـ الباء جـازة طؾك طازب بـ الباء خؾػ صّؾْقُت 

 ثؿ أربعا، طؾقفا فؽب جـازة طؾك اهَّلل طبد بـ جابر ؾػخ صؾقت

 يؿقـف طـ سؾؿ

 718  اهَّلل طبد بـ جابر

 ثؿ أربعا، طؾقفا فؽب جـازة طؾك اهَّلل طبد بـ جابر خؾػ صؾقت

 يؿقـف طـ سؾؿ

 810  اهَّلل طبد بـ جابر

 ثؿ رأسف، حقال فؼام رجؾ، جـازة طؾك مالؽ بـ أكس مع صؾقت

 قريش مـ امرأة بجـازة جاءوا

 718  أكس

 يزد لؿ ثالثا، طؾقفا فؽب جـازة طؾك مالؽ بـ أكس مع صّؾقت

 اكصرف ثؿ طؾقفا

 711  أكس

  اهَّلل رسقل صاحب إسؾؿل أوىف أبل بـ اهَّلل طبد مع صؾقت

 شقئا الرابعة بعد فؿؽث أربعا، طؾقفا فؽب لف، ابـة جـازة طؾك

 718  أوىف أبل بـ اهَّلل طبد 

    اهَّلل رسقل صاحب إسؾؿل، أوىف أبل بـ اهَّلل طبد مع صؾقت

 شقئا، الرابعة بعد فؿؽث أربعا، طؾقفا فؽب لف، ابـة جـازة طؾك

 بف يسبحقن الؼقم فسؿعت قال

 818  أوىف أبل بـ اهَّلل طبد

 فؽب    الـبك زوج زيـب طؾك طـف اهَّلل رضك طؿر مع صؾقت

 قبها يدخؾفا مـ    الـبك أزواج إلك أرسؾ ثؿ أربعا،

 530  الخطاب بـ ؿرط

 وكساء، رجال الطاطقن، مـ جـازة ستقـ طؾك واثؾة مع صؾقت

 تسؾقؿة وسؾؿ تؽبقرات، أربع فؽب

 815  إسؼع بـ واثؾة
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 817  طائشة هريرة أبق طؾقفا يصؾل َأن َأْوصْت  َطائَِشةُ 

 138  مسعقد ابـ مالؽؿ سرق طبدكؿ

 11، 10، 13 طائشة مقتؽؿ تـصقن طالم

 
 
 118  طائشة لقال فاصؿةَ  ـَ دفَ  طؾل

 301  طؿقس بـت أسؿاء  اهَّلل رسقل بـت فاصؿة وطؾل أكا غسؾت

 فُشـُّقا دفـتؿقين فنذا كاٌر، وٓ كائحٌة، َتْصحبـل فال متُّ  أكا فنذا

 
َّ
 َشـًّا الرتاب طؾل

 517  العاص بـ طؿرو

 تبؾغ حتك شلء، فقفا فؾقس وواحدة، ثالثؿائة طؾك زادت فنذا

 شقاه أربع فػقفا شاة، أربعؿائة

 180  طؿر

 178 طبد اهَّلل بـ رواحة  كذا وا كذا وا جباله، وا وتؼقل تبؽل، طؿرة أختف فجعؾت

 371  وقاص أبل بـ سعد ببدر فؼتؾ صغره مـ سقػف حؿائؾ لف أطؼد فؽـت

 مؼبة يف تدفـ قال مسؾؿ، مـ ولد بطـفا يف كصراكقة امرأة يف

 والـصارى القفقد مؼبة لقست

 108  إسؼع بـ اثؾةو

 طشرة خؿس وىف شاتان، طشر وىف َشاٌة، اإلبؾ مـ خؿس يف

 شقاه أربع طشريـ وىف ِشَقاٍه، ثالُث 

 133  طؾل

 فقف يؽػـ ما لف يقجد فؾؿ مـل، خقرا وكان طؿقر بـ مصعب قتؾ

 بردة إٓ

 بـ الرحؿـ طبد

 طقف

 711 

 785  طائشة طائشة حقلت قد

 ٓ قال الؿقت؟ طؾك قَِبؾؽؿ يـاح هؾ فؼال طؿر طؾك جرير قدم

 الطعام ويطعؿ الؿقت طؾك طـدكؿ الـساء تجتؿع ففؾ قال

 138  الخطاب بـ طؿر

ـَ » فؼالت بِشفر، أخقَفا مقت بعد طائشةُ  َقِدَمْت   َأِخل؟ َقْبرُ  َأْي

 طؾقف َفَصؾَّْت  َفَلَتْت 

 781  طائشة

  قدمْت 
َّ
 111  بؽر أبل بـت أسؿاء مشركةٌ  وهل أمل طؾل
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 801  طؿر ابـ الجـازة أمام يؿشل طؿر ابـ ن اك

 الشؿس، صؾقع طـد يصؾك وٓ صاهرا، إٓ يصؾك ٓ طؿر ابـ كان

 يديف ويرفع غروهبا، وٓ

 818  طؿر ابـ

 10  طؿر ابـ بالؿسؽ ومرافؼف الؿقت مغابـ يَتَتبَّع طؿر ابـ كان

 881  مسعقد ـاب الـاس استؼبؾ بجـازة أيت إذا طـف اهَّلل رضل مسعقد ابـ كان

 715  مسعقد ابـ فؼال الـاس استؼبؾ بالجـازة أتك إذا يؼقل مسعقد ابـ كان

 ققم أتاه إذا  الـبل وكلن الشجرة، أصحاب مـ أبل كان

 بصدقتفؿ

 151  أوىف أبل بـ اهَّلل طبد

 ومائتقـ، أربعقـ تبؾغ حتك يغقرها، لؿ مائتقـ الشقاه بؾغ إذا كان

 تبؾغ حتك يغقرها، لؿ ثالثؿائة، بؾغت ذافن شقاه، ثالث مـفا فقلخذ

 أربعا مـفا فقلخذ وثالثؿائة، أربعقـ

 181  معاذ

 ثالث؛ طـد الصقت رفع يؽرهقن    اهَّلل رسقل أصحاب كان

 الؼتال وطـد الذكر طـد الجـائز، طـد

 838  طباد بـ ققس

 تباطدوا إذا حتك الجـازة أمام يؿشقن    محؿد أصحاب كان

 ظروهنايـت قامقا طـفا

 858  صالح أبو

خؿسا جـازة طؾك كب وأكف أربعا، جـائزكا طؾك يؽب زيد كان

  

 731 

 751  ثابت بـ زيد خؿسا جـازة طؾك كب وأكف أربعا، جـائزكا طؾك يؽب زيد كان

 فقف دفـ مـ أول وكان كقكب، ُحشَّ  اشرتى قد طثؿان كان

 قبه وغقب

 785  طػان بـ طثؿان

 ٕحقائـا اغػر الؾفؿ:  الؿقت طؾك الصالة يف يؼقل طؾل كان

 قؾقبـا بقـ وألػ وأمقاتـا

 858  صالب أبل بـ طؾل

 118  طؾل بـ الحسـ القتقؿ مال يزكل كان
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 يف فتـازطقا فؿاتت بؽرة، ٕبل امرأة تؿقؿ، بـل مـ امرأة كاكت

 طؾقفا الصالة

 803  بؽرة أبق

 110  طائشة وتزكقفا يتامك، وكحـ أمقالـا، تبضع طائشة كاكت

 تخرج فؽاكت. حجرها يف يتقؿقـ لل، وأخا أكا َتؾِقـِل طائشة كاكت

 الزكاة أمقالـا مـ

 110  طائشة

 كان حتك وأربعا وخؿسا سبعا  الـبل زمـ يف يؽبون كاكقا

 فجؿعفؿ طؿر، زمـ

 731  الخطاب بـ طؿر

 588  صالب أبل ـب طؾل ِؼبْؾَةِ الْ  قِبَؾِ  مِـ َوأَْدَخؾَفُ  أربًعا، الؿؽػػ ـب يزيد طؾك َكبَّرَ 

 738   الؽالم أصقب مـ واخرت اإلمام، يؽب كؿا كب

 731  مسعقد بـ اهَّلل طبد الؽالم أصقب مـ واخرت اإلمام، يؽب كؿا كب

 771  مسعقد بـ اهَّلل طبد طدد وٓ وقت ٓ فنكف إمامؽ كب ما كب

   طؿر  بؾاإل مـ مائة أحدهؿ طؾك راح وإن الصدقة، طؾقفؿ كرروا

8088 

 الؿقت، مـ الجديد إلك أحقج الحل فنن هذيـ، ثقبل يف كػـقين

 لؾؿفـة هؿا وإكؿا

 711  الصديؼ بؽر أبق

 778  الخطاب بـ طؿر بلربع الـاس وأمر، وخؿسا أربعا كان، قد ذلؽ كؾ

 بـ هَّللا طبد بـ يزيد ولقؾة يقم بقـ سبعقـ أبقفا وفاة بعد طـفا اهَّلل رضل َفاصَِؿةُ  َكِؿَدْت 

 الشخقر

 315 

ـا كـا ـبل دفـ يف الؾقؾ آخر مـ الؿساحل صقت سؿع  118  طائشة  ال

 11   خػقػا مشقا كؿشل فؽـا العاص أبل بـ طثؿان جـازة يف كـّا

 231 أبق أمامة فطردهـ الجـازة يف كسقة فرأى أمامة أبق وفقفا جـازة يف كـا

 538 ،818 أم ططقة  ـاطؾق ُيعَزم ولؿ الجـائز اتباع طـ ُكـْفك كـا

 708  طائشة ثقبل، فلضع وأبل ،   اهَّلل رسقل فقف دفـ الذي بقتل أدخؾ كـت
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 ما فقاهَّلل معفؿ طؿر دفـ فؾؿا وأبل، زوجل هق إكؿا، وأققل

 طؿر مـ حقاء ثقابل، طؾل مشدودة وأكا إٓ دخؾتف

خر كـت زول أسؿاء بشر فقؿـ ٔا  فدطت الزبقر، ابـ يعـل ابـفا، ـب

 ـبؿراك

 311  مؾقؽة أبل اـب

 فؼال الؿقت؟ طؾك التؽبقر طـ فسئؾ ، طامر بـ طؼبة طـد كـت

 سقاء؟ والـفار الؾقؾ قؾت أربع،

 
ّ
 111  مقسك أبق ُطَؾل

 880  أبزى ابـ خؾػفا يؿشل وطؾل أمامفا وطؿر بؽر، وأبق جـازة، يف كـت

 580  مالؽ بـ أكس رجؾقف قبؾ مـ فُلدخؾ بالؿقت فلمر جـازة؛ يف أكس مع كـت

 715  أوىف أبل ـب اهَّلل طبد  خؿسا مؽبا كـت أين ترون كـتؿ

، 151 طؿر  : اهَّلل رسقل قال وقد الـاس، تؼاتؾ كقػ

138151 ،

138 

 115   طؿر   تػـقف؟ الزكاة كادت قد يتقؿ مال طـدكا فنن أرضؽ؟ متجر كقػ

بَّك، تلخذ ٓ  181  طؿر  الغـؿ فحؾ وٓ إكقلَة، وٓ الؿاخض وٓ الرُّ

 833  سعقد أبق أمامفا يؿشك وٓ بـار، وٓ بصقت، الجـازة تتبع ٓ

 837  طؿر ابـ بِؿْجؿر َتْتبعـل ٓ

 مـ ققؿتفا أو طدلفا، أو درهؿا، خؿسقن لف لؿـ الصدقة تحؾ ٓ

 الذهب

  اهَّلل وطبد طؾل

8007 

 11  طباس ابـ أمؽؿ فنهنا وارفؼقا، تزلزلقا، ٓ

 118  طؿر ابـ مالؽ صفقر تشرت ٓ

 فال وأراضقفؿ خراج، أهؾ فنهنؿ الذمة أهؾ رققؼ تشرتوا ٓ

َٓ  تبتاطقها نَّ  و َغارِ  َأَحُدُكؿْ  ُيِؼرِّ اهُ  إِذْ  َبْعدَ  بِالصَّ  مِـْفُ  اهَّللُ  َكجَّ

  طؿر 

8811 

 815  صالب أبل بـ طؾل مؼبة وٓ حؿام وٓ حش تجاه تصؾ ٓ
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 817  طباس ابـ لؿؼبةا يف وٓ حؿام، وٓ حش، إلك تصؾقـ ٓ

 313  ياسر بـ طؿار مخاصؿ فنين ترابا، طؾل تحثقا وٓ دما، طـل تغسؾقا ٓ

 115  طؾل بػاطؾ هق ما فقاهَّلل. تػعال ٓ

 318  طؿقس بـت أسؿاء بالحبشة يصـع رأيت كؿا كعشا أصـع ولؽـ لعؿري ٓ

 130  بؽر أبق   مجؾقة حرب أو مخزية بسؾؿ إٓ مـؽ كؼبؾ ٓ

 833  الخدري سعقد أبق حؿراء قطقػة طؾل يجعؾ وٓ، كائحة وٓ بـار يتبعقا ٓ

 511  طامر بـ طؼبة حػر حقـ مـف خرج مؿا أكثر الرتاب مـ الؼب يف يجعؾ ٓ

 33  طائشة َقَدر لؿـ أثقاب ثالثة مـ أقّؾ  يف الؿقُت  يؽّػـ ٓ

 171  بؽر أبق  لـارا يف وقتالكؿ الجـة يف قتالكا أنَّ  تشفدوا حتك أقبؾفا ٓ

 8818  الزبقر ابـ  خقب  اهَّلل رسقل قسؿ كؿا لتؼسؿـفا

 818  كافع البؼقع وسط سؾؿة وأم طائشة طؾك صؾقـا لؼد

 الجؿاطة صالة مثؾ أمامفا، مـ أفضؾ خؾػفا الؿشل أن طؾؿا لؼد

 الـاس طؾك يقسرا أن يحبان مقسران يسقران ولؽـفؿا الػذ، طؾك

 880  صالب أبل بـ طؾل

 103  جبؾ بـ معاذ  فلسللف ألؼاه حتك شقئا، فقف  اهَّلل رسقل مـ أسؿع لؿ

 أكثر اإلمام كب ما كب، قراءة وٓ ققٓ الجـازة طؾك لـا يققت لؿ

 الؽالم أصقب مـ

 888  مسعقد ابـ

 كب ما كب ققل، وٓ قراءة الؿقت طؾك الصالة يف لـا يققت لؿ

 الؼقل صقب مـ وأكثر اإلمام،

 885  مسعقد ابـ

 وٓ حسف يسؿعقن آت فجاءهؿ التعزية وجاءت  الـبل تقيف لؿا

 شخصف يرون

 185  صالب أبل بـ طؾل

151  هريرة أبق العرب مـ كػر مـ وكػر بؽر، أبق وكان  الـبل تقيف لؿا

 ،138 

 187  اهَّلل طبد بـ جابر الؿالئؽة طزهتؿ  اهَّلل رسقل تقيف لؿا
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 يف إن يؼقل قائال سؿعقا التعزية، ءتوجا  اهَّلل رسقل تقيف لؿا

 مصقبة كؾ مـ َطَزاءً  اهَّلل

 188  صالب أبل بـ طؾل

 َيَؿّروا أن    الـبل أزواج أرسؾ وقاص أبل بـ سعد تقيف لؿا

 فػعؾقا طؾقف، فقصّؾقـ الؿسجد يف بجـازتف

 880  الـبل أزواج

 البقت كاحقة مـ هاتػ هتػ بثقب وسجل  الـبل قبض لؿا

 تاصق يسؿعقن

 181  طؾل

 183  مالؽ بـ أكس أصحابف بف أحدق  اهَّلل رسقل قبض لؿا

 بف مروا طـفا اهَّلل رضل طائشة قالت وقاص أبل بـ سعد مات لؿا

 لف أدطق حتك طؾل

 811  طائشة

 818 طؿر  صفقب طؾقف يصؾك أن أوصك طؿر مات لؿا

 يف خاتؿف شعبة ابـ الؿغقرة ألؼك لحده يف  اهَّلل رسقل وضع لؿا

 لؼبا

 131  شعبة بـ الؿغقرة

 831  البصري الحسـ وأجرا وفرصا سال لـا اجعؾف الؾفؿ

 مـ الؾفؿ باإليؿان سبؼـا ولؿـ وأفراصـا ٕسالفـا اغػر الؾفؿ

 اإليؿان طؾك فلحقف مـا أحققتف

..  831 

 8810  طؿر  وذويف بالٓ اكػـل الؾفؿ

 وأكت رزقتفو خؾؼتف أكت أمتؽ وابـ طبدك وابـ طبدك إكف الؾفؿ

 وأجرا وفرصا وذخرا سؾػا لقالديف فاجعؾف الؾفؿ تحققف وأكت أمتف

 مقازيـفؿ بف وثؼؾ

...  831 

 يف اجعؾف الؾفؿ أجقرهؿا، بف وأطظؿ مقازيـفؿا، بف ثؼؾ الؾفؿ

  الؿممـقـ سؾػ بصالح وألحؼف إبراهقؿ كػالة

.... 831 

 يف عؾفاج الؾفؿ أجقرهؿا، بف وأطظؿ مقازيـفؿا، بف ثؼؾ الؾفؿ

 الؿممـقـ سؾػ بصالح وألحؼف إبراهقؿ كػالة

...  810 
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 305  طائشة كساؤه إٓ  اهَّلل رسقل غسؾ ما استدبركا ما أمركا مـ استؼبؾـا لق

 حرم أو الخروج طـ هناهـ الققم الـساء رأى    اهَّلل رسقل أن لق

 الخروج طؾقفـ

 818  طائشة

 170  بؽر أبق أذوط جديا مـعقين لق

 171  بؽر أبق طؾقف لؼاتؾتفؿ  اهَّلل رسقل إلك يمدوكف كاكقا طؼآ قينمـع لق

 153  بؽر أبق طؾقفا لؼاتؾتفؿ  اهَّلل رسقل إلك يمدوهنا كاكقا طـاقا مـعقين لق

  َقَسؿَ  كؿا إرَض  لَؼَسْؿُت  الـَّاس آخرُ  لقٓ
ُّ
 8815 طؿر  خقب  الـَّبل

 فتؼدم قال ذلؽ، يف كازطتؽؿ ما طؾقفا بالصالة أحؼ أين لقٓ

 طؾقفا فصؾك

801  بؽرة أبق

 ،538 

 300  بؽر أبق  الطِّْػؾ مـ طؾقف يصؾَّك أن أحؼُّ  أحدُ  ما

 فنن قريب، مـؽ  اهَّلل رسقل وهذا بف، أؤمر لؿ ما بآخذ أكا ما

 قبؾف فنن فافعؾ، طؾل طرضت ما طؾقف فتعرض تلتقف أن أحببت

هُ  َوإِنْ  قبؾتف، مـؽ  فَرَدْدت َطَؾْقؽ َردَّ

 110  كعب بـ أبل

 171  مسعقد ابـ بؿسؾؿ الزكاة تارك ما

 171  مسعقد بـ اهَّلل طبد بؿسؾؿ الزكاة تارك ما

 805  معاذ بـ سعد هبا مػعقل هق ما بغقر كػسل فحدثت جـازًة؛ َتبِْعت ما

 مـ الؿساحل صقت سؿعـا حتك  اهَّلل رسقل بدفـ طؾؿـا ما

 إربعاء لقؾة الؾقؾ آخر

 118  طائشة

 يؽـ لؿ ما سؾقؿان، أبل طؾك يبؽقـ أن الؿغقرة بـل كساء طؾك ما

 لؼؾؼة أو كؼع

 181  الخطاب بـ طؿر

  َرُسقلِ  أَْصَحاَب  فَاْستََشارَ  َفلَْفَعؾُفُ  َقبْؾِل، َصاِحبَاَي  َفَعؾَفُ  َما
ِ
 َوفِقِفؿْ   اهَّلل

 
 
ـٌ  ُهقَ  َفَؼاَل  َطؾِل ـْ  َلؿْ  إنْ  َحَس ـْ  َفابِ  ُيْمَخُذونَ  ِجْزَيةً  يَُؽ  بَْعِدكَ  مِ

 111  طؿر

 751  القؿان بـ حذيػة  كعؿتل وولل مقٓي كب كؿا كبت ولؽـ كسقت، وٓ وهؿت ما
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 كعؿتل وولل مقٓي كب كؿا كبت ولؽـ كسقت، وٓ وهؿت ما

 القؿان بـ حذيػة

 731  القؿان بـ حذيػة

 فلمر كصراكقة وهل مسؾؿ، مـ ولد بطـفا ويف بالشام امرأة ماتت

 ولدها أجؾ مـ الؿسؾؿقـ مع تدفـ أن» رطؿ

 108  الخطاب بـ طؿر

 أن أما حقة، كاكت إذ هبا أولك كـت أكا فؼال لعؿر، امرأة ماتت

 هبا أولك فلكتؿ

801  الخطاب بـ طؿر

 ،530 

 أزواج سلل ثؿ أربعا، طؿر طؾقفا فؽب جحش بـت زيـب ماتت

 حقاهتا يف اطؾقف يدخؾ كان مـ فؼؾـ قبها، يدخؾفا مـ  الـبل

 731  الخطاب بـ طؿر

 801  حازم أبق الجـازة أمام الزبقر وابـ هريرة، وأبل طؾل، بـ الحسـ مع مشقت

 اكتفقا فؾؿا الزبقر، وابـ هريرة، وأبل طؾل، بـ الحسـ مع مشقت

 الجـازة وضعت حتك يتحدثقن قامقا الؼب إلك

 وابـ هريرة أبق

 الزبقر

 817 

 188   مسعقد بـ اهَّلل طبد  الحقل طؾقف يحقل حتك فقف ةزكا فال مآ استػاد مـ

 180   طؿر ابـ  الحقل طؾقف يحقل حتك فقف زكاة فال مآ، استػاد مـ

 751  حذيػة خؿسا طؾقفا وكب جـازة طؾك صؾك كعؿتل وولل مقٓي

 رضل طباس، وابـ طؾل، بـ الحسـ طؾك مرت جـازة أن كبئت

 طباس بـا وقعد الحسـ، فؼام طـفؿ، اهَّلل

 818  طؾل بـ الحسـ

اِطل، َيْحِؿُؾَفا بالسخؾة، طؾقفؿ كعد  181   كلخذها وٓ الرَّ

اِطل، َيْحِؿُؾَفا بالسخؾة، طؾقفؿ كعد  135  طؿر كلخذها وٓ الرَّ

 181  مسعقد ابـ الجاهؾقة أمر مـ الـعل

 زكاة ُتْخِرُجقا حتك فؾقمّده، ديـ طؾقف كان فؿـ زكاتؽؿ شفر هذا

 زكاةٌ  طـده يؽـ لؿ ومـ ،أمقالؽؿ

   طػان بـ طثؿان 

8011 

 117   طؿر  طؾقف تلتك أن الزكاةُ  كادت قد يتقؿ؛ ماُل  طـدى فننَّ  ُمتََّجرٌ  قبؾؽؿ هؾ

 818 طؿر بـ اهَّلل طبد ذلؽ وحضر هريرة أبق طـفا اهَّلل رضل طائشة طؾك صؾقـا يقم واإلمام
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َـّ  إذا واهَّلل ْيعُ  صار لققما قسؿتفا إنْ  إكّؽ تؽره، ما لقؽقك  8811 معاذ بـ جبؾ العظقؿُ  الرَّ

َـّ  إذا واهَّلل ْيعُ  صار الققم قسؿتفا إنْ  إكّؽ تؽره، ما لقؽقك  8811 معاذ  العظقؿُ  الرَّ

َـّ  واهَّلل ق مـ ٕقاتؾ كاة فننَّ  والزكاة؛ الصالة بقـ فرَّ 151  بؽر أبق الؿال حؼ الزَّ

 ،138 

 170  بؽر أبق طـاقا مـعقين لق واهَّلل

 لؼاتؾتفؿ  اهَّلل رسقل إلك يمدوهنا كاكقا طـاقا مـعقين لق واهَّلل

 طؾقفا

، 138، 151 بؽر أبق 

 138 

 أم مقتاكا، كجرد كؿا ثقابف مـ  اهَّلل رسقل أكجرد كدري ما واهَّلل

 ثقابف وطؾقف كغسؾف

 305  طائشة

 فؽان طؾقف، فدلؾـاه طـف، فسللـا فؼدم غائب، وهق لف ابـ وتقيف

 بنصالحف رويلم الؼب يتعاهد

 511  طؿر ابـ

 711  الخطاب بـ طؿر أربع طؾك الـاس طؿر وجؿع

 571  مالؽ بـ أكس بثقب الؼب فخؿر إكصاري؛ زيد أبل دفـ مالؽ بـ أكس وشفد

 311  طبقدة أبق بالشام رؤوس طؾك طبقدة أبق وصؾَّك

 فرجع لف، يسػؾ فذهب خقب، يقم مرحبا بارز إكقع بـ وطامر

 ػسفك طؾك سقػف

 310  إكقع بـ طامر

  وكب
 
 771  صالب أبل بـ طؾل ستًّا حـقػ بـ سفؾ وطؾك سبعا، قتادة أبل جـازة طؾك طؾل

ـُ   اجلـوئز افـسوء اتبوع ذفؽ وـره  818  مسعقد اب

 701  طائشة زرتؽ ما شفدتؽ ولق

ـازة شفدت وما  هل وما، هبا مػعقل هق ما بِِسَقى كػسل فحدثت قط ج

 إلقف صائرة

 805  حضقر ـب أسقد

 فنكف طؾقف تصؾقا وٓ فادفـقه، اذهبقا فؼال صغقر لف ابـ ومات

 إثؿ طؾقف لقس

 831  جـدب بـ سؿرة
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 711  أكس : إكؽ كبت ثالثا قال فصػقا فؽب أربعاأباحؿزة يا

 أجاب! أبتاه يا أكعاه، جبيؾ إلك! أبتاه يا أدكاه، ما رّبف مـ! أبتاه يا

 دطاه ربًّا

 رسقل ـتب فاصؿة

 اهَّلل

 181 

 8071  طؿر  مالؽ زكاة أدِّ  حؿاس، يا

 وأيـ قالقا كعؿ قال ؟ الـبل يدفـ هؾ ،   الـبل صاحب يا

 يؼبض لؿ فنكف روحف فقفا اهَّلل قبض التل الؿؽان يف قال يدفـ؟

 صقبة مؽان يف إٓ روحف

 703  بؽر أبق

 اهَّلل رضل طائشة الؿممـقـ أم إلك اذهب طؿر، بـ اهَّلل طبد يا

 أن سؾفا، ثؿ السالم، طؾقؽ الخطاب بـ طؿر يؼرأ فؼؾ طـفا،

 صاحبل مع أدفـ

 708  الخطاب بـ طؿر

  طـدي وكان بالصدقة، الققم أمرت إّكؽ اهَّلل، كبل يا
 
 لل، ُحؾِل

 بف أتصدق أن فلردت

 اهَّلل طبد امرأة زيـب

 مسعقد بـ

 135 

 مؿا والؽبقر ذلؽ، أمام والؿرأة اإلمام، يؾل مؿا الرجؾ يجعؾ

 اإلمام يؾل

 111  صالب أبل بـ طؾل

 881   طؿر ابـ و طباس ابـ  بعدهؿا مؿا يخرج ثؿ جؿقعا، بالديـقـ يحتسب

 لقعذب اهَّلل إن»  اهَّلل رسقل حدث ما واهَّلل طؿر، اهَّلل يرحؿ

 طؾقف أهؾف ببؽاء الؿممـ

 175  طائشة

 815 ابـ طؿر  الجـازة طؾك كب كؾؿا يديف يرفع

 813  مالؽ بـ أكس الجـازة طؾك كب كؾؿا يديف يرفع

 318  صالب أبل بـ طؾل صقبا يؿس وٓ رأسف، يغطك وٓ والسدر، بالؿاء يغسؾ

 110  طؿر ابـ شقئا ترتػع حتك الشؿس صؾعت إذا الجـائز طؾك يصؾك أن يؽره

 18  مسعقد ابـ الؿقت سجقد مقاضع طؾك الؽافقر يقضع
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 فهرس الرواة املرتجم هلم
 8035 .......................................... إسؿاطقؾ العبديأبق أبل طقاش فقروز البصري أبان بـ 

 8077، 515 .................................... إسؿاطقؾ العبديأبق أبان بـ أبل طقاش فقروز البصري 

 510 ............................................ إسؿاطقؾ العبديأبق بـ أبل طقاش فقروز البصري  أبان

 8031 ........... إبراهقؿ بـ إسؿاطقؾ بـ أبل حبقبة إكصاري، إشفؾل، مقٓهؿ، أبق إسؿاطقؾ الؿدين

 180 ..................... بـ أبل صالب بـ طؾل بـ الحسـ بـ الحسـ بـ إبراهقؿ طقؾبـ إسؿا إبراهقؿ

 18 .................................. بـ الشفقد إزدى مقٓهؿ، أبق إسحاق البصرى بـ حبقب إبراهقؿ

 8883، 8887 .............................................................. إبراهقؿ بـ الحسـ التغؾبل

 111 .................... إبراهقؿ بـ الحسقـ بـ طؾل بـ مفران بـ دْيِزْيؾ الَفَؿَذاين، أبق إسحاق الؽسائل

 118 .......................................................................... إبراهقؿ بـ سعد الزهري

 81 .......................... إبراهقؿ بـ طبد القاحد بـ طؾل بـ سرور، الشقخ العؿاد الؿؼدسل الحـبؾل 

 181 .............................................................................. بـ أبل طبؾة إبراهـقؿ

 8078 ......................................................إبراهقؿ بـ ططاء بـ بـ أبل مقؿقكة البصري

 8078 ....................................................... إبراهقؿ بـ ططاء، مقلك طؿران بـ حصقـ

 8811، 113، 151 .................................................................. إبراهقؿ بـ محؿد

 111 .................................................. سؾؿلإبراهقؿ بـ محؿد ابـ أبل يحقك الؿدين إ

 151 ............................................................. إبراهقؿ بـ محؿد أبق إسحاق الػزاري

 718، 818 ................................. بـ مسؾؿ العبدي، أبق إسحاق الَفَجري يذكر بؽـقتف إبراهقؿ

 100 ............................................................ بـ مسؾؿ القكقعل الخقارزمل إبراهقؿ

 810 .......................................... بـ الؿفاجر بـ جابر البجؾك، أبق إسحاق الؽقىف إبراهقؿ

 833 ................................................................................... إبراهقؿ بـ كافع

 810، 811 ..................... بـ طقف الؼرشل الزهري الرحؿـ دبـ طب بـ سعد بـ ابراهقؿ إبراهقؿ

 713 .............................................................. بـ داود البلسل بـ سؾقؿان إبراهقؿ

 811 ................................................................................ اهَّلل بـ طبد إبراهقؿ
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 307، 510، 551، 881 ................... بـ محؿد بـ أبل يحقك إسؾؿل أبق إسحاق الؿدين إبراهقؿ

 151 .................................................... بـ طؿر أبق إسحاق القكقعل بـ محؿد إبراهقؿ

 338 ..................................................................... بـ مفدي الؿصقصل إبراهـقؿ

 811 ......................................................... ـ هراسة هق أبق إسحاق الشقباينب إبراهقؿ

 810 ........................................................ بـ إسحاق الُجقزَجاين بـ يعؼقب إبراهقؿ

 8011 ....................................................................... أجؾح بـ طبد اهَّلل الؽـدي

 8013، 188 ................................... طبد اهَّلل القاقديأبق أحؿد بـ الحارث البصري الغساين 

 8871، 8013، 188 ............................................... أحؿد بـ الحارث البصري الغساين

 171 .................................... لقاقدي البصريطبد اهَّلل اأبق أحؿد بـ الحارث الغساين الغـقي 

 171 ........................................................................ أحؿد بـ الحارث الغساين

 8018 ................................................................................ أحؿد بـ رشديـ

 111 ................................... إزهر العبدي الـقسابقريأبق أحؿد بـ زاهر بـ مـقع بـ سؾقط، 

 111 ....................................................................... أحؿد بـ سؾؿان بـ الحسـ

 بـ أحؿد بـ محؿد بـ ، الؿؼدسل الصالحل
ِ
 80 ............................. أْحَؿد ْبـ طقسَك ْبـ َطْبد اهَّلل

 118 ..................................................... بؽر الؿروزيأبق أحؿد بـ محؿد بـ الحجاج 

 8031 ................................ جعػر الؿصريأبق أحؿد بـ محؿد بـ الحجاج بـ رشديـ سعد 

 113 ........................... الشرقلابـ حامد الـقسابقري الؿعروف بأبق أحؿد بـ محؿد بـ الحسـ 

 80 ........ العز الؿؼدسلابـ العباس أبق أحؿد بـ محؿد بـ طبد الغـل بـ طبد القاحد اإلمام تؼل الديـ 

 81، 85 ...................................................................... أحؿد بـ محؿد بـ قدامة

 111 ..................................... الؿشاط إزديابـ طؿر أبق أحؿد بـ مطرف بـ طبد الرحؿـ 

 180 .................................. صباصباابـ بـ إسؿاطقؾ الؿعروف ب بـ إبراهقؿ بـ الحسـ أحؿد

 737 ............................................ بـ مقسك السدوسك الؿعروف بالؿؽل بـ داود أحؿد

 711 ............................................................. بـ يقكس القربقطل اهَّلل بـ طبد أحؿـد

 810 .............................................. اهَّلل البصري طبدأبق بـ مقسك الضبل  بـ طبدة أحؿد
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 738 ......................................................................... بـ طؿـرو الؼطراين حؿدأ

 111 .......................................... بـ أيقب وهق القراق صاحب الؿغازي بـ محؿد أحؿـد

 183 ................................................................. العقامأبق بـ ديـار  بـ يزيد أحـؿد

 8888 ...................................... إحقص بـ حؽقؿ بـ طؿقر العـسل أو الفؿداين الحؿصل

 8888 ............................................................................. إحقص بـ حؽقؿ

 111 .......................................................................... أرقؿ بـ أبل أرقؿ زهري

 111 ......................................................... إرقؿ بـ أبل إرقؿ الؿخزومل الؼرشل

 111 .................................................................... رقؿ بـ أبل إرقؿ الؿخزوملأ

 8831 ...................................................... زيد الؿدينأبق أسامة بـ زيد الؾقثل مقٓهؿ 

 31 ...................................................... زيد الؿدينأبق بـ زيد هق الؾقثل مقٓهؿ  أسامة

يعؼقب بـ أبك إسحاق الحؿصك، أبق إسحاق بـ إبراهقؿ بـ العالء بـ الضحاك بـ الؿفاجر الزبقدى، 

 187 ....................................................................... الؿعروف إسحاق بـ زبريؼ

 8015 ........................................ ؿ بـ سعقد الصراف الؿدين مقلك مزيـةإسحاق بـ إبراهق

 110 .............................. محؿد بـ راهقيف الؿروزيأبق إسحاق بـ إبراهقؿ بـ مخؾد الحـظؾل 

 8851، 117، 110، 117 .......................................................... إسحاق بـ راهقيف

 181 ....................................................................... إسحاق بـ مـصقر السؾقلل

 8037 .............................. إسحاق بـ يحقك بـ القلقد بـ طبادة بـ الصامت إكصاري الؿدين

 8018 .......................................................... طبقد اهَّللإسحاق بـ يحقك بـ صؾحة بـ 

 111 ..... بـ زيد الـفشؾل الؿعروف بشاذان بـ طؿر اهَّلل بـ طبد بـ إبراهقؿ الػارسل بـ محؿد إسحاق

 117 ......................................................................بـ سـقـ بـ إبراهقؿ إسحـاق

 517 ............................................................................ بـ أبل حرمؾة إسحاق

 511 ............................................. بـ أبل هـد بـت داودابـ هاشؿ أبق بـ طقسك  إسحاق

 813 .................................................... بـ طبقد اهَّلل التقؿل بـ صؾحة بـ يحقك إسحاق

 108 ..................................................................................... ـ طؿروأسد ب
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 110، 118، 118، 111 ............................................................. إسرائقؾ بـ يقكس

 111 ..................................................... أسؿاء بـت أبل بؽر الصديؼ طبد اهَّلل بـ طثؿان

 317 ...................................................................... أسؿـاء بـت طؿقس الخثعؿقة

 581 ..................................... بـ أبل كريؿة الرحؿـ بـ طبد إسؿاطقؾ السدي هق إسؿاطقؾ

 8831، 8831 ........................................................... إسؿاطقؾ بـ الحسـ الخػاف

 181 ............................. زياد الؽقيفأبق هؿ، إسؿاطقؾ بـ زكريا بـ مرة الخؾؼاكك إسدى مقٓ

 111 .............................. بشر إصبفاين الؿعروف بسؿقيفأبق إسؿاطقؾ بـ طبد اهَّلل بـ مسعقد 

 188 ..................................................................... إسؿاطقؾ بـ طقاش الحؿصل

 183 .................................... إسحاق مقلك حدير مـ إزدأبق إسؿاطقؾ بـ مسؾؿ هق الؿؽل 

 118، 118 ........................................................ إسؿاطقؾ بـ يحقك بـ بحر الؽرماين

 811 .......................................................................... بـ أبان القّراق إسؿاطقؾ

 101 ............................................................................. إبراهقؿ بـ إسـؿاطقؾ

 830 ............................................................................. بـ أبل رافع إسؿاطقؾ

 581 ..................................... بـ ِدْرَهؿ بـ زيد بـ حؿاد بـ إسحاق بـ إسؿاطقؾ إسؿاطقؾ

 815 .................................. بـ العاص الؼرشل إمقي بـ سعقد بـ أمقة بـ طؿرو إسؿاطقؾ

 715، 881 ................... بـ رافع بـ طقيؿر إكصاري الؿدين كزيؾ البصرة يؽـك أبا رافع إسؿاطقؾ

 811 ........................................... إسحاق الؽقيفأبق لزبقدي بـ رجاء بـ ربقعة ا إسؿاطقؾ

 817 ...................................... بـ أبك الؿغقرة إزرق التؿقؿك الؽقىف بـ سؾقؿان إسؿاطقؾ

 381 ............................................. الرحؿـ الؼرشل الؿعروف بالسدي بـ طبد إسؿاطقؾ

 870، 853، 805 .............................. طتبة الحؿصلأبق بـ طقاش بـ سؾقؿ العـسل  إسؿاطقؾ

 570 ........................................... طتبة الحؿصلأبق بـ سؾقؿ العـسل  بـ طقاش إسؿاطقؾ

 718 ................................................... ـ مسؾؿ أبل إسحاق الؿؽل البصريب إسؿاطقؾ

 188 ............................................................ بـ طبقد اهَّلل التقؿل بـ يحقك إسؿـاطقؾ

 178 ..................................................... سعقد الؿدينأبق بـ أبل أسقد يزيد الباد  أسقد
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 170، 118، 310، 713، 817 ................................. أشعث بـ سقار الؽـدي الـجار إفرق

 8081 .......... إقرع بـ حابس بـ طؼال بـ محؿد بـ سػقان بـ مجاشع التؿقؿل الؿجاشعل الدارمل

 8811 ..................................................... أكقدر بـ طبد الؿؾؽ، صاحب دومة الجـدل

 511، 513 ..................................................................... بـ سؾؿ الخقٓين أكس

 811 ................................... يقكس الؿدككأبق بـ أبك يحقك سؿعان إسؾؿك مقٓهؿ،  أكقس

 801، 811 ........................................................................... بـ َضْؿَعج أوس

 138 ................................... سؾقؿان القؿامل ثؿ الؽقيفأبق أيقب بـ جابر بـ سقار السحقؿل 

 851 .................................... بـ ثعؾبة ل مـ بـل ققسيحقك الؼاضأبق بـ طتبة القؿامل  أيقب

 381 ......................................................................... بـ مدرك الدمشؼل أيـقب

 187 .................................................................................. بـ مدرك أيـقب

 800 ............................................................................ بـ هنقؽ الحؾبل أيقب

 137 ...................................................................... بـ أبل بجقر الحجازي بجـقر

 11، 11 ................................................................................ بـ ريسان بحقر

 151، 308 ..................................................... بـ سؾؿان الطابخك بـ طبقد البخـرتى

 108 .................................................................. العالء الدمشؼلأبق برد بـ سـان 

 803 ........................................................... وكقعأخت ابـ بحر أبق اهَّلل  بـ طبد بريد

 115 ................................................................................ بريرة، مقٓة طائشة

 571 ................................................................... القهاب إرزي بـ طبد بسطام

 780 ......................................................... بـ كؿقر العقذى البصرى بـ مسؾؿ بسطام

 8801 ........................ بشر بـ طاصؿ بـ سػقان بـ طبد اهَّلل بـ ربقعة بـ الحارث الثؼػل الطائػل

 15 ........................................................................................ بـ طؿر بشر

 105 ............................................................................... بشقر بـ الخصاصقة

 8881 ...................................................... ُبشقر بـ يسار الحارثل مقلك إكصار مدين

 8811 ................................................................................... شقر بـ يسارب
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 188، 111، 103، 715 ................................................................. بؼقة بـ القلقد

 381 ..................................................................................... بـ تؿقؿ بؽـار

 8080 .................................................................................. بؽر بـ خـقس

 811 .............................................. ثؿامة الؿصريأبق بـ ثؿامة الجذامل  بـ سقادة بؽر

 8808 ....................................................... إسؿاطقؾ الؽقيفأبق بؽقر بـ طامر البجؾل 

 181 ............................................................................ بـ يـحقك العبسل بالل

 111 ...................................................................................... بــق الؿطؾب

 175 ...................................................................................... هبز بـ حؽقؿ

 8057 ................................................................ ريؼ الخزرجبقاضة بـ طامر بـ ز

 881 ........................................................................ ثابت بـ أبل صػقة الثؿالل

 871 ........................................ ثابت بـ الّدحداح بـ كعقؿ بـ غـؿ بـ إياس حؾقػ إكصار

 550 .............................................................. حؿزةأبق بـ أبل صػقة الثُّؿالل  ثابت

 718 .............................................. بـ ثابت بـ طبقد إكصاري الؽقيف، مقلك زيد ثابت

 111، 117، 137، 135، 110، 135 .................... ثؿامة بـ طبد اهَّلل بـ أكس بـ مالؽ إكصاري

 151، 580، 887 ........................................................................ جابر الجعػل

 151 ............................................................ جابر بـ سعر الدؤلل الؽـاين الحجازي

 8033 ........................................................................... جابر بـ يزيد الجعػل

 8781، 311، 138 ............................... طبد اهَّلل الؽقيفأبق جابر بـ يزيد بـ الحارث الجعػل 

 113 ...................................................... بـ جـدب السقائل بـ طؿرو بـ سؿرة جابر

 811 ............................................. اهَّلل الؽقيف طبدأبق بـ الحارث الجعػل  بـ يزيد جابر

 113 ............................................................................ جامع بـ بؽار بـ بالل

 811 ............................................................................ بـ سحقؿ التقؿك جبؾة

 110، 111 ............................................................................. جبقر بـ مطعؿ

 818 .................................................... بـ طدي الرؤاسل والد وكقع بـ مؾقح الجراح



 3113 (فهرس الّرواة املرتجم هلم)                                            

 8801 ........................................................................ جرير بـ طبد اهَّلل البجؾل

 8813 ............................................ جزء بـ معاوية بـ حصقـ بـ طبادة التؿقؿل السعدّي 

 8887 ...................................................................... جعػر بـ محؿد الشقرازي

 8801 .................................... الؿديـكابـ دي جد طؾل جعػر بـ كجقح بـ طبد السالم السع

 781 ................................................................................... بـ برقان جعػر

 171 .......................................................................... بـ سارة بـ خالد جـعػر

 331 ............................................................... بـ أسؾؿ الفؿداين اهَّلل بـ طبد جعػر

 881 .......................................................................... بـ محؿد الخؾدي جعػر

 113، 150، 188 ............................ بـ الحسقـ الؿعروف بالصادق. بـ طؾل بـ محؿد جعػر

 813، 817، 810، 831 ................................................................... الجقزجاين

 18 ........................................................................................... الجقزقل

 8815، 8811، 8811، 8811 ..................................ـ أبل ذبابالحارث بـ طبد الرحؿـ ب

 115، 811 ................................................ اهَّلل الفْؿداين إطقر الؽقيف الحارث بـ طبد

 8808 ................................................... محؿد البصريأبق الحارث بـ كبفان الجرمل 

 108 .............................................................. بـ طؿران الجعػري الؿدين الحارث

 830 ................................ بـ هاشؿ الفاشؿل الؿطؾب بـ طبد بـ الحارث بـ كقفؾ الحارث

 157، 187، 171 ............د الرحؿـ إكصارى الـجارى الؿدككطبابـ حارثة بـ أبل الرجال محؿد، 

 8817، 111، 115 ................................................... حارثة بـ مضرب العبدي الؽقيف

 371 .................................................................. بـ زيد بـ كػع بـ الـعؿان حارثة

 787 ........................................ أبل الرجالابـ الرحؿـ ويعرف ب بـ طبد بـ محؿد حارثة

 8818، 111، 111، 113، 717، 817............................................ حبقب بـ أبل ثابت

 118 ................................................... إكؿاصل حبقب بـ أبل حبقب الجرمل البصري

 183 ................................................................... بـ سؾقؿ العبسل الؽقيف حـبقب

 8007، 111 ............................... أرصاة الؽقيفأبق الحجاج بـ أرصاة بـ ثقر بـ هبقرة الـخعل 
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 8081 ............................................................. حجاج بـ ديـار إشجعل القاسطل

 518 .................................................... محؿد إطقرأبق بـ محؿد الؿصقصك  حجاج

 851 ................................................... محؿد البصريأبق بـ كصقر الػساصقطل  حجاج

 181 ........................................................................... حجقة بـ طدي الؽـدي

 813 .......................................... سريحةأبق بـ أسقد الغػاري  بـ أسقد  ويؼال أمقة يػةحذ

 8871 ......................................................................... حرام بـ طثؿان السؾؿل

 173 ............................................................................ حسان بـ سقاه إزرق

 831 ................................................................... الحسـ بـ أبل الحسـ البصري

 8808، 111 ........................................................... الحسـ بـ أبل الحسـ البصري

 8011 ....................................................................... الحسـ بـ صالح الفؿدين

 111 .................................................................. الحسـ بـ طؿارة البجؾل الؽقيف

 8803، 8050، 181 ................................................................ الحسـ بـ طؿارة

 150 .................................................................. الحسـ بـ مسؾؿ بـ يـاق الؿؽل

 180 .................................................................. بـ إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ الحســ

 808 .......................................................................... بـ أحؿد القارق الحسـ

 الشجاطل البؾخلأبق بـ حؿزة،  بـ الّطّقب الَحَسـ
ّ
 355 ........................................... طؾل

 811 ............................................................... بـ حؿاد الؿعروف بسجادة الحسـ

 817 .................................................................. بـ ربقع البجؾل البقراين الحسـ

 153 ........................................................................ بـ طؾل الؿعؿري الحـسـ

 181، 358 ................................................ محؿد الؽقيفأبق رة البجؾل بـ طؿا الحسـ

 115 .......................................................................... بـ فائد بـ كثقر الحـسـ

 381 .................................................................... بـ يزيد إصؿ الؽقيف الحـسـ

 833 ............................................................... الرحؿـ بـ طبد بـ يقسػ الحسـ

 118 .............................................................. حسقـ بـ واقد أبل طبد اهَّلل الؿروزي
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 101 ............................................................................. بـ أبل طائشة حـسقـ

 150 ............................................................ بـ طبقد اهَّلل العؾقي بـ جعػر الحـسقـ

 703، 531 ............................... بـ طباس الؼرشك الفاشؿك بـ طبقد اهَّلل اهَّلل بـ طبد الحسقـ

 813 ....................................................................... بـ طؿرو العـؼري الحسقـ 

 801، 801 .................................................................. بـ كصر الؿمدب الحسقـ

 118 ........................................................................................ الحصرمل

 357 ................................................ الفذيؾ الؽقيفأبق الرحؿـ السؾؿل  بـ طبد حصقـ

 377 ............................. بـ معاذ إشفؾل الؿدين بـ سعد بـ طؿرو الرحؿـ بـ طبد الحصقـ

 518 ................................................... بـ الحصقـ الؼرشك إمقى حصقـ، والد داود

 881 ................................................................. بـ الصباح الرقل بـ طؿر حػص

 15 ................................................. حػصة هل ابـة سقريـ أم الفذيؾ إكصارية البصرية

 8801، 8050، 8003، 111 .................................................. الحؽؿ بـ طتقبة الؽـدي

 111، 113، 117، 118 ............................................................. الحؽؿ بـ مقسك

 180 .................................................................. طقسك العدينأبق بـ أبان  الحـؽؿ

 501 ..................................................... اهَّلل إيؾل طبدأبق بـ سعد  اهَّلل بـ طبد الحؽؿ

 730 ............................................................... محؿدأبق تقبة الؽـدي، بـ ط الحؽؿ

 375 .................................................................................. بـ طتقبة الحـؽؿ

 851 ....................................... صالح الؼـطريأبق بـ أبل زهقر البغدادي  بـ مقسك الحؽؿ

 113 .............................................................................. حؿاد بـ أبل سؾقؿان

 8881 ............................................................... حؿاد بـ زيد بـ درهؿ الجفضؿل

 8811، 8878، 8881، 8035، 8038، 8038، 131، 171، 151، 185، 113، 115، 110، 113، 117، 115، 133،  137حؿاد بـ سؾؿة

 311 ................................................................... بـ القلقد إزدي الؽقيف حـؿاد

 881 .................................................................. بـ جعػر العبدي البصري حؿاد

 573 ........................................... الرحؿـ الشامل طبدأبق الرحؿـ الؽؾبل،  بـ طبد حؿاد
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 511 ....................................................................... بـ طؿرو هق الـصقبل حؿاد

 8071 ................................. حؿاس بـ طؿرو والد أبل طؿرو بـ حؿاس الؾقثل مـ بـل كـاكة

 113 ...................................... طؿارة الؽقىفبق أحؿزة بـ حبقب بـ طؿارة الزيات الؼارىء، 

 118 .............................................. طؾل القاسطلأبق حـش =الحسقـ بـ ققس الرحبل، 

 770 ......................................................................... بـ الؿعتؿر الؽـاين حـش

 370 حـظؾة بـ أبل طامر بـ صقػل بـ الـعؿان الراهب إكصاري ثؿ إوسل، الؿعروف بغسقؾ الؿالئؽة

 8881 .................................................................... حقان إطرج الجقيف بصري

 181، 500 ................ الخراساكك السرخسكالحجاج أبق بـ خارجة الضبعك،  بـ مصعب خارجة

 8801 .................................................. إبراهقؿ حؿصلأبق خالد بـ الؾجالج العامري 

 118 ....................................... سعقد الؼرشل إمقيأبق خالد بـ سعقد بـ العاص بـ أمقة 

 181 ........................ خالد بـ طبد اهَّلل بـ طبد الرحؿـ بـ يزيد الطحان القاسطل الؿزين مقٓهؿ

 130 . بـ سارة بـ خالد الؿؽك والد جعػربـ سارة الؼرشك الؿخزومك  طبقدابـ بـ سارة، و يؼال  خالد

 107 ................................................................ بـ سؿقر السدوسل البصري خـالد

 310 ......................................................................... بـ معدان الؽالطل خـالد

 117 .....................................................................بـ يزيد الؼرشل الزيات خالـد

 711، 815 ........................... هاشؿ الدمشؼلأبق بـ أبل مالؽ  الرحؿـ طبدابـ بـ يزيد  خالد

 31 ........................... د اهَّللطبأبق خّباب بـ إرّت بـ جـدلة بـ سعد التؿقؿل، ويؼال الخزاطل، 

 711 ....................................................... بـ مسعقد اهَّلل خالة طبدابـ بـ طؿرو  خثقؿ

 871 ........................................................................................... الِخرقل

 8881 ........................................................... الخصقب بـ كاصح الحارثل البصري

 8801، 188، 101، 118، 318 طقن الحراكك الخضرمك إمقىأبق خصقػ بـ طبد الرحؿـ الجزرى 

ْقج  8077 ........................................................................... خالد بـ ططاء الشِّ

 510 ................. أحؿد القاسطك الؽقىفأبق  بـ برام إشجعك مقٓهؿ، بـ خؾقػة بـ صاطد خؾػ

 510 ........................................................................بـ صاطد إشجعل خؾقػة
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 118 .................................................................................. أبل هـدابـ داود 

 8031 ............................................ سؾقؿان الؿدينأبق داود بـ الحصقـ إمقي مقٓهؿ 

 8087 ........................................................................... داود بـ شابقر الؿؽل

 113 .......................... سؾقؿانأبق داود بـ طؾل بـ طبد اهَّلل بـ طباس بـ طبد الؿطؾب الفاشؿل، 

 118 ............................................................................ داود بـ طؿرو إودي

 10 ................................... بـ مسعقد الثؼػل الطائػل ثؿ الؿؽل بـ طروة بل طاصؿبـ أ داود

 171 ....................................................................... السؿحأبق سؿعان ابـ دراج 

 110 .................................... محؿد السختقاينأبق دطؾج بـ أحؿد بـ دطؾج بـ طبد الرحؿـ 

 817 ........................ بـ غالب طؿر البزار الؽقىف إطؿك، مقلك بشرأبق بـ طؿر إسدى،  ديـار

 117 .......................................................................... بـ سالم البصري راشـد

 311 ....................................................... ك مقٓهؿ، الصـعاككبـ زيد هق الؼرش رباح

 717 .......................................................... العالأبق بـ بدر التؿقؿل السعدي  الربقع

 11 ............................................................................. بـ يحقك الؿَرئل الربقع

 115 ...................... أروى الفاشؿلأبق ربقعة بـ الحارث بـ طبد الؿطؾب بـ هاشؿ بـ طبد مـاف 

 171 .......................................................................... ربقعة بـ طبد اهَّلل الغـقي

 710 .......................................................... بـ حبقب الجفـل بقاع الرمان كقيف رزيـ

 107 .......................................................... صام العسؼالينطأبق رواد بـ الجراح هق 

 8018، 8031 ................................................................ روح بـ صالح بـ سقابة

 111 .................................................................................... ريحان بـ يزيد

 8001 ............... طبد الرحؿـ الؽقيفأبق ُزَبْقد بـ الحارث بـ طبد الؽريؿ بـ طؿرو بـ كعب القامل 

 117 ................................................................................... بـ طؿرو زرطـة

 8817، 8011، 187، 181، 111، 171، 130 .................................... زكريا بـ أبل زائدة

 8887 .............................................................. زكريا بـ يحقك الؿعروف بزحؿقيف

 113 ..... يحقك الؿدين الؼاضلأبق بـ ثعؾبة، الؼرضل  بـ مـظقر بـ يحقك بـ مـظقر، ويؼال زكريا زكريا
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 515، 88 ........................................... يحقك الساجلأبق الرحؿـ  بـ طبد بـ يحقك زكريا

 80 ................................................................................ زكل الديـ الؿــذري

 8803، 8010، 115، 131، 131 ..................................................... زهقر بـ معاوية

 118 ......................................................................... زياد بـ أبل مريؿ الجزري

 8078 ..................................................................................... زياد بـ أبقف

 8085 ....................................................................... بـ الحارث الصدائلزياد 

 8811 ........................................................................ زيد بـ الؿبارك الصـعاين

 111، 811 ................................................................... زيد بـ طؿر بـ الخطاب

 851 ........................................................................ بـ أبك سالم بـ سالم زيد

 881 .......................................................................... بـ صؾحة هق التقؿل زيد

 808، 800 ................................................................................ بـ طؿر زيد

 111 ................................................................................... سارية الخؾجل

 8011 ............................... الـضر، مقلك طؿر بـ طبقد اهَّلل التقؿل الؿدينأبق سالؿ بـ أبل أمقة، 

 811 ................................................. يقكس الؽقيفأبق ػصة هق العجؾل بـ أبل ح سالؿ

 8011 .............................................. يزيد الؽـديأبق السائب بـ يزيد بـ سعقد بـ طائذ 

 808 .................... محؿد الؽقيفأبق بـ أبل كريؿة الُسّدي،  الرحؿـ بـ طبد السدي هق إسؿاطقؾ

 715، 811 ...................................... بـ حرمؾة الشقباين البصري بـ إياس بـ يحقك السري

 155 ........................................................... سعد إطرج هق سعد بـ مالؽ إطرج

 81 ......................... الحسـ القاطظ الؿؼرئأبق اهَّلل بـ كصر بـ سعقد بـ طؾل بـ الدجاجل سعد 

 8811 ................................. سعد بـ أبل ذباب، وهق سعد بـ أبل ذباب، الدوسل الحجازي

 8871 ............................................... سعد ْبـ َأبِل سعد ْبـ سعد بـ مرّى حؾقػ الؼقاقؾ

 8871، 111 ....................................................................... سعد بـ أبل وقاص

 الؽقيف
ّ
 8887 .................................................................. سعد بـ إخرم الطايل

 111 ............................................................... مر بـ لميسعد بـ خقلة مـ بـل طا
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 8871 .......................................................................... سعد بـ زيد إكصاري

 100 ........................................................... حؿزة الؽقيفأبق سعد بـ طبقدة السؾؿل 

 8003 ................................................... سعد بـ معبد الفاشؿل مقلك الحسـ بـ طؾل

 111 ..................... اهَّلل البجؾل قاضل شقراز بـ طبد بـ أسؾؿ مقلك جرير بـ برد بـ الصؾت سعد

 781 .......................... بـ سعقد بـ طؿرو إكصارى الؿدكك أخق يحقك بـ ققس بـ سعقد سعد

 311 .................................................................. بـ الـعؿان الؼارئ بـ طبقد سعد

 155 ................................... سقادة العامري الؽـاين. ويؼال الدؤللابـ سعر بـ ديسؿ، ويؼال 

 755 .................................................................................. سعقد إكصاري

 8075 ........................................................................... سعقد بـ أبل إبقض

 8881، 8805 ..................................................................... سعقد بـ أبل طروبة

 8881، 110 ......................................................................... سعقد بـ الؿسقب

 111 ................................................... طبد الرحؿـأبق سعقد بـ بشقر إزدي مقٓهؿ 

 8807 ........................................................................ بجؿلسعقد بـ سـان ال

 111 ........................................................ َسِعقد بـ طثؿان بـ سعقد التجقبل إطـاقل

 181 .................................................... طثؿان الخراساينأبق سعقد بـ مـصقر بـ شعبة 

 757 ........................................................................... طثؿان البؾقيابـ سعقد 

 578 ............................................................................... بـ أبل طروبة سعقد

 717 ................................ سعد البؼالأبق بـ الؿرزبان العبسل مقٓهؿ الؽقيف إطقر،  سعقد

 811 ..................................................................... بـ سالؿ الؼداح الؿؽل سعقد

 117 ......................................................... الرحؿـ التسرتي الديباجل دبـ طب سعـقد

 511 ......................................................................... اهَّلل إودي بـ طبد سعقد

 873 ....................................... بـ حقة الثؼػل البصري الجبقري بـ جبقر بـ طبقد اهَّلل سعقد

 511 ........................................................................... بـ طثؿان الحـاط سعقد

 8808 .................................................................................. سػقان العؼقؾل
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 ،117، 111، 111، 111، 831 .......... الحسـ القاسطلأبق محؿد أو أبق سػقان بـ حسقـ بـ حسـ 

 8881، 8011، 131 .................................................................. سػقان بـ سعقد

 8011 ...................................................................... سػقان بـ وكقع بـ الجراح

 8818 .............................................................. أيؿـأبق سػقان بـ وهب الخقٓينّ 

 518 ........................................................... بـ ديـار التؿار العصػري الؽقيف سػقان

 310 ...................................................................... بـ أبل سالم الحبشل سـالم

 801 ........ العباس الدمشؼل الضريرأبق بـ سقار  اخل شبابةابـ بـ سؾقؿان، بـ سقار الؿدائـل  سالم

 811 .......................................................................... سؾؿان إشجعل الؽقيف

 111 ....................................................................... طبد اهَّللأبق سؾؿان الػارسل 

 753 ..................... اهَّلل سؾؿان الخقؾ طبدأبق بـ سفؿ الباهؾل  بـ طؿرو بـ يزيد بـ ربقعة سؾؿان

 101 ................................................................................... سؾؿة بـ أسامة

 151 ........................................................................... سؾؿة بـ بشر الدمشؼل

 ،8051، 8051، 8053، 8057 ....... سؾؿة بـ صخر بـ سؾؿان بـ الصؿة الخزرجل البقاضل الؿدين

 153 ............................................................... سؾؿة بـ طؿرو بـ إكقع إسؾؿل

 581 ............................................................................ الرحؿـ بـ طبد سؾؿة

 550 ............................................................................ الرحؿـ بـ طبد سؾؿة

 301 .................................... سؾؿك بـت طؿقس أسؾؿت قديؿا مع أختفا أسؿاء بـت طؿقس

 8807، 103 ............................................... إسحاق الشقباينأبق سؾقؿان بـ أبل سؾقؿان 

 111، 118، 111، 111، 113، 117، 110، 111، 111 ........... معاذ البصريأبق سؾقؿان بـ أرقؿ 

 117 ......................................................................... سؾقؿان بـ داود الخقٓينِ 

 117 .......................................................................... سؾقؿان بـ داود القؿامل

 8888 .................................. الربقع السؾؿلأبق إخـس ابـ سؾقؿان بـ طتبة بـ ثقر بـ يزيد 

 8833، 8830، 111 ................................................. سؾقؿان بـ كثقر العبدي البصري

 8813 ................................... سؾقؿان بـ مقسك الؼرشل إمقي مقٓهؿ الدمشؼل إشدق
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 8051، 8051، 8053، 117 ......................................................... سؾقؿان بـ يسار

 811 ........................................................................... بـ أبك سؾقؿان سؾقؿان

 888 ....................................................... إسحاق الشقباينأبق بـ أبل سؾقؿان  سؾقؿان

 381 ....................................................................... بـ سؾؿة الخبائري سؾقؿـان

 501 ........................................................................... بـ كثقر العبدي سؾقؿان

 711 ............................................................... بـ مقسك إمقي إشدق سـؾقؿان

 8031 ................................................................. سؿاك بـ حرب الذهؾل البؽري

 811 ....................................................... يحقك إسؾؿك مقٓهؿ الؿدككأبق سؿعان، 

 8881 ............................. جل الؿدينطامر إكصاري الخزرابـ ساطدة ابـ سفؾ بـ أبل حثؿة 

 551 ...................................................... سعقد البزارأبق بـ صالح هق إكطاكل  سفؾ

 811 .......................................................... أمقةأبق بـ بقضاء الؼرشل الػفري  سفقؾ

 111 ..................................... طبد اهَّلل إطؿك الؿمذنأبق سقار بـ مصعب الفؿداين الؽقيف، 

 188 ........................................................................ سقار بـ مصعػ الفؿداين

 380 ........................................................... حؿزة الؿزين الصقريفأبق بـ داود  سقار

 570 .................................................................................... بـ سفؾ سقار

 805 ................................................................... وهق الفؿداين بـ مصعب سقار

 188 ............................................. سقد بـ طبد العزيز بـ كؿقر السؾؿل مقٓهؿ الدمشؼل

 151 ............................................... أمقة الجعػلأبق سقيد بـ غػؾة بـ طقسجة بـ طامر 

ـُ َغَػَؾةَ   151 .................................................................................... سقيد ب

 711 .......................................................... بـ أبل سؾقؿان، مقلك بـل مخزوم سقـػ

 183 .................................................. بشر الؽقيفأبق اهَّلل البجؾل  بـ طبد بـ بشر شبقب

 171، 131، 581 .................................... بدر الؽقيفأبق ؽقين بـ ققس الس بـ القلقد شجاع

 888 ............................................... سعد الؿدين مقلك إكصارأبق بـ سعد هق  شرحبقؾ

 8807، 8017، 8011، 111، 108، 813 .................. اهَّلل الـخعل الؽقيف الؼاضل شريؽ بـ طبد
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 8018 .......................................................................... شعبة، وبـ أخل زيـب

 870، 851 .............................................................. بـ إسحاق بـ شعقب شعقب

  ............................................................... 531اهَّلل  شؼران = صالح مقلك رسقل

 8887 ......................................................... إسدي الؽاهؾل الؽقيف ططقةابـ ِشْؿر 

 8078، 155، 158 ........................................................ شفاب بـ طبد اهَّلل الخقٓين

 155 ............................................................................. شفاب بـ طبد الؿؾؽ

 881، 838 ........................بـ السؽـ شفر بـ حقشب إشعري الشامل مقلك أسؿاء بـت يزيد

 888 ........................................................................................... الشقباين

 8851 ....................................... صالح بـ أبل إخضر القؿامل مقلك هشام بـ طبد الؿؾؽ

 8881 ............................................ تقؿل الؽقيفصالح بـ مقسك بـ إسحاق بـ صؾحة ال

 8011 .................................. صالح بـ مقسك بـ طبد اهَّلل مـ ولد صؾحة بـ طبقد اهَّلل الؼرشل

 813، 817، 818، 801 ........................................................... صالح مقلك التقأمة

 513 ................................................ بـ حريث بـ أبل صالح الؽقيف مقلك طؿرة صالح

 157 .......................................... طامر الخزاز البصريأبق بـ رستؿ الؿزين مقٓهؿ  صالح

 151 .................................................................................. بـ هالل صـالح

 171 ................................................................. الؽقيف الصباح بـ محارب التقؿل

 8818 ....................................................................... صدقة بـ طبد اهَّلل السؿقـ

 8871، 8013، 188 ................................................................ الصعؼ بـ حبقب

 571 ......................................................... بـ ققس البؽرى العقشك بـ حزن الصعؼ

 111 ........................................................ الصؾت بـ طبد الرحؿـ إكصاري الؿؽل

 8811 ................................... هؿام الخاركلأبق الصؾت بـ محؿد بـ طبد الرحؿـ البصري 

ؾت  881 ................... الؿجـقن مشفقر بؽـقتفشعقب أبق بـ ديـار هق إزدي الفـائل البصري  الصَّ

 888 ........... بـ طامر الزبقدي بضؿ الزاي مشفقر بؽـقتف واسؿف صؿصقم بـ القلقد بؽرأبق صؿصقم 

 817، 815 ...................................................... بـ صفقب بـ طباد بـ محؿد صفقب



 3113 (فهرس الّرواة املرتجم هلم)                                            

 171 ....................... زرطة الطباينأبق طبد الرحؿـ أو أبق بـ َطْرَزب،  الرحؿـ بـ طبد الـضحاك

 318 ................................... محؿد الخراساينق أبالؼاسؿ أو أبق بـ مزاحؿ الفاللل  الضحاك

طبد اهَّلل أبق طبد الرحؿـ بـ إسؿاطقؾ بـ مـصقر ابـ الضقاء الؿؼدسـل محؿد بـ طبد القاحد بـ أحؿد 

 81 .............................................................................. الؿؼدسل، الجؿاطقؾل

 181، 138 ........................................................................... صارق بـ شفاب

 150 .................................................. بـ طبقد اهَّلل بـ جعػر بـ يحقك بـ الحسـ صاهر

 138 ..................................... محؿد الؽقىفأبق بـ طؿرو الفؿداكك القامك  صؾحة بـ مصرف

 8011 .....................................................صؾحة بـ يحقك بـ صؾحة بـ طبقد اهَّلل التقؿل

 8018، 8011، 8011، 8011، 8013 ............................................... صؾحة بـ يحقك

 758 ........................... بـ طقف إكصارّي  بـ طؿقر البؾقّي، حؾقػ بـل طؿرو بـ الباء صؾحة

 101 ................................. الؿطرف الؽقىفأبق بـ كريز الخزاطك الؽعبك،  بـ طبقد اهَّلل صؾحة

 8888، 108، 100 .............................................................. طاصؿ بـ أبل الـجقد

 108 .......................... بؽر الؿؼرىءأبق أبل الـجقد إسدي مقٓهؿ الؽقيف ابـ طاصؿ بـ هبدلة 

 181، 181 ........................................................................... طاصؿ بـ سػقان

 308 ............................................. الرحؿـ البصرى طبدأبق طاصؿ بـ سؾقؿان إحقل، 

 131، 131، 131، 130 .............................................. طاصؿ بـ ضؿرة السؾقلل الؽقيف

 585 .......................................... الؿجـقن الجرمل الؽقيفابـ شفاب ابـ طاصؿ بـ كؾقب 

 551 ............................................................. بـ طؿر بـ طاصؿ هَّللا بـ طبد طاصؿ

 188، 513، 551، 11 .............. بـ الخطاب العدوي الؿدين بـ طؿر اهَّلل بـ طاصؿ بـ طبقد طاصؿ

 585 .......................................................................... بـ كؾقب الجرمل طاصؿ

 181 ............................................................... طؿروأبق طامر بـ شراحقؾ الشعبل 

 818 ............................................................... خالد الحؿصلأبق بـ َجِشقب  طامر

 777 .......................................................................... بـ شؼقؼ إسدي طامـر

 381 ......................................................... بـ جؿرة إسدي الؽقيف بـ شؼقؼ طـامر
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 811 .................................................................................... بـ طؿرو طائذ

 181 .................................................... طائشة بـت قدامة بـ مظعقن الؼرشقة الجؿحقة

 883 ........................................................................ بـ أبل سعقد الؿؼبي طباد

 111 ........................................................................... بـ أحؿد العرزمل طـباد

 817 ...................................................................... بـ صفقب هق البصري طباد

 183 ............................................................ معؿر البصريأبق الصؿد  بـ طبد طباد

 500 ...................................................................... بـ كثقر الثؼػل البصري طباد

 500 ................................................................... بـ كثقر الرمؾل الػؾسطقـل طباد

 115 .............................. الػضؾ الفاشؿلأبق ـ طبد الؿطؾب بـ هاشؿ بـ طبد مـاف العباس ب

 888 ............................................................. بـ الحسـ الجزري الِخْضَرمل طباس

 101 ................................................................................ طبد الباقل بـ قاكع

 183 ....................................... تؼك الحؿصك إكبأبق طبد الحؿقد بـ إبراهقؿ الحضرمك، 

 8087 ........................................................................... طبد الرحؿـ اإلفريؼل

 151 ...................................................... طبد الرحؿـ بـ أبل سػقان الُجَؿحل الؼرشل

 118 .............................................................. ل صعصعة الؿازينطبد الرحؿـ بـ أب

 8811 ................ طبد الرحؿـ بـ إسحاق بـ طبد اهَّلل بـ الحارث بـ كـاكة الؼرشل العامري الؿدين

 8855 ..................................طبد الرحؿـ بـ إسحاق بـ طبد اهَّلل بـ الحارث بـ كـاكة الؿدين

 8815 ...........................................................طبد الُرحؿـ بـ الحارث بـ أبل ذباب

 8810 ............................... طبد الرحؿـ بـ الحارث بـ طبد اهَّلل بـ طقاش الؼرشك الؿخزومل

 111 ..................................... الؼاسؿ إسدي الؼاضلأبق طبد الرحؿـ بـ الحسـ بـ أحؿد 

 111 ............................................................ طبد الرحؿـ بـ بشر بـ الحؽؿ العبدي

 11 .................................................................... طبد الرحؿـ بـ جقشـ الغطػاين

 171 ......................................................... طبد الرحؿـ بـ حجقرة الؿصري الؼاضل

 8081، 8081، 8087 .................................................. طبد الرحؿـ بـ زياد اإلفريؼل
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 8087 .................................................................... طبد الرحؿـ بـ زياد بـ أكعؿ

 180 ..................................................... ـ بـ زيد بـ أسؾؿ العدوي مقٓهؿطبد الرحؿ

 8811 ............................................. طبد الرحؿـ بـ طبد اهَّلل بـ سعد أبل ذباب الدوسل

 8887 ..................... طبد الرحؿـ بـ طبد اهَّلل بـ طبد الرحؿـ بـ أبك صعصعة الؿازين إكصاري

 8811 ........................الخطاب الؿدينأبق طبد الرحؿـ بـ طبد اهَّلل بـ كعب بـ مالؽ إكصاري 

 8801 .............................................. عقد الفذلك، الؽقيفطبد الرحؿـ بـ طبد اهَّلل بـ مس

 81 ......................................................... طبد الرحؿـ بـ طؾل بـ الجقزي، البغدادي

 88 ........................................................ طبد الرحؿـ بـ قدامة صاحب الشرح الؽبقر

 105 ........................................يحقك الرازي إصبفاينأبق طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ سؾؿ 

 8873، 8877 ............................................... طبد الرحؿـ بـ مسعقد بـ كقار إكصاري

 8010، 111 ........................................... زهقر الؽقيفأبق طبد الرحؿـ بـ مغراء الدوسل 

 515 .................... محؿد، مقلك إزد، ويؼال مقلك أبك هريرةأبق طبد الرحؿـ بـ مفران الؿدكك، 

 180 ....................................... الحسقـ الطستلأبق طبد الصؿد بـ طؾل بـ محؿد بـ مؽرم 

 101 .................................................................... طبد العزير بـ الخطاب الؽقيف

 8013 .................................. خالد الؽقيفأبق طبد العزيز بـ أبان بـ محؿد إمقي السعقدي 

 8031 ................................................................ ورديطبد العزيز بـ محؿد الدرا

 8811 ......................... محؿد الؿدينأبق طبد العزيز بـ محؿد بـ طبقد بـ أبل طبقد الدراوردي، 

 8815 ......................... محؿد الؿدينأبق طبد العزيز بـ محؿد بـ طبقد بـ أبل طبقد الدراوردي، 

 81 .......................................... طبد الؼادر بـ أبل صالح طبد اهَّلل بـ جبؾل دوست الجقالين

 8018 ........................................... ريأمقة الؿعؾؿ البصأبق طبد الؽريؿ بـ أبل الؿخارق، 

 8018 ................................................................... طبد الؽريؿ بـ مالؽ الجزريُّ 

 81 ......................................... طبد اهَّلل بـ أحؿد بـ محؿد بـ طبد الؼاهر بـ هشام الطقسل

 8011، 110، 113، 115، 153، 138............................................... طبد اهَّلل بـ أحؿد

 188 .................................................................. طبد اهَّلل بـ إسحاق بـ أبل مسؾؿ
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 155 ...................... طبد اهَّلل بـ الّزبقر بـ العّقام بـ خقيؾد بـ أسد بـ طبد العّزى الؼرشل إسدّي 

 135 ...................... الؿثـك البصريأبق طبد اهَّلل بـ الؿثـك بـ طبد اهَّلل بـ أكس بـ مالؽ إكصاري 

 8817 ............................................................ طبد اهَّلل بـ الؿغقرة بـ أبل بردة الؾقثل

 171 .................................................................. طبد اهَّلل بـ القلقد إمقي العدين

 8010 ......................................................................... طبد اهَّلل بـ القلقد العدين

 515 ......................................................... وائؾ الؼاص الصـعاينأبق طبد اهَّلل بـ بحقر 

 180 ............................................................ إكصاري قاضل ُتسرتطبد اهَّلل بـ بزيع 

 118 .............. جعػر الؿديـل والد طؾل بـ الؿديـلأبق طبد اهَّلل بـ جعػر بـ كجقح السعدي مقٓهؿ 

 8811 ................................................................... طبد اهَّلل بـ سعد بـ أبل ذباب

 181 ................................... طبد اهَّلل بـ سػقان بـ طبد اهَّلل الثؼػل الطائػل أخق طاصؿ وطؿرو

 8011 .............................. قيؾحؿزة الؿصري الطأبق طبد اهَّلل بـ سؾقؿان بـ زرطة الحؿقري، 

 8801 ............................................................... طبد اهَّلل بـ شبقب بـ خالد الؼقسل

 118 محؿد الؿديـل الـقسابقريأبق طبد اهَّلل بـ شقرويف هق طبد اهَّلل بـ محؿد بـ طبد الرحؿـ بـ شقرويف 

 151 ............................... طبد اهَّلل بـ صالح بـ محؿد بـ مسؾؿ الجفـل الؿصري كاتب الؾقث

 8881، 8013، 131 .................................................... طبد اهَّلل بـ صالح كاتب الؾقث

 8811 ...................................................... بـ طبد الرحؿـ بـ كعب بـ مالؽطبد اهَّلل 

 8887، 8005، 110 .......................................................... طبد اهَّلل بـ طبد الرحؿـ

 111 ................................... طبد الرحؿـ الؿدينأبق طبد اهَّلل بـ طبد اهَّلل بـ طؿر بـ الخطاب، 

 115، 111 ................................................................. طبد اهَّلل بـ طبد اهَّلل بـ طؿر

 8011 .............................................................. طبد اهَّلل بـ طبقد الرحؿـ إشجعل

 8001 ............................................... انطبد اهَّلل بـ طثؿان بـ جبؾة العتؽل الؿؾؼب بعبد

 101 ................................................................ أيقب اإلفريؼلأبق طبد اهَّلل بـ طؾل 

 111 ................................................................ طبد اهَّلل بـ طؿر بـ حػص العدوي

 8831 ........................................................................ طبد اهَّلل بـ لفقعة الؼاضل
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 131 .......................................................................... طبد اهَّلل بـ محؿد الـػقؾل

 8811 ...................................................................... طبد اهَّلل بـ محؿد بـ طؼقؾ

 8888 ............. جعػر الؿـصقرأبق طباس بـ طبد الؿطؾب ابـ طبد اهَّلل بـ محؿد بـ طؾل بـ طبد اهَّلل 

 8801 .........................................................................  بـ مغػؾ الؿزينطبد اهَّلل

 151 .............. طبد اهَّلل بـ مقسك بـ إبراهقؿ بـ محؿد بـ صؾحة بـ طبقد اهَّلل الؼرشك التقؿك الطؾحل

 8018 .............................................................. طبد اهَّلل بـ كافع الصائغ الؿخزومل

 515 ...................................... بـ مخرمة الؿدكك بـ الؿسقر الرحؿـ طبد اهَّلل جعػر بـ طبد

 8011 ...................................................... طبد الؿؾؽ بـ أبك سؾقؿان مقسرة العرزمل

 81 ...................................... محؿد الؿؼدسلأبق طثؿان بـ طبد اهَّلل بـ سعد،  طبد الؿؾؽ بـ

 111 ........................................................... قالبة الرقاشلأبق طبد الؿؾؽ بـ محؿد 

 108 .......................................................... طبد الؿممـ بـ طؾل هقالزطػراين الرازي

 8058 .......................................................... طبد القهاب بـ مجاهد بـ جب الؿؽل

 581 ............................................................... بـ طامر الثعؾبل الؽقيف إطؾك طبد

 171 ................................................................... بـ مقسرة الحارثل الحؽؿ طبـد

 311 ................................. سػقان القاسطلأبق سفؾ أو أبق الخزاطل بـ مـصقر  الحؽقؿ طبد

 835 .................................................................... بـ جعػر الزيادي الحؿقد طبد

 381 ...................................................................... بـ واقد بـ زيد الخالؼ طـبد

 335الغسقؾابـ سؾقؿان الؿدين الؿعروف بأبق بـ حـظؾة إكصاري  اهَّلل بـ طبد سؾقؿانابـ الرحؿـ  طبد

 330 .................. محؿد الؿدينبق أبـ ذكقان الؼرشك مقٓهؿ،  اهَّلل بـ أبل الزكاد طبد الرحؿـ طبد

 705 ................................................. بـ أبل مؾقؽة بـ أبل بؽر بـ طبقداهَّلل الرحؿـ طبد

 333 ................................ بـ يزيد إكصاري الخزرجل بـ أبل صعصعة طؿرو الرحؿـ طبد

 111 .................................................... بـ أبل طؿرة إكصاري الـجاري الرحؿـ طـبد

 318 ............................................................................ بـ أذيــة الرحؿـ طبد

 871 ....................................................... اهَّلل الؿدين بـ طبد بـ إسحاق الرحؿـ طبد
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 101 ....................................................... طؿرو البصريأبق إسقد بـ  الرحؿـ طـبد

 511 .......................................................... بـ َبْفؿان الحجازي الؿدين الرحؿـ طبد

 515 ...................................... اهَّلل إكصارى السؾؿك الؿدكك بـ طبد بـ جابر الرحؿـ طبد

 378 ................................................................. محؿدأبق بـ حؽقؿ  الرحؿـ طبد

 331 ....................... بـ سابط الؼرشك الجؿحك الؿؽك اهَّلل طبدابـ بـ سابط وققؾ  الرحؿـ طبد

 117 ................................................................ بـ صالح إكصاري الرحؿـ طـبد

 333 ................................................ بـ ثعؾبة اإلراشل إكقػل اهَّلل بـ طبد الرحؿـ طبد

 318 ........................................................... بـ أسقد إمقي بـ طتاب الرحؿـ طبد

 108، 311 ........................................................... بـ مغقل بـ مالؽ الرحؿـ طبد

 111 .................................................................. بـ محؿد العرزمل الرحؿـ طبـد

 513 ................................................................. بـ محؿد الؿحاربل الرحؿـ طبد

 801 .......................................... بـ طاصؿ الرازي الجعػل الفسـجاين الرازي السالم طبد

أبق بـ الحسقـ أمقـ الديـ  اهَّلل بـ طبد بـ هبة اهَّلل بـ أبل الحسـ محؿد القهاب بـ طبد دالصؿ طبد

 181 ........................................................................ بـ طساكر الدمشؼل القؿـ

 803 .................. بـ أبل بؽرة اهَّلل طبدابـ بـ أبل بؽرة هق كػقع الثؼػل البصري، ويؼال  العزيز طبد

 707 ..................................................................... بـ جريج الؼرشك العزيز طبد

 805 ................................... بـ سـان الحؿصل صفقببـ  بـ طبقد اهَّلل بـ حؿزة العزيز طبد

 818 ............................................. الؽريؿ أبل أمقة بـ أبل الؿخارق الؿعؾؿ البصري طبد

 181 ............................................. أمقة الؿعؾؿ البصريأبق بـ أبل الؿخارق  الؽريؿ طبد

 مقلك مصعب طبد
ّ
 808 ............................................................. بـ الزبقر اهَّلل البفل

 711 ............................................................. بـ العقام اهَّلل القؿـل مقلك الزبقر طـبد

 571 ....................................................... اهَّلل الؿزين الؽقيف بـ طبد اهَّلل بـ القلقد طبد

 517 ................................... بؽر الؿدينأبق بـ حزم  بـ طؿرو بـ محؿد بـ أبل بؽر اهَّلل طبد

 115 .................................................. بـ حزم بـ طؿرو بـ محؿد بـ أبل بؽر اهَّلل طـبد
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 511 ................................................................ بـ ربقعة الربعل بـ أحؿد اهَّلل طبد

 771، 830، 838، 830، 850، 880، 13 ...................... بـ الحارث الؼرشل الفاشؿل اهَّلل طبد

 817 .............................................................. بـ الؿحرر الجزري الؼاضل اهَّلل طبد

 310 ............................ بـ طؿر الؿخزومل اهَّلل بـ طبد بـ الؿغقرة بـ القلقد بـ القلقد اهَّلل طبد

 11 ................................................ وائؾ الؼاص الصـعاينأبق بـ َبِحقر بـ َرْيسان  اهَّلل طبد

 318 .................................................. أبل صعقرابـ بـ صعقر، ويؼال  بـ ثعؾبة اهَّلل طبد

 515، 517، 811 .................................................................... بـ جعػر اهَّلل طبد

 838 .......................................... لؽقيفجعػر اأبق حقشب الشقباين ابـ بـ خراش  اهَّلل طبد

 11 ............................................................. التؿقؿلأبق اهَّلل  بـ طبد بـ ربقع اهَّلل طبد

 178 ....................................... محؿد الخزرجلأبق بـ ثعؾبة إكصاري  بـ رواحة اهَّلل طبد

 155 ............................................................... بـ سؾؿة إفطس البصري اهَّلل طـبد

 158 ..................................................بـ سؾقط مدين، أخق مقؿقكة مـ الرضاطة اهَّلل طبد

 301 .............................................. بـ الفاد الؾقثل، أسؿاء بـت طؿقس بـ شداد اهَّلل طبد

 501 ................................ صالح الؿصريأبق بـ مسؾؿ الجفـل  بـ محؿد بـ صالح اهَّلل طبد

 337 ............................... بـ أبل صعصعة إكصاري الؿازين الؿدين الرحؿـ بـ طبد اهَّلل طبد

 111 ....................... بـ سعد الؿزين بـ ثعؾبة بـ طدي بـ سحقؿ بـ طػقػ ُكْفؿ بـ طبد اهَّلل طبد

 788 .......................................................................... بـ طؿر العؿري اهَّلل طبد

 513 ........................................................ بـ طؿر بـ حػص الؿؽب العؿري اهَّلل طبد

 815 ....................................... الرحؿـ العؿري الؿدين طبدأبق بـ حػص  بـ طؿر اهَّلل طبد

 101، 311 ..................... طبدالرحؿـ الؿصري الؼاضلأبق بـ طؼبة الحضرمل  بـ لفقعة اهَّلل طبد

 511، 511، 513 ........................................................... بـ محؿد الؼرشل اهَّلل طبد

 385، 880 ....................... محؿد الؿدينأبق بـ طؼقؾ بـ أبل صالب الفاشؿل  بـ محؿد اهَّلل طبد

 817 .................................... العقامابـ معاوية الزبقري مـ ولد الزبقر بق أبـ معاوية  اهَّلل طبد

 188 ........................................................................ بـ مقؿقن الؼداح اهَّلل طـبد

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 3111 (فهرس الّرواة املرتجم هلم)                                            

 818 ............................................................. بـ طؿر الؿدين بـ كافع مقلك اهَّلل طبد

 301 ................ محؿد الؿدينأبق بـ أبك كافع الصائغ الؼرشك الؿخزومك مقٓهؿ،  بـ كافع اهَّلل طبد

 101 ........................................... طؾؼؿة إصغرأبق بـ مقسك الػروي  بـ هارون اهَّلل طبد

 585، 588 ................................................................. بـ يزيد إكصاري هَّللا طبد

 571، 585، 588 ............................... بـ ُحَصقـ الَخْطؿل إكصاري بـ يزيد بـ زيد اهَّلل طبد

 أبق الؿؾؽ ،  طبد
ُّ
قاطل  18 ..................................................................... هاشؿ الرِّ

 515، 518 ........................................................... بـ حبقب الؿصقصل الؿؾؽ طبد

 771 ..................................................................... بـ سؾع الفؿداين الؿؾؽ طـبد

 117، 711، 510 ......................... بـ جريج إمقي مقٓهؿ الؿؽل العزيز بـ طبد الؿؾؽ طبد

 311 ........................ بـ سقيد الػرسل الؾخؿل الؽقيف، الؿعروف بالؼبطل بـ طؿقر الؿؾؽ طبد

 18 ............................................................ هاشؿأبق بـ مفران الرقاطل  الؿؾؽ طبد

 881 .................................................. سعقد البصريأبق الؿـعؿ بـ كعقؿ إسقاري  طبد

 773 ................................. هاشؿ الحبقبأبق بـ سؾقؿان،  بـ َخْقُرون بـ سػقان القارث طبد

 311 ........................................ محؿد الػؼقف الؿالؽلق أببـ  بـ كصر القهاب بـ طؾل طبد

 811 ................................................................... بـ كافع الؽـاين الحـاط ربف طبد

 118، 513 ......................................................... طبدالرحؿـ بـ محؿد الـؿحاربل ،

 501 ........................................... بـ حـظؾة إكصاري بـ طبداهَّلل بـ سؾقؿان طبدالرحؿـ

 118 ........................................... بـ ططاء الخػاف، أبقكصر العجؾل مقٓهؿ طبدالقهاب

 8805 ................................................................................ طبدة بـ سؾؿقان

 171 ............................................................................ أبل جروةابـ طبقد اهَّلل 

 113 .............................................................. اهَّلل بـ أبل رافع مقلك رسقل اهَّللطبقد 

 81 ............................................. طبقد اهَّلل بـ أحؿد بـ محؿد بـ قدامة، أخق مقفؼ الديـ

 8815 .......................................................... طبقد اهَّلل بـ الؿغقرة بـ أبل بردة الؽـاين

 171 ......................................................................... طبقد اهَّلل بـ رزيؼ إحؿر
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 138 .................................................................................. طبقد اهَّلل بـ زحر

 8081 .............. الؿدين طبقد اهَّلل بـ طدي بـ الِخَقار بـ طدي بـ كقفؾ بـ طبد مـاف الؼرشل الـقفؾل

 117 ............................................................... طاصؿ السؾؿلأبق بـ تؿام  طـبقد اهَّلل

 571 ............................................................... بـ زحر مقٓهؿ، اإلفريؼل طبقد اهَّلل

 811 .................................................... حػصأبق بـ زياد بـ أبقف أمقر العراق  طبقد اهَّلل

 811 .................................................................................. بـ زياد طبقد اهَّلل

 103 ........................................................................... طبقد بـ إسحاق العطار

 151 ............................................................................ طبقد بـ سؾؿان الؽؾبل

 305 .................................................................................. بـ سؾؿان طبـقد

 8081 ........................................................................ طبقدة بـ طؿرو السؾؿاين

 8858 ............................... طتاب بـ أسقد بـ أبل العقص بـ أمقة بـ طبد شؿس بـ طبد مـاف

 318 ................................................................................... بـ بشقر طـتاب

 8881 ............................................................... طبد اهَّللأبق طتبة بـ فرقد السؾؿل، 

 8881، 8881، 8808 ................................................................... طتبة بـ فرقد

 711، 717 ................................ العؿقسأبق بـ مسعقد  اهَّلل بـ طبد بـ طتبة اهَّلل بـ طبد طتبة

 317 .................................................... بـ طتقؽ إكصاري الؿدين بـ الحارث طتقؽ

 518 ..................................................... بـ جحاش أخل سؿرة وهق طثؿانابـ طثؿان 

 338 ................................................................... طثؿان الجزرى طثؿان الؿشاهد

 11 ................................... طبد اهَّلل الثؼػلأبق طثؿان بـ أبل العاص بـ بشر بـ طبد بـ دهؿان 

 175 ............. الؿغقرة الؽقىف إطشكأبق طثؿان بـ أبل زرطة هق طثؿان بـ الؿغقرة الثؼػك مقٓهؿ، 

 100 ........................................... حصقـأبق ؽقيف طثؿان بـ طاصؿ بـ حصقـ إسدي ال

ْحَؿـ بـ ُمقَسك بـ أبل كصر اْلؽْردِي الشفرزوري، تؼل الديـ   81 الصالحابـ طؿرو أبق ُطْثَؿان بـ طبد الرَّ

 8801 ..................................................... طثؿان بـ طبد اهَّلل بـ أوس بـ حذيػة الثؼػل

 110، 130، 171 ...................................................................... طثؿان بـ طػان
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 111 ................................................................................... طثؿان بـ طػان

 8031 ................................................... طثؿان بـ محؿد بـ ربقعة بـ أبل طبد الرحؿـ

 17 ............................................. طثؿان بـ مظعقن بـ حبقب بـ وهب الؼرشل الجؿحل

ّؿاكابـ طؿرو الّدّقاق الؿعروف بأبق بـ يزيد  اهَّلل بـ طبد بـ أحؿد طثؿان  308 ...................... السَّ

 518، 831 ............................................................. بـ شؿاس مقلك طباس طثؿان

 115 ........................ بـ أبل وقاص الزهري الققاصل بـ سعد بـ طؿر الرحؿـ بـ طبد طـثؿان

 181 ........................................................................... الرحؿـ بـ طبد طثـؿان

 833 ................................................................................. اهَّلل بـ طبد نطثؿا

 833 ................................................................................. اهَّلل بـ طبد طثؿان

 111 ................................................................... بـ طؿر العبدي البصري طـثؿان

 511، 513 .................................................................. بـ كسطاس الؿديـل طثقؿ

 171 ..................................................................................... ُطذافِر بصري

 8881 ..................... طبد الرحؿـ الؽقيفأبق العرزمل محؿد بـ طبقد اهَّلل بـ أبل سؾقؿان الػزاري 

 8081 .................................. طبد اهَّلل الؿدينأبق طروة بـ الزبقر بـ العقام بـ خقيؾد إسدي 

 8081 ....................................................................... ططاء بـ أبل رباح الؿؽل

 8813، 8883، 8031، 8030، 131 ............................................... ططاء بـ أبل رباح

 887 ................................... السائب الثؼػل الؽقيفأبق محؿد ويؼال أبق بـ السائب هق  ططاء

 713 ........................................................ روق الفؿداين الؽقيفأبق بـ الحارث  ططقة

 118، 118، 155 ................................................................ بـ سعد العقيف طـطقة

 155 ......................................................... طائذ القحصبل الؿمذنأبق بـ معدان  ُطػقر

 111 .............................................. مسعقد البدري إكصاريأبق طؼبة بـ طؿرو بـ ثعؾبة 

 831، 878 ..................................................... الجالسأبق سـان ابـ بـ سقار أو  طؼبة

 518، 831 .............................................................................. بـ سقار طؼبة

 108 .........................................................................طؽرمة بـ إبراهقؿ إزدي
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 150 ............................... طؽرمة بـ خالد بـ العاص بـ هشام بـ الؿغقرة الؼرشك الؿخزومك

 8887 ................................................. دالعالء بـ الحضرمل واسؿ أبقف طبد اهَّلل بـ طؿا

 8883، 8887، 8811 ........................................................... العالء بـ الحضرمل

 718 ................................................... كصر البصريأبق العالء بـ زياد بـ مطر العدوي 

 715 .................................................................... بـ هالل الباهؾل الرقل العـالء

 130 .......................................... طؾؼؿة بـ طالثة بـ طقف بـ إحقص العامري الؽالبل

 8055 ............................... طؾؼؿة بـ طالثة بـ طقف بـ إحقص بـ جعػر العامري الؽالبل

 130 ................................................................................... طؾؼؿة بـ طالثة

 813 ................................. بـ أبل القلقد اهَّلل طبدأبق اهَّلل البارقل إزدي  طؾل إزدي بـ طبد

 8013 .............................. الحسـأبق طؾل بـ أبل صؾحة سالؿ بـ الؿخارق الفاشؿل مقٓهؿ 

 130 ............................................... الحسـ الرازيأبق طؾل بـ سعقد بـ بشقر بـ مفران 

 171 ............................................................... طؾل بـ طاصؿ بـ صقفب القاسطل

 185 ................................................................. بـ أبل طؾل الؾفبل الفاشؿل طؾل

 778 ................................................................................... لجعدبـ ا طـؾل

 731 ........................................................................... بـ الحزور الؽقيف طـؾل

 188 .................................................................... بـ الحسقـ زيـ العابديـ طؾل

 831 .................................................................................. بـ جحاش طؾل

 851 ............................................. الحسـأبق بـ حجر بـ إياس السعدي الؿروزي  طؾل

 735 .................................................................. بـ ذبقان إودي بـ حؽقؿ طؾل

 551 ..................................... بـ جدطان التقؿل، البصري اهَّلل بـ طبد بـ زهقر بـ زيد طؾل

ْؾت،  طؾل  711 .................................................... البغداديالحسـ أبق بـ شقبة بـ الصَّ

 551 ........................................................... الحسـ الفؿداينأبق بـ صالح، هق  طؾل

 313، 371 ....................................................... بـ صفقب القاسطل بـ طاصؿ طـؾل

 781 ........................................................ بـ مسؾؿ الؼاضل الؽابؾل بـ مجاهد طؾل
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 815 ........................... الحسـ الؿدائـل إخباريأبق بـ أبل سقػ  اهَّلل بـ طبد بـ محؿد طؾل

 808 ............................................................................ بـ مقسك الحداد طؾل

 800 ........................................................ ؿطؿرمقلك بـل هاشأبق طؿار بـ أبل طؿار 

 118 ......................................................................... طؿارة بـ حزم أخق طؿرو

 118 ........................................................ طؿارة بـ طؿرو بـ حزم بـ زيد إكصاري

 8085 .............................................................. طؿارة بـ غزية بـ الحارث الؿازين

 8085، 8088 .......................................................................... طؿارة بـ غزية

 301 ............................................................................... بـ الؿفاجر طـؿارة

 101 ............................................. بـ لقذان إكصاري الخزرجل بـ زيد بـ حزم طؿارة

 51 .............................................. طؿر بـ الحسقـ بـ طبد اهَّلل البغدادي الخرقل الحـبؾل

 181 ...................................... قدامة الؿؽلأبق طؿر بـ حسقـ بـ طبد اهَّلل الجؿحل مقٓهؿ 

 157 .......................................................................... بـ حػص الؿؽاري طؿر

 801 ..................................................................... بـ يزيد الرحؿـ بـ طبد طؿر

 117 ......................................... حػص، مقلك غػرة بـت شقبةأبق اهَّلل الؿدين،  بـ طبد طؿر

 11، 13 ............................................................................ الؿؾؽ بـ طبد طؿر

 717 ............................................................. حػصأبق بـ طؿران السدوسل  طـؿر

 315 .................................................... ـ أبل صالبب بـ طؾل بـ طؿر بـ محؿد طؿر

 153 ............................................................................ بـ يزيد الؿدائـل طـؿر

 118 .................................................................................... طؿران البارقل

 8078 .................................. كجقد الخزاطل إزديأبق طؿران بـ حصقـ بـ طبقد بـ خؾػ 

 583 ........................................ بـ العاص أخق أيقب بـ سعقد بـ مقسك بـ طؿرو طؿران

 188 ....................................... طؿرة بـت طبد الرحؿـ بـ سعد بـ زرارة إكصارية الؿدكقة

 788 ............................... بـ زرارة إكصاري بـ سعد ـالرحؿ بـ طبد طؿرة هل طؿة محؿد

 111 ......................................................................... طؿرو بـ أبل قرة الؽـدي
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  1318077، 101، 101، 103، 107، 110، 187 .................................. طؿرو بـ شعقب

 8018، 8005 ................................................. طؿرو بـ مالؽ بـ طؿر الراسبل الغبي

 118 ............................................................................. طؿرو بـ هرم إزدي

 8887 .......................................................................طؿرو بـ يحقك إكصاري

 113 ............................................................................ طـؿرو مقلك آل خباب

 711 .................................................... ق شامل دمشؼلطبقد، هأبق بـ الؿفاجر  طؿرو

 101 .................................................................................... بـ حزم طؿرو

 108 ............................................................................. بـ ديـار الؿؽل طؿرو

 181 ................................................ الحسـ الثقباينأبق الرحؿـ  بـ طبد بـ زياد طؿرو

 511 ............................................ بـ طػان بـ هاكئ الؿدين مقلك طثؿان بـ طثؿان طؿرو

 188 .......................................................... بـ وقاص الؾقثل الؿدين بـ طؾؼؿة َطْؿرو

 181 ....................................................................... بـ مرزوق القاشحل طـؿرو

 815 ...................................... طبقدة الدمشؼلأبق كصاري بـ مفاجر بـ أبل مسؾؿ إ طؿرو

 371 .................................... بـ أبل وقاص الؼرشل الزهري، أخق سعد بـ أبل وقاص طؿقر

 555، 588 .................................................... يحقكأبق بـ سعقد الـخعل الؽقيف  طؿقر

 518، 811 .................................................. بـ سعقد هق الـخعل الُصْفباين كقيف طؿقر

 171 ............................................................................ طـبسة بـ طبد الرحؿـ

 8807 .......................................................... وكقع الؽقيفأبق طـرتة بـ طبد الرحؿـ 

 301 .................................................. بـ أبل صالب، الفاشؿل ـ طؾلب بـ محؿد طقن

 751 ............................................................... بـ القؿان طقسك البزاز مقلك حذيػة

 108 .................................... أحؿد التقؿل مـ أهؾ بخارا يعرف بغـجارأبق بـ مقسك  طقسك

 311 .................................................................................. بـ يقكس طقـسك

 8083 ....................................................... طققـة بـ حصـ بـ حذيػة بـ بدر الػزاري

 11 ................................................. طققـة بـ طبد الرحؿـ بـ جقشـ الغطػاين الجقشـل
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 187 ........................................ سؾقؿان البصريأبق قالن الؼطان غالب بـ ُخطاف بـ أبل غ

 187 ........................................................................ غالب بـ طبقد اهَّلل الجزري

 385 ................................................................................ بـ طبقد اهَّلل غسـان

 813، 817 .................................................................. بـ غقاث بـ حػص غـام

 118 ............................................................ غقرك بـ الحصرم السعدي الحصرمل

 115 ........................................... بـ أبل بؽر اهَّلل بـ طؿارة زوجة طبد فـاصؿة بـت محؿد

 118 ................................................ يحقك الؽقيف الؿؽتبأبق فَِراس بـ يحقك الفؿداين 

 8017 ....................................................يعؼقب البصريأبق قد بـ يعؼقب السبخل فر

 8051 ........................... فروة بـ طؿرو بـ ودقة بـ طبقد بـ طامر بـ بقاضة البقاضل إكصاري

 153 .......................................................................... بـ سقيد الؽقيف الػـضؾ

 810 ............................................................................ بـ مبشر تابعل الػضؾ

 718 .................................................................................. بـ مبشر الػـضؾ

 515 ................................................. سؾقؿان البصرىأبق بـ سؾقؿان الـؿقرى،  الػضقؾ

 831 ......................................... ري إزدي قال الحافظمعاذ البصأبق بـ مقسرة هق  فضقؾ

 8083، 8087 ...................................................................... الؼاسؿ بـ الحسـ

 8883 .................................. الؼاسؿ بـ الدٓل هق الؼاسؿ بـ محؿد بـ حؿاد الدٓل الؽقيف

 351 ..............................الرحؿـ صاحب أبل أمامة طبدأبق الرحؿـ الدمشؼل  بـ طبد الؼاسؿ

 188، 11 .......... بـ الخطاب العؿر الؿدين بـ طؿر بـ طاصؿ بـ حػص بـ طؿر اهَّلل بـ طبد الؼاسؿ

 551، 11 ........................................................................... اهَّلل بـ طبد الؼاسؿ

 731 ......................................................................... بـ طقف الشقباين الـؼاسؿ

 378 ............................................................ بـ أبل شقبة العبسل بـ محؿد الؼاسؿ

 711 ......................................................... بـ محؿد، حػقد أبل بؽر الصديؼ الؼـاسؿ

 157 ............................................................... بـ مطقب العجؾل البصري الـؼاسؿ

 8088 ................................................. قبقصة بـ الؿخارق بـ طبد اهَّلل بـ شداد الفاللل
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 8801 ...................................... حاق الخزاطلإسأبق قبقصة بـ ذؤيب بـ حؾحؾة بـ طؿرو، 

 715 ..................................... طامر الؽقيفأبق سػقان السقائل ابـ محؿد ابـ قبقصة بـ طؼبة 

 711 ........................................................................ بـ دطامة السدوسل قـتادة

 181 ..................................................... قدامة بـ مظعقن بـ حبقب، الؼرشل الجؿحل

 580 ............................................................................ قِْرفة بـ ُبَفْقس العدوي

 585 ................................................................ بـ الؿـفال الغـقي بـ العالء قطبة

 8073 .................................................... طبد اهَّلل الؽقيفأبق ققس بـ أبل حازم البجؾل 

 103 .......................................................................... طؿارة الػارسلأبق قـقس 

 8011، 113، 811، 11 ..................................... محؿد الؽقيفأبق بـ الربقع إسدي  ققس

 838 ........................................................ اهَّلل البصري طبدأبق بـ طباد الضبعل  ققس

 111 ................................ سفؾ البساكك إزدى العتؽك البصرى الخراساينأبق كثقر بـ زياد 

 511 .......................................................... محؿد الؿدينأبق بـ زيد إسؾؿل،  كثقر

 511 .................................................................................... بـ شـظقر كثقر

 818 ............................................. بـ طبقد التقؿل مقٓهؿ رضقع طائشة كزل الؽقفة كثقر

 857 ........................................................ الحسـ الحؿصلأبق بـ كؿقر  بـ طبقد كثقر

 115 ...................................................................................... بـ فائد كثـقر

 8815 ............................................... كعب بـ طجرة بـ أمقة بـ طدّي البؾقي الؼضاطل

 8803 ........................................ كؾقب بـ وائؾ بـ بقحان التقؿل البؽري الؿدين ثؿ الؽقيف

 585، 588 .................................................................. بـ شفاب الجرمل كؾقب

 815 ....................................... بـ سعقد السدوسل البصري مشفقر بؽـقتف حؿقدبـ  ٓحؼ

 818، 831 .................................................................................. الاللؽائل

 8015 ............................................................................ لملمة مقٓة إكصار

 8883، 8887، 8888، 8801، 117، 188، 801.................................. لقث بـ أبل سؾقؿ

 118 ...................................................................... الؾقث بـ حؿاد اإلصطخري
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 570 ........................................................................ بـ أبل سؾقؿ الؽقيف الؾقث

 830 .................................................................................... بـ أكس مالؽ

 811 ........................................ يؼال الؽـديبـ مسؾؿ السؽقينّ، و بـ خالد بـ هبقرة مالؽ

 81 .............................. محؿد بـ الطباخأبق الؿبارك بـ طؾل بـ الحسقـ بـ طبد اهَّلل بـ محؿد 

 157 .......................................... بـ الؿبارك الرحؿـ اهَّلل العقشك والد طبد بـ طبد مبـارك

 185 ......................................... إسؿاطقؾ الؽؾبل مقٓهؿأبق بـ إسؿاطقؾ الحؾبل،  مبـشر

 808 ...................................... إسؿاطقؾ الؽؾبل مقٓهؿأبق بـ إسؿاطقؾ الحؾبل، هق  مبشر

 107، 711 ......................................................................... بـ الصباح ثـكالؿـ

 313 ............................................................... الؿـازلأبق بـ ماوي العبدي  الؿثـك

 8805، 8808، 8071، 8073، 8008، 558 ...................... طؿقر الفؿداينابـ بـ سعقد  مجالد

 871 ........................... بـ حسـ العراقل، الؽؾقاذاين، ثؿ البغدادي بـ حسـ أحؿدابـ محػقظ 

 111 .................................... أبل الؼرامقدابـ طبد اهَّلل يعرف بأبق محؿد بـ إبراهقؿ بـ سعقد 

 8837 .................................................. سؾؿة البصريأبق محؿد بـ أبل حػصة مقسرة 

 81 ................... محؿد بـ أحؿد بـ محؿد بـ مؼدام بـ كصر الؿؼدسل الجؿاطقؾل الحـبؾل الزاهد

 8818، 8010، 8031، 8038، 8053، 118، 118 ................................ محؿد بـ إسحاق

 110 ....................................... طبد اهَّلل الػارسلأبق محؿد بـ إسؿاطقؾ بـ إسحاق بـ بحر 

 131 .............................................. بر الؽرخل الؽاتبمحؿد بـ إزهر بـ طقسك بـ جا

 171، 171 ................................................................. محؿد بـ الؼاسؿ بـ زكريا

 8011 ......................... طبد اهَّلل القؿاملأبق محؿد بـ جابر بـ سقار بـ صؾؼ السحقؿل، الحـػل، 

 111، 111 .................................................................... محؿد بـ حؿقد الرازي

 8811، 8811 ................................................................ محؿد بـ داود بـ سػقان

 171 ............................................................................ محؿد بـ زاذان الؿدين

 8883، 8013 ........................................................................... محؿد بـ زيد

 8010 ............................................. هَّلل الباهؾل مقٓهؿ الحراينمحؿد بـ سؾؿة بـ طبد ا
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 8018 ............................................... محؿد بـ سؾقؿان مسؿقل الؿسؿقلل الؿخزومل

 8850 .................................................................... محؿد بـ سفؾ بـ أبل حثؿة

 111 ...................................... بؽر البخارىأبق محؿد بـ سفؾ بـ طسؽر التؿقؿك مقٓهؿ، 

 811 .................................................................................. محؿد بـ سقريـ

 8855 ........................................... محؿد بـ صالح بـ ديـار التؿار الؿدين مقلك إكصار

 8888 ...................................................... حؿـ بـ طبقد اهَّللمحؿد بـ طائذ بـ طبد الر

 8811 ................................................................. محؿد بـ طبد إطؾك الصـعاين

 أبق محؿد بـ طبد الباقل بـ أحؿد بـ سؾؿان 
ّ
 81 ........................................ الػتح بـ الّبطِّل

 8050، 113، 118، 113 ..........................................محؿد بـ طبد الرحؿـ بـ أبل لقؾك

 8881 . الحارث الؿدينأبق محؿد بـ طبد الرحؿـ بـ الؿغقرة بـ الحارث بـ أبل ذئب الؼرشل العامري 

 8011 .......................................................... محؿد بـ طبد الرحؿـ بـ غـج الؿدين

 81 ........... كؼطةابـ محؿد بـ طبد الغـل بـ أبل بؽر بـ شجاع البغدادي الحـبؾل الحافظ، الؿعروف ب

 135 ............................................................ محؿد بـ طبد اهَّلل بـ الؿثـك إكصاري

 135 ....................... محؿد بـ طبد اهَّلل بـ الؿثـك بـ طبد اهَّلل بـ أكس بـ مالؽ إكصاري البصري

 8018، 111 .................................................................. لمحؿد بـ طبقد الطـافس

 8883، 8013، 8018، 107 .............................................. محؿد بـ طبقد اهَّلل العرزمل

 8015، 107 ............... طبد الرحؿـ الؽقيفأبق محؿد بـ طبقد اهَّلل بـ أبل سؾقؿان العرزمل الػزاري 

 107 ........................................................ محؿد بـ طبقد اهَّلل بـ أبل سؾقؿان العرزمل

 181 ........................................................ محؿد بـ طبقد اهَّلل بـ أبل سؾقؿان العرزمل

 113 ........................................ وية الخزاطل الـقسابقريمحؿد بـ طؼقؾ بـ خقيؾد بـ معا

 113 ................................................................................... محؿد بـ طؼقؾ

 113 .................................. جعػر الباقرأبق محؿد بـ طؾل بـ الحسقـ بـ طؾل بـ أبل صالب 

 118 ............................................................... محؿد بـ طؾل بـ مفران الصقدٓين

 8017 ......................................................................... محؿد بـ طؿر القاقدي
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 177 ............................. طبد اهَّلل الؼرصبل الؿالؽل مػتل إكدلسأبق الطالع ابـ محؿد بـ فرج 

 8811 .............................. طبد الرحؿـ الؽقيفأبق الضبل مقٓهؿ محؿد بـ فضقؾ بـ غزوان 

 8885 ...................................... أيقب الصـعاينأبق محؿد بـ كثقر بـ ططاء الثؼػل مقٓهؿ 

 8881 ........................................................................ محؿد بـ مسؾؿ الطائػل

 8001 .......................................................... محؿد بـ مصعب بـ صدقة الؼرقسائل

 118 ......................................................................... محؿد بـ مقسك الحارثل

 810 ................................................................... بـ أبل طدي بـ إبراهقؿ محؿد

 511 ............................................................ بـ العالء الحؿصل بـ إبراهقؿ محؿد

 10 ....................................................................... بـ أبل حرمؾة الَؼْؾزمل دمحؿ

 810، 811، 31 ................................................................... بـ أبل طدي محؿد

 871 ......................................... طؾل الفاشؿل الؼاضلأبق بـ أبل مقسك  بـ أحؿد محؿد

 801 .................................................................. بـ أسد الفروي بـ أحؿد محؿد

 388، 810، 33 ........................... بؽر الؿطؾبل مقٓهؿ الؿدينأبق بـ يسار  بـ إسحاق محؿد

 810 ........................................................... بـ إسؿاطقؾ الطائػل بـ سقسـ محؿد

 587 ............................................................. ـ زبالة الؿخزوملبـ الحسـ ب محؿد

 388 ................................................................ بـ ططقة العقيف بـ الحسـ مـحؿد

 158 ........................................سعد الؽقيفأبق بـ سعد العقيف  بـ ططقة بـ الحسـ محؿد

 811 .................................................................. بـ الصباح الػزاري وأبقه محؿد

 738، 885 .............................................. جعػر الـخعلأبق بـ مالؽ  بـ الطػقؾ محؿد

 108 .......................... اهَّلل، الؽقىف طبدأبق بـ طؿر العبسك مقٓهؿ،  بـ ططقة بـ الػضؾ محؿد

ؿع الطاْيؽاين البؾخل بـ الؼاسؿ بـ الؼاسؿ محؿد  511 ........................................ بـ مّجؿِّ

 180 ................................................................................ بـ الؿظـػر محؿد

 181 ................................................................................ بـ الـعؿان محـؿد

 118 ................................................................ بـ الريان الرصايف بـ بؽار محـؿد
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 850 .............................................. طثؿان البصريأبق بـ طثؿان البساين  بـ بؽر محؿد

 117 ............................................... بؽر البفراين الحؿصلأبق بـ صالح  بـ تؿام مـحؿد

 510، 511 ................................................................. كصاريبـ ثابت إ محؿد

 175 ................................................ بـ صارق الحـػل القؿامل بـ سقار بـ جابر محؿد

 11 ........................................................ جعػر البزاز الؿدائـلأبق بـ جعػر هق  محؿد

 813 ..................................... اهَّلل البصرى طبدأبق العزيز الؼقسك،  بـ حؿران بـ طبد محؿد

 181، 783 .................................................................... بـ حؿقد الرازي محؿد

 711 ................................................. اهَّلل الؿؽحقلل طبدأبق بـ راشد الخزاطك،  محؿد

 518 ............................................. اهَّلل الؽقىف طبدأبق عة الؽالبك الرؤاسك، بـ ربق محؿد

 178 ............................... صالح الؿؽل واسؿ زكبقر جعػرأبق بـ أبل إزهر  بـ زكبقر محؿد

 511 ........................................................ يعؾك إُُبؾِّلأبق بـ الػضؾ  بـ زهقر محؿد

 337 ................................................................................... بـ سعد مـحؿد

 381 ............................................................... بـ سعقد الشامل الؿصؾقب مـحؿد

 811 ........................................................................ بـ سؾقؿان الؿالؽل محؿد

 588، 881 ............ الرحؿـ طبدأبق لقؾك إكصاري الؽقيف الؼاضل بـ أبل  الرحؿـ بـ طبد محؿد

مل،  بـ طبد محؿد  513 ......................................... جعػر البغداديأبق اهَّلل بـ طؿار الؿخرَّ

 588 ....................................................................... بـ حسـ اهَّلل بـ طبد محؿد

 518، 518 ............................................................ بـ أبل رافع بـ طبقد اهَّلل محؿد

 587، 815 .................................................................... بـ طؿر القاقدي محؿد

 515 ........................................................................... بـ طؿر القاقدي محؿد

 511 ................................................... صالب الفاشؿلبـ أبل  بـ طؾل بـ طؿر محؿد

 180، 373 .......................................................... بـ طؾؼؿة الؾقثل بـ طؿرو محـؿد

 118 ............................................................... بـ حقان الؿدائـل بـ طقسك مـحؿد

 185، 808 ................................................................. بـ قدامة الجقهري محؿد
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 185 ........................................................................ بـ قدامة الجقهري محؿد

 870 ........................... يقسػ كزيؾ الؿصقصةأبق بـ أبل ططاء الثؼػل الصـعاين  بـ كثقر محؿد

 818 ........................................................................ بـ مسؾؿة القاسطل محؿد

 301 ......................................................................... ػطريبـ مقسك ال محؿد

 773، 515 ................................................. بـ َبِزيع الؼرصبل الحافظ بـ وضاح محؿد

 817 ................................................................ بـ فارس الذهؾل بـ يحقك محؿد

 380 ......................................................... العباس الؽديؿلأبق بـ يقكس، هق  محؿد

 318 ...................... بـ الجؿقح إكصاري الخزرجل السؾؿل بـ طؿرو الرحؿـ بـ طبد محؿقد

 378 ................................................................................... بـ لبقد مـحؿقد

 117 ............................................................. محؿقة ْبـ َجْزء ْبـ طبد يغقث الزبقدي

 317 .................................................................................. بـ راشد خقلمـ

 8088، 8088 ............................................................................ مرة الفؿداين

 537 ................................................... بـ ققس مرحب يؼال اسؿف سقيدأبق مرحب أو 

 8808 ..................................................................... مروان بـ محؿد السـجاري

 558 ......................................................................... بـ معاوية الػزاري مروان

 101 .............................. الؿسعقدي هق طبد الرحؿـ بـ طبد اهَّلل بـ طتبة بـ طبد اهَّلل بـ مسعقد

 118 .................................................................................... مسؾؿ بـ جبقر

 111 ............................................................................ مسؾؿ بـ خالد الزكجل

 151 ............................................................................ شعبة البؽريمسؾؿ بـ 

 587 ............................................................................ بـ خالد الزكجل مسؾؿ

 113 ........................................................... اهَّلل الطائل طبدأبق بـ مؾحان  الـؿشؿعؾ

 130 .................................................................................... مصاد بـ طؼبة

 31 ........................................... مصعب بـ طؿقر بـ هاشؿ بـ طبد مـاف العبدري الؼرشل

 588 ......................................... بـ العقام إسدي بـ الزبقر اهَّلل بـ طبد بـ ثابت مصعب
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 880 ..................................... ٕسديالؿفؾب الؽقيف كزل الشام يؼال هق اأبق مطرح بـ يزيد 

 8051 ....................................................................... مطرف بـ مازن الصـعاين

 885 ........................................................ بـ مازن، وهق الؽـاين قاضل القؿـ مطرف

 818 ............................... بـ الحارث الؿخزومل بـ حـطب بـ الؿطؾب اهَّلل بـ طبد الؿطؾب

 318 .................................................. بـ رافع إَكْصاِرّي الزرقل الؿدين بـ رفاطة معاذ

 818 ......................... طؿرو الحؿصل قاضل إكدلسأبق بـ صالح بـ حدير الحضرمل  معاوية

 111 ........................................................................... عؾك بـ هالل الطحانم

 185 .................................................................. الرحؿـ القاسطل بـ طبد مـعؾك

 815 .................................................................................... بـ طقسك معـ

 517 .................................................................................... بـ طقسك معـ

 
ّ
 8887، 885، 8888، 8888 ....................................... الؿغقرة بـ سعد بـ إخرم الطايل

 8807 .............................................................................. الؿغقرة بـ طبد اهَّلل

 8807 ............................................... صػقةأبق الؿغقرة بـ طبد اهَّلل، بـ أبل طؼقؾ الثؼػل 

 8883، 718 ................................................................ الؿغقرة بـ مسؾؿ الؼسؿؾل

 8011 ............................... الؼاسؿ مقلك طبد اهَّلل بـ الحارثأبق ؼسؿ بـ ُبْجرة، ويؼال َكجدة مِ 

 131 ................... بـ الحارث اهَّلل العباس مقلك طبدأبق الؼاسؿ ويؼال أبق بـ بجرة بـ كجدة  مؼسؿ

 8871 ..................................................................... طبد اهَّللأبق مؽحقل الشامل 

 851 ................................................................. سالمأبق مؿطقر إسقد الحبشل 

 311، 103، 518 ......................................................... مـدل بـ طؾل العـزي الؽقيف

 588 ............................................................................... ق الؿعتؿرمـصقر ه

 831 ....................................................... قدامة الؽقيفأبق بـ خؾقػة العجؾل  الؿـفال

 713 .......................................................... بـ الحسـ التقؿك الؽقىف الصائغ مفاجر

 117 ............................................................................ مقسك بـ داود الضبل

 8017 ........................................... طقسك الؼرشك التقؿلأبق مقسك بـ صؾحة بـ طبقد اهَّلل 
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 178 ................................................................... بـ أبل مقسك إشعري مـقسك

 317 ......... ل صالب الؿعروف بالؽاضؿبـ أب بـ طؾل بـ الحسقـ بـ طؾل بـ محؿد بـ جعػر مقسك

 738 .......................................... اهَّلل الطرسقسك الخؾؼاين طبدأبق بـ داود الضبك،  مقسك

 771 ........................................... بـ يزيد إكصارى الخطؿك، الؽقىف اهَّلل بـ طبد مقسك

 711 ................................................................. بـ رباح الؾخؿل بـ طؾل مـقسك

 851 ....................................................... طؿران التؿار البغداديأبق بـ مروان  مقسك

 أبق بـ معاوية،  مقسك
ُّ
َؿاِدِحل  773 .......................................................... جعػر الصُّ

 888 ............ محؿد الؿدينأبق بـ زمعة الؿطؾبل الزمعل،  بـ وهب اهَّلل بـ يعؼقب، وبـ طبد مقسك

 8081 .............................................................................. مممؾ بـ إسؿاطقؾ

 837 ................................ الرحؿـ البصري طبدأبق بـ إسؿاطقؾ هق العدوي مقٓهؿ،  مممؾ

 178 .................................................................. صالح الؽـدى الؽقىفأبق مقسرة، 

 717 ....................................................... كصر الؽقيفأبق مقؿقن بـ أبل شبقب الربعل 

 158 ........................................................... الفاللقة زوج الـبلمقؿقكة بـت الحارث 

 11 ........................................ بـ َحْزن الفاللل، أخت أم الػضؾ لبابة مقؿقكة بـت الحارث

 811، 11 ....................................................................................... مقؿقكة

 383 .......................................................................... بـ كعب إسدي كاجـقة

 ابـ كاصح اإلسالم كصر بـ فتقان بـ مطر الـفراوي ثؿ الحـبؾل الؿعروف ب
ّ
 81 .................... الـَؿـِّل

 157 .................................................................................... كافع بـ طؾؼؿة

 701 ......................................................... قىفطؿرو الؽأبق اهَّلل العـزى،  بـ طبد كبقح

 155 .................................................................. كجدة بـ طامر الحروري الحـػل

 8080، 187 .......................................................... سفؾ الخراساينأبق كصر بـ باب 

 8800 ................................. الحارث القراق، البصريأبق كصر بـ حؿاد بـ طجالن البجؾك، 

 117 .............................................................. الؼاسؿ الصامتأبق بـ حريش  كصـر

 311 ..................................................... الحارث القراقأبق بـ حؿاد هق البجؾل  كصر
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 8851، 171، 188، 118، 110، 117، 110 .... البصري الحسـ الـحقيأبق الـضر بـ شؿقؾ الؿازين 

 811 ............................................................. بـ طبقد، صحابل مشفقر بؽـقتف كضؾة

 311 ....................................................... إسحاق الرقلأبق بـ راشد لجزري  الــعؿان

 8831،  8881، 111 .............. طبد اهَّلل الؿروزيأبق كعقؿ بـ حؿاد بـ معاوية بـ الحارث الخزاطل 

 510، 531 ................................................................. بـ مسعقد إشجعل كعقؿ

 181 ............................................................................ الـفاس بـ قفؿ الؼقسل

 10 ............................................................................... بـ حؽقؿ الثؼػل كقح

 
ّ
 117 ............................................... كقفؾ بـ الحارث بـ طبد الؿطؾب الؼرشل الفاشؿل

 108، 108 ..................................................................... هاشؿ بـ مرثد الطباين

 311 ....................... بـ أبل وقاص الّزهري الّشجاع الؿشفقر الؿعروف بالؿرقال بـ طتبة هاشؿ

 11 .................................................. بـ طػان سعقد، مقلك طثؿانأبق هاكئ هق الببرى، 

 170 ................................... بـ حبقب بـ سقاءة الّسقائل هب بـ طبد اهَّلل بـ مسؾؿ بـ جـادة

قَّاق  81 .................................................................. هبة اهَّلل بـ الحسـ بـ هالل الدَّ

 831 ................. الؼاسؿ الرازي صبي إصؾ ويعرف بالاللؽائلأبق بـ الحسـ بـ مـصقر  هبة اهَّلل

 188 ................................................................. الحارث الؽقيفأبق هبقرة بـ يريؿ 

 171 ......................................................... محؿد الؽقيفأبق هريؿ بـ سػقان البجؾك، 

 8805، 8808، 131، 111، 171 .................................................... هشام الدستقائل

 118، 15 ...................................... اهَّلل البصري طبدأبق هشام بـ حسان إزدي الؼردوسل 

 111 ..................................................................... طباد الؿدينأبق هشام بـ سعد 

 8081 ...................................................... هشام بـ طروة بـ الزبقر بـ العقام إسدي

 108 .................................................. بـ الحسحاس إكصاري بـ أمقة بـ طامر هشام

 573، 577، 570 ....................................................................... بـ طؿار هشام

 8831 ........................................................................... هـالٌل أحد بـل متعان

 178 .................................................................. أبل العال العبديهالل بـ خباب 
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 138، 175، 178، 151 ............................................................... هالل بـ خباب

 8831 .................................................................................. هالل بـ سعـد

 17 ...................................................................................... هـد بـت طؿرو

 815 .................................................... بـ كـاكة الؾقثل العزى بـ طبد بـ إسؼع واثؾة

 8010 ................................................................... واسع بـ حبان الؿازين الؿدين

 351 ......................................................... الحجاجأبق بـ جؿقؾ الػؾسطقـل،  القلقد

 870 ............................................. لالعباس الدمشؼأبق بـ مسؾؿ الؼرشل مقٓهؿ  القلقد

 331 .................................................................................. بـ مسؾؿ الـقلقد

 115 ......................... البخرتي الؼرشل، الؼاضل ببغدادأبق اهَّلل،  بـ طبد بـ كثقر بـ وهب وهب

 8811 ................................................................................... ُيـَحـَّة بـ روبة

 815 .................................................................................... يحقك الحؿاين

 130 ......................................... يحقك بـ أبل إسحاق الحضرمل مقٓهؿ البصري الـحقي

 8881، 8015 ............................................................ يحقك بـ أبل أكقسة، الجزري

 101 .................................... طؿ طثؿان بـ طػانابـ قة يحقك بـ الحؽؿ بـ أبل العاص بـ أم

 181، 101، 101، 101 .............................................................. يحقك بـ الحؽؿ

 171 ....................................................... كديـة الؽقيفأبق يحقك بـ الؿفؾب البجؾك، 

 8011 .................................................................... يحقك بـ أيقب وهق الغافؼل

 187، 185 ............................................................................. يحقك بـ جابر

 8081 ...................................... سعقد الؼطان البصريأبق يحقك بـ سعقد بـ فروخ التؿقؿل 

 8005 .................................. ؽقىف الؿؼرىءسعقد الأبق يحقك بـ سؾقؿان بـ يحقك الجعػك، 

 811 ................................................................. يحقك بـ طبد الحؿقد هق الحؿاين

 118 ........................................................ يحقك بـ طبد اهَّلل بـ طبد الرحؿـ بـ أسعد

 101 ........................................................................ يحقك بـ طبد اهَّلل بـ غقالن

 118 .................................................................................. يحقك بـ طبد اهَّلل
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 101 .................................................... يحقك بـ غقالن بـ طبد اهَّلل بـ أسؿاء بـ حارثة

 8817 ................................................. طؿرة الؿصريأبق يحقك بـ مقؿقن الحضرمك، 

 8883 .............................................. داود الؽقيفأبق وة، الؿرادي، يحقك بـ هاكئ بـ طر

 118 .......................................................... يحقك بـ يحقك هق الحـظؾل الـقسابقري

هاوى،   8883، 8881 ............................................... شقبة الجزريأبق يحقك بـ يزيد الرُّ

 118 ................................ بؽر الفاشؿلأبق بـ الزبرقان  بـ طبداهَّلل بـ أبل صالب جعػر يحقك

 553 ................................................................................ بـ أبل كثقر يحقـك

 811 ................................................................... بـ سؾقؿان الؽقيف بـ أدم يحقك

 150 ........................................................ بـ جعػر العؾقي الـسابة ـبـ الحس يحقك

 181 ............................................. سؾؿة الرازيأبق طؿرو أو أبق بـ العالء البجؾل  يحـقك

 738 .................................................................. بـ الؿـذر الؽـدي الؽقيف يحـقك

 888 .....................................................الؿـذر الؽقيف الؽـديأبق بـ الؿـذر هق  يحقك

 817 ......................... بـ بؽقر الؿخزومل مقٓهؿ الؿصري اهَّلل بـ طبد بـ بؽقر هق يحقك يحقك

 587 .................................................................................. بـ حسان يحقك

 871 ............................................... هبقرة الؽقيفأبق بـ شقبان إكصاري  ـ طبادب يحقك

 735 .................................................................... الحؿقد الحؿاين بـ طبد يحـقك

 181 .......................................................... بـ خديج بـ رافع الحؿقد بـ طبد يحقك

 813، 817، 815، 811 ......................................................... الحؿقد بـ طبد يحقك

 188 ....................... بؽر الؿدينأبق محؿد أو أبق بـ أبل بؾتعة  بـ حاصب الرحؿـ بـ طبد يحقك

 878 ،800 .................................................................. اهَّلل البابؾتل بـ طبد يحقك

 751، 13 ......................................................... بـ الحارث الجابر اهَّلل بـ طبد يحقك

 817 ................................................................. بـ محؿد بـ يحقك الذهؾل يحقك

 811 ................................................................. بـ يعؾك إسؾؿل الؼطقاين يحقك

 811 .......................................................................... بـ يعؾك إسؾؿل يحقك
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 831 .................................................................... بـ يؿان العجؾل الؽقيف يحقك

 8883 ................................................ فروة الرهاويأبق يزيد بـ سـان بـ يزيد التؿقؿل 

 880بـ كقفؾ بـ الحارث اهَّلل اهَّلل الؽقىف، مقلك طبد طبدأبق هؿ، بـ أبك زياد الؼرشك الفاشؿك، مقٓ يزيد

 8818، 8810، 8817، 8815، 118، 101، 101، 818 ....... رجاءأبق بـ أبل حبقب الؿصري  يزيد

 355 ........................................................ بـ أبل زياد الفاشؿل مقٓهؿ الؽقيف يزيـد

  778 ........................................................................ بـ أبل زياد الفاشؿل يزيد

 801 .................................................................... بـ أبل سؾقؿان هق الؽقيف يزيد

 815 ....................................... الرحؿـ مالؽ الدمشؼل الؼاضل واسؿ أبقف طبد بـ أبل يزيد

 588 ..................................................................................... بـ أسؾؿ يزيد

 588، 811، 811 .................................................................... بـ الؿؽػػ يزيد

 711 ............................... بـ أبك مالؽ هاككء الفؿداكك الدمشؼك الػؼقف الرحؿـ بـ طبد يزيد

 315 ...................................................................... بـ الشخقر اهَّلل بـ طبد يـزيد

  بـ طبد بـ يزيد بـ خالد بـ مقهب هق يزيد يزيد
ِ
 515 ........................... بـ مقهب الرمؾل اهَّلل

 8810 ...............................يقسػ الؿدينأبق يعؼقب بـ أبل سؾؿة الؿاجشقن التقؿل مقٓهؿ 

 8005 .............................................................. يعؼقب بـ حؿقد بـ كاسب الؿدين

 8031 ....................................................... يعؼقب بـ ططاء بـ أبل رباح مقلك قريش

 108 ...................................................................... بـ إسحاق الطؾحل يعـؼقب

 188 .................................................................................. يعؾك بـ الـعؿان

 111 ........................................................................... يعؾك بـ طبقد الطـافسل

 311 ..................................................... الػتح الؼقاسأبق بـ مسرور،  بـ طؿر يقسػ

 385 ................................. بـ الزبقر اهَّلل بـ طبد بـ ثابت بـ كافع اهَّلل بـ كافع بـ طبد يقسػ

 181 ...................................................... حؿزةأبق يقكس بـ خباب إسقدى مقٓهؿ، 

ـَ يزيد  113 .................................................................................... يقكَس ب

 811 ............................................................................ بـ جبقر الباهؾل يقكس
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 ايمؽـى

 870، 855، 858 ................................................................. أبق إبراهقؿ إشفؾل

 781 .............................................................. بـ طؾل الـخعل الرقل أبق أسامة زيد

 811، 813 .................................................. اهَّلل السبقعل دبـ طب أبق إسحاق هق طؿرو

 8885، 150 ............................................................... أبق البخرتي سعقد بـ فقروز

 811 .................... بـ أبل طقف سقيد التؿقؿل البجؿل مقٓهؿ مشفقر بؽـقتف أبق الجحاف داود

 311 ............................................................................... أبق الجراح الؿفري

 831، 875، 878 ......................................................................... أبق الجالس

 878 ........................................................................ بـ سقار أبق الجالس طؼبة

 158 ..................................................... أبق الحؽؿ طؿران بـ الحارث السؾؿل الؽقيف

 871 ...................................................................................... لخطابأبق ا

 580، 581، 581، 581 ................................................................... أبق الدهؿاء

 817 .............................................. بـ داود العتؽل أبق الربقع الزهراين أبق الربقع سؾقؿان

 510 ............................................ بـ َتْدُرس، أبق الزبقر الؿؽل بـ مسؾؿ أبق الزبقر محؿد

 111 ........................................................................ أبق الزكاد طبد اهَّلل بـ ذكقان

 811 ............................................................................... أبق الشفاب الحـاط

 585 ............................................................................. بـ الؿـفال أبق العالءُ 

 717 ................................ بـ مسعقد الفذلل اهَّلل بـ طبد بـ طتبة اهَّلل طبدبـ  أبق العؿقس طتبة

 813 .......................................................... بـ طبقد التقؿل مقٓهؿ أبق العـبس  كثقر

 818 ....................................... بـ طبقد التقؿل أبق العـبس الؽقيف بـ كثقر أبق العـبس سعقد

 871 ....................................... اهَّلل، البغدادي الحـبؾل بـ طبد بـ الحسقـ أبق الؼاسؿ، طؿر

 155 .............................................................. أبق الؿؾقح بـ أسامة الفذلل البصري

 158 ........................ بـ كاجقة الفذلل بـ حـقػ بـ طؿقر بـ طؿقر أو طامر بـ أسامة لؿؾقحأبق ا

 811 .................................. بـ أبل أمقة مقلك طؿر بـ طبقد اهَّلل التقؿل الؿدين أبق الـضر سالؿ
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 8881 .................................... أبق الـضر هاشؿ بـ الؼاسؿ بـ مسؾؿ الؾقثل مقٓهؿ البغدادي

 8838 .............................. أبق القلقد الطقالسك هشام بـ طبد الؿؾؽ الباهؾك مقٓهؿ، البصري

 115 ....................................................... بـ إسؿاطقؾ أبق القلقد الؿخزومل هق خالد

 187 .......................................................... بـ إسؿاطقؾ الؿخزومل أبق القلقد خالد

 111 ................................................ أبق القؼظان طثؿان بـ طؿقر البجؾل الؽقيف إطؿك

 8885 .................................................... أبق أمامة أسعد بـ سفؾ بـ حـقػ إكصاري

 8833، 8851 ............................................................. أبق أمامة بـ سفؾ بـ حـقػ

 8013 ................................................................ أبق بردة بـ أبل مقسك إشعري

 135 ............................................................................ بردة بـ كقار البؾقي أبق

 180 ................... اهَّلل أبق بؽر الؿػقد بـ طبد بـ يعؼقب بـ محؿد بـ أحؿد أبق بؽر الؿػقد محؿد

 111 ..... أبق بؽر بـ أبل العقام محؿد بـ أحؿد بـ أبل العقام بـ يزيد بـ ديـار أبق بؽر الرياحل التؿقؿل

 8018 ............................... أبق بؽر بـ طبد اهَّلل بـ محؿد بـ أبل سبة الؼرشل العامري الؿدين

 181 ........................................................................ أبق بؽر بـ طقاش إسدي

 303 ......... بـ أبل وقاص الؼرشل الزهري بـ سعد بـ طؿر بـ حػص اهَّلل بـ حػص هق طبد أبق بؽر

 853، 858 ......................................... بـ أبل مريؿ الغساين الحؿصل اهَّلل بـ طبد أبق بؽر

 873 ........................................................... أبق بؾج يحقك ابـ سؾقؿ الػزاري الؽقيف

 8005 .............................................................................. أبق ثقر هق الػفؿل

 8881 .................................................. بك طقسك التؿقؿلأبق جعػر الرازي طقسك بـ أ

 181 ...................... أبق جعػر محؿد بـ طؾل بـ الحسقـ بـ طؾل بـ أبل صالب الؼرشل الفاشؿل

 8888 ............................................ أبق جؿرة كصر بـ طؿران بـ طصام الُضَبِعل البصري

 558 ............................................................ بـ أبل حقة الؽؾبل أبق جـاب هق يحقك

 770 ............................................................... بـ أبك حقة الؽقيف أبق جـاب يحقك

 811، 801، 17 .............................................................................. أبق حازم

 817 ................................................................ شجعل الؽقيفأبق حازم سؾؿان إ
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 8011 .................................................... أبق حذيػة مقسك بـ مسعقد الـفدي البصري

 788 .............................................................. بـ مسعقد الـفدي أبق حذيػة مقسك

 831 ............................................. بـ الحسقـ إزدي قاضل سجستان اهَّلل أبق َحِريز طبد

 717 .......................................... بـ حصقـ، إسدى الؽقىف بـ طاصؿ أبق حصقـ طثؿان

 173 .................................................................................. أبق حؿزة إطقر

 8880 ................................................. اهَّلل أبق حؿزة جار شعبة هق طبد الرحؿـ بـ طبد

 173 ........................................................................... أبق حؿزة مقؿقن إطقر

 181 ...................................................................... أبق حـؿزة هق مقؿقن إطقر

 551 ................................................. بـ حقان إزدي الؽقيف أبق خالد إحؿر سؾقؿان

 101 .................................................................................. أبق خالد القالبل

 138 ......................................................................................... أبق رغـال

 813 ........................................................................................ أبق َسِريَحةَ 

 813 ........................................................................ بـ َأِسقد أبق َسِريحة حذيػة

 373 .................................................................... أبق سػقان مقلك ابـ أبل أحؿد

 851 .......................................................................................... أبق سالم

 531 ...................................................................... لغطػاين إشجعلأبق سؾؿة ا

 8017 ............................................................................... أبق سؾؿة الؽـدي

 171 ........................ بـ سـان الحـػك أبق سـان الَؼْسَؿؾك الشامك الػؾسطقـك أبق سـان هق طقسك

 8815 ............................................................................... أبق سّقارة  الؿتعل

 185 .................................................................................... أبق سقػ الَؼْقـ

 80 ................................................................................. أبق شامة الؿؼدسـل

 118 ................................................................................. أبق شؿقؾة الشـئل

 8811 .............................................. أبق شفاب طبد ربف بـ كافع الؽـاكك الحـاط، الؽقيف

 375 ................................................... بـ خقاستل العبسل بـ طثؿان شقبة إبراهقؿ أبق
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 8080 ................................................................ أبق شقبة طبد الرحؿـ بـ إسحاق

 171 ............................................................................... أبق صؾحة الخقٓين

 111 ....................................................................... أبق ضبقان حصقـ بـ جـدب

 8881 ................ أبق طبد الرحقؿ هق خالد بـ أبل يزيد بـ سؿاك بـ رستؿ إمقي مقٓهؿ الحراين

 153 ................................................................................. اهَّلل الػراء أبق طبد

 8801 ............................................................... شقباينأبق طبقد الؿثـك بـ حارثة ال

 187 .......................................................................................... أبق طبقدة

 118 ..................................................... أبق طبقدة بـ طبد اهَّلل بـ مسعقد الفذلك الؽقىف

 818 ................................................................... بـ مسعقد اهَّلل أبق طبقدة بـ طبد

 515، 517، 881، 885، 888، 885 ........................................................ أبق طتقؼ

 811 ......................................................................... أبق طؾك الؿالؽك البصري

 111 .............................................................. بـ خالد الجفـل أبق طؿرة مقلك زيد

 
ُّ
 8071 ............................................................ أبق َطؿرو بـ ِحَؿاس بـ َطؿرو الؾَّقثل

 111 ........................................................................... أبق طقاكة يف أبل إسحاق

 111 ........................................................ اهَّلل القشؽري بـ طبد أبق طقاكة هق القضاح

 115 ........................................ أبق طقن طبد اهَّلل بـ أبل طبد اهَّلل إطقر إكصارى، الشامك

 8808 ............................................................. أبق طقاض َطْؿرو بـ إسقد العـسل

 718 ............................ أبق غالب الباهؾل الخقاط الَبْصِرّي، مقلك باهؾة، اسؿف كافع، وققؾ رافع

 811 ................................................................................ صريأبق غالب الب

 811 ................................................................... بـ سـان الرهاوي أبق فروة يزيد

 771 ............................................................................... أبق قتـادة إكصاري

 101 ........................................................................ أبق قدامة محؿد الخشرمل

 111 .................................................................................... أبق قرة الؽـدي

 811 ............................................... اهَّلل الرقاشل بـ طبد بـ محؿد الؿؾؽ أبق قالبة طبد
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 803 .............................. بـ طبقد إزدي مقٓهؿ أبق كعب صاحب الحرير ربف أبق كعب طبد

 175 ........................................................ بـ معاويةأبق لقؾك الؽـدي، يؼال هق سؾؿة 

 13 ........................................................................................... أبق ماجدة

 817 ................................ بـ صارق أبق مالؽ إشجعل الؽقيف أبق مالؽ إشجعل هق سعد

 357 .................................................................... أبق مالؽ الغػاري اسؿف غزوان

 815 .......................................................................................... أبق مجؾز

 115 ........................................................................................ أبق محجـ

 81 ...................................................................... أبق محؿد هباء الديـ الؿؼدسل

 151 ................................................................................. أبق مرارة الجفـل

 بـ مسؾؿ البصري، الؿعر اهَّلل بـ طبد أبق مسؾؿ الؽشل هق إبراهقؿ
ّ
 581 .......... وف بالؽّجل وبالؽشل

الردماين إوزاطل  -بػتح الؿقؿ والراء بقـفؿا قاف ثؿ هؿزة قبؾ ياء الـسب-أبق مصبح الَؿؼرائل

 311 ........................................................................................ الحؿصل،

 711 ........................................................ اسؿف كافذ مقلك ابـ طباس الؿؽل أبق معبد

 510 .................................................... بـ َسْؾؿ الػزاري السؿرقـدي أبق مؼاتؾ حػص

 101 ...................................ك مقٓهؿ الؿدينبـ أبك سؾقؿان الفذل العزيز أبق مقدود هق طبد

 8858 ...................................................................................... أبق مقؿقن

 171 .................................................................................. أبق كصر العراقل

 113 ......................................................................... أبق هارون محؿد بـ بؽار

 871 ............................... بـ ديـار و ققؾ ابـ إسقد و ققؾ ابـ كافع أبق هاشؿ القاسطل يحقك

 811 .................................................... بـ هدبة الػارسل ثؿ البصري أبق هدبة إبراهقؿ

 830 .................................................................................. أبق يحقك الؼتات

 715 ..................................................... يفبـ أبل يحقك العبدي الؽق أبق يعػـقر، واقد

 118 ............................................................................ أبق يقسػ هق الؼاضل

 810 .................................................................... بـ أبل صغبة أبق يقكس حاتؿ
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 إزمـاء

 8881 .................................................................................... أبل ذئبابـ 

 117 ...................................................................... أبل سؾقؿ قرشل مقٓهؿابـ 

 8081 ............................................... أبل طثؿان الصقاف، هق حجاج بـ أبك طثؿانابـ 

 118 .... طبد الرحؿـأبق أبل لقؾك هق محؿد بـ طبد الرحؿـ بـ أبل لقؾك إكصاري الؽقيف الؼاضل ابـ 

 811، 815، 871 ....................................................................... أبل مقسكابـ 

 151 ........................................................ إسحاق الؿدينأبق أبل يحقك إسؾؿل ابـ 

 11 ......................................................................................... إسحاقابـ 

 871 ...................................................................................... الدحداحابـ 

 118 ................................................ الساطدي طبد اهَّلل بـ السعدي الؼرشل العامريابـ 

 707 ..................................... بـ جريج الؼرشك إمقى مقٓهؿ العزيز بـ طبد الؿؾؽ طبد

 813 ...................................................................... بـ إَغقر الغػاري خالدابـ 

 837 ......................................................................... لسـان الرقاشأبق زيد ابـ 

 817 ....................................................... زيد مـ أهؾ الؽقفةأبق زيد الثؼػك كـقتف ابـ 

 813 ........................................................................بـ ققس الخزرجل زيدابـ 

 151 .................................................................................. سعر الدؤللابـ 

 811 .............................................................. بـ أمقة إمقي بـ العاص سعقدابـ 

 815، 811 .................................................................. الرحؿـ الحؿاين طبدابـ 

 883 ............................................................. طجالن الؿدينابـ طجالن محؿد ابـ 

 837 ............................................................... الـضر الؽقيفأبق طؿرو الػؼقؿل ابـ 

 811 ......................................................  بـ طقن بـ أرصبان البصريطقن طبد اهَّللابـ 

 111 ........................................................ طقن طبد اهَّلل بـ طقن بـ أرصبان الؿزينابـ 

 181 ...................................................................... لعبِد اهَّلل بـ سػقان الثؼػلابـ 

 157 .......................... طبد الرحؿـ الؿصري الؼاضلأبق لفقعة طبد اهَّلل بـ لفقعة الحضرمل ابـ 



 3111 (فهرس الّرواة املرتجم هلم)                                            

 101 .................................................. طؼبة الؼاضلابـ لفقعة وهق طبد اهَّلل بـ لفقعة ابـ 

 818 ................................................. طؼبة الؼاضلابـ ـ لفقعة ب اهَّلل لفقعة وهق طبدابـ 

 115 ....................................................................................... محجـابـ 

 11 .............................................................. الػضؾ البصريأبق مؼسؿ إشـاين ابـ 

 8055 ................................................................. مفؾفؾ بـ زيد مـفب الطائلابـ 

 811 ................................................................ هبقرة البصريأبق هالل الؿزين ابـ 

 515 ........................................................................................ وضاحابـ 

 ايمـساء

 111 ..................................................... أسؿاء بـت أبل بؽر الصديؼ طبد اهَّلل بـ طثؿان

َباب بـت ُصَؾقع بـ طامر بـ أخل سؾؿ  171 ...................... ان بـ طامر أم الرائح الضبقة البصريةالرَّ

 33، 37 .......................................................................... اهَّلل زيـب بـت رسقل

 171 ................................................................ ساكـة بـت الجعد الغـقي مجفقلة

 18، 11 ......................................................................... لقؾك بـت قاكػ الثؼػقة

 101 ........................................................................ بـ أبل برزة مـقة بـت طبقد

 317 .................................... بـ أبل صالب ويؼال لفا أم طقن بـ جعػر أم جعػر بـت محؿد

ابـ بـ طؾل الؿعروف ب ب ويؼال لفا أم طقن زوجة محؿدبـ أبل صال بـ جعػر أم جعػر هل ابـة محؿد

 301 ........................................................................................... الحـػقة

 15 ......................................... أم سؾقؿ بـت مؾحان بـ خالد إكصارية والدة أكس بـ مالؽ

 881 ....................................................... بـ امرء الؼقس بـ رافع أم شريؽ بـت أكس

 881 ......................................................................................... أم َشِريٍؽ 

 37 ......................................................................... أم ططقة ُكَسقْبة بـت الحارث

 157 ............................................................. أم طؾؼؿة مرجاكة والدة طؾؼؿة الؿدكقة

 138 ..................................................................... بـ جعػر ت محؿدأم طـقن بـ

 138 ..................................................................... أم طقسك الجزار هل الخزاطقة
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 538، 571، 11 ............................................................... اهَّلل أم كؾثقم بـت رسقل

 111 .................................................................. أم كؾثقم بـت طؾل بـ أبل صالب

 811 ........................................................ بـ أبل صالب الفاشؿقة أم كؾثقم بـت طؾل

 808، 800 ......................................................................... أم كؾثقم بـت طؾل

 311 ..................................................... الحارثابـ أمقؿة بـت طبد  ْبـ بجاد ْبـ طؿقر 
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 ظ الغريبةفهرس األلفا
 

 8888 ........................................................................................ إثَخـاُكفؿ

 533 ............................................................................................ إجـاكف

 183 ................................................................................. أحدق بف أصحابف

 108 ............................................................................................. أدلـج

 8071 ........................................................................................... إُُدم

 170 ........................................................................................... إذوط

 331 .......................................................................................... آْرتثاُث 

 8073 ....................................................................................... آرتجاع

 317 ................................................................................ ارمسقين يف الرتاب

 115 .............................................................................................. أريؿ

 111 ......................................................................................... إسـاورة

 11 ........................................................................................... اإلستبق

 8871 .......................................................................................... إكـؾة

 181 ........................................................................................... إَُكـقَلة

 537 ...................................................................................... أْلَحَد الَؿقَِّت 

 8081، 8088 .................................................................................. ألحػ

 138 .......................................................................................... اْمُتِحُشقا

 115 ............................................................................................. اكتحاه

 8071 ......................................................................................... إُُهـب

 131 .......................................................................................... أهؿد اهَّلل

 101 ........................................................................................ إوقـاص

 8088 ........................................................................................... أوقـقة

 115 ............................................................................................ باقـقرة
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 8888، 8018، 8010، 8011، 8013 ........................................................ الـضح

 8818، 8811 ..................................................................................... ببَّاكا

ة  111 ............................................................................................. البجَّ

ة  111 ............................................................................................. البجَّ

 31 ............................................................................................... البدة

 115 ........................................................................................... البِرذون

 110 .......................................................................................... البضاطة

 511 .......................................................................................... البطـحاء

 115 ............................................................................................. البعؾ

 8015 ........................................................................................... الَبْؼـُؾ 

 178 ......................................................................................... بـت لـبقن

 135 ..................................................................................... بـت مخـاض

 158 ..................................................................................... الَبْقِشَقارجات

 331 ............................................................................................. التاَث 

 8801 ........................................................................................... التبـؼر

 101 ............................................................................................. الـتبقع

 118، 131 .................................................................................... تتضقػ

 17 ............................................................................................. الَتجؿقرُ 

 181 ............................................................................................ تجـفؿ

 138، 130 ...................................................................................... تدون

 10 ............................................................................................ التَّْسِريُح 

 317 ............................................................................................ التؾبقد

 10 ............................................................................................. تـصقن

 11، 13، 10 ................................................................................... تـصقن



 3111 (فهرس األلفاظ الغريبة)                                            

 11 ............................................................................................. التفقيد

 8880 ......................................................................................... التـقابؾ

 8077، 8070 ....................................................................................جابقا

 783 ............................................................................................ الَجبَّاَكة

 8871، 8013، 111، 111، 111، 188 ....................................................... الجبفة

 137 ............................................................................................ َجـذطة

 117 .......................................................................................... الجريـب

 8813 ......................................................................................... الجـزية

 8071 .......................................................................................... جعاب

 8837، 8835، 8838، 8838، 8830 ...................................................... الجعرور

 505 ............................................................................................. َجَؾَبـةَ 

 8080، 8081 ................................................................................. جؾديـ

 8018 ........................................................................................ الـجقهر

 135 ............................................................................................. الِحبـة

 11 ................................................................................................ حبة

 8815، 8818 ............................................................................. حبؾ الحبؾة

 10 ............................................................................................ الحـدس

 785، 817، 815 ................................................................................. حش

 137 .............................................................................................. حـؼة

 11، 37 ......................................................................................... الَحؼق

 135 ..................................................................................... حؿقؾ السقـؾ

 37، 35 ........................................................................................ الحـقط

 15 ............................................................................................ َخـــَببال

 8003 ...................................................................................... الخـدوش
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 3111 (فهرس األلفاظ الغريبة)                                            

 8888 ......................................................................................... الخـربز

 8018 .......................................................................................... الـَخَرزُ 

 8881 ........................................................................................ الِخـرص

 8818 .......................................................................................... خـاليا

ـِ   787 ............................................................................................ َخَؾَؼْق

 11 ............................................................................................. الِخَؿارُ 

 8013 .......................................................................................... الدالقة

 11 ................................................................................................. دبَّ 

 375 ............................................................................................. الـدبر

 8018 ............................................................................................ الـدر

 11 ............................................................................................... الدرع

 188 ............................................................................................ الـدرك

 177، 185 ..................................................................................... الدركة

ْقعاءِ   8008 ......................................................................................... الدَّ

 315 ...................................................................................... ذات الجـب

 310 ..................................................................................... ذباب السقػ

 588 ........................................................................................... الذريرة

 118 ............................................................................................ الـذود

 8088 .................................................................................... ي الحـجاذو

 185 ............................................................................................ الرافدة

بـاع  8881 .......................................................................................... الرِّ

بَّك  181 ............................................................................................. الـرُّ

 711 ............................................................................................. ردع. 

 115 ............................................................................................ الرشاء



 3131 (فهرس األلفاظ الغريبة)                                            

 8008 ........................................................................................ الرضػ

 8888 ........................................................................................... الرقـة

 5 ................................................................................................ الـروع

 8811 ........................................................................................... الريـع

قُّ   8818 ........................................................................................... الـزِّ

ّق   18 ................................................................................................ الزِّ

 131 ............................................................................................ الـزمؾ

 8038 ............................................................................................ زهق

 8011 ......................................................................................... السـاكقة

 178 ........................................................................................... السائؿة

 105 ........................................................................................... السبـت

 8081 ......................................................................................... السبِـخة

ة  111 ............................................................................................ السجَّ

ة  111 ............................................................................................ السجَّ

 713 ......................................................................................... السحقلقة

 8088 ................................................................................ ـداًدا مـ َطقْشس

 35 .............................................................................................. الّسـدر

 510 ............................................................................................. سطح

 118 ............................................................................................ السػرة

 138 .............................................................................................. َسْػعٌ 

 711 ........................................................................................... السؼـط

 587، 585 .......................................................................... سؾ مـ قبؾ رأسف

 8010 ......................................................................................... السؾـت

 808 ............................................................................................... َسـًّا
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 3133 (فهرس األلفاظ الغريبة)                                            

 11 .............................................................................................. السـح

ِقيُّ   113 ............................................................................................ السَّ

 111 ............................................................................................. سقراء

 157 ............................................................................................. شـافع

 311 ............................................................................................ الَشـبُّ 

ـَرطُ   177 ........................................................................................... الشَّ

 151، 155 .................................................................................... الصالؼة

بِقح  183 ........................................................................................... الصَّ

َفـب  183 .......................................................................................... الصَّ

ْبع  805 ............................................................................................ الضَّ

 137 .................................................................................... ة الجؿؾَصـروق

 8881 ......................................................................................... الطسـؼ

ُـّ  ـ  558 ............................................................................................. الطُّ

ُـّ   558 ............................................................................................... ُص

 31 .............................................................................................. العافقة

 157 ............................................................................................ الِعرافة

 8871 .......................................................................................... العـرايا

 511 ........................................................................................... العرصة

 8881 ........................................................................................... العرية

 8888 ........................................................................................ العـصػر

 8801 ......................................................................................... العـضاه

 171 ................................................................................... طضتفؿ الحرب

 151 ............................................................................................ العؼال

 118 ............................................................................................ الُعؿالة



 3133 (فهرس األلفاظ الغريبة)                                            

 151 ............................................................................................ الَعـَاق

 8810 .......................................................................................... العــقة

 183 ........................................................................................ طقدا وبدءا

 8081 ............................................................................................ طقز

 188 ........................................................................................... الغاشقة

 181 .............................................................................................الِغَذاء

 111 ........................................................................................... بالـغرْ 

 8008 ...................................................................................... غرم مػظع

 111 ......................................................................................... غضـروف

 8801 ............................................................................................ غؾـة

 8011 ........................................................................................... الغقـؿ

 788 ............................................................................................... فـخ

 8801 ........................................................................................ الػرسؽ

 8818 .......................................................................................... الَػـَرق

ت طؾقفا ثقاهبا  113 ................................................................................ فُشؽَّ

 8008 .................................................................................... الػؼر الُؿدقع

 138 ............................................................................................. الؼـباء

 8015 ........................................................................................... الؼـثاء

 8831 .......................................................................................... الـؼربة

 115 ............................................................................................. الؼْرم

 11 .............................................................................................. الؼسل

 117 ........................................................................................... الؼصـبة

ةُ   15 .............................................................................................. الُؼصُّ

 8888 ........................................................................................ الـؼضب
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 8881 ........................................................................................ الَؼْضـُب 

 558 ........................................................................................... الؼطقػة

 8803 .......................................................................................... ِػقـزالؼَ 

 170 .......................................................................................... الؼؾقص

ـْ َطقش
 8088 ................................................................................. َقـقاما مِ

 15، 18، 33 ................................................................................... الؽافقر

 111 ............................................................................................ الؽالئ

 851 .............................................................................................. كبح

 701 ........................................................................................... الؽثقـب

 115 ........................................................................................... كخ كخ

 8003 ........................................................................................ الؽـدوح

 535، 811 ..................................................................................... الؽدى

 138 ............................................................................................. كـراع

 8888 ....................................................................................... الؽـرسػ

 8801، 8801 ................................................................................. الؽروم

 111، 111 .................................................................................... الؽسعة

 511 ............................................................................................ ٓصـئة

 151 ............................................................................................ الؾجبة

 8083 ......................................................................................... الّؾؼـحة

ْؼَؾَؼة  181 ............................................................................................ الؾَّ

 538 ........................................................................................ لـؿ يؼارف

 8830 ..................................................................................... لقن الحبقؼ

 181 ......................................................................................... الؿاخض

 511 .......................................................................................... مبـطقحة
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 801 ............................................................................................ مْتُبقطة

 138 ............................................................................................ الـؿْثؾة

 188 ............................................................................................ الؿثقرة

 138 ........................................................................................... الؿجؾقة

 157 .........................................................................................الـَؿخاَض 

 181 ......................................................................................... الـَؿخرف

 138 .......................................................................................... الـؿخزية

 157 ............................................................................................ َمْخًضا

 871 ............................................................................................ َمْدَخَؾفُ 

 571 ............................................................................................. َمـَدَرةً 

 113 ............................................................................................ الـؿـِّرة

 8888 .......................................................................................... الـَؿْرُج 

 178 ........................................................................................... اْلِؿْرَزَبةُ 

ـُ   311 ........................................................................................... اْلِؿْرَكـ

 817 ..................................................................................... مزجر اْلَؽْؾب

 18 ........................................................................................... ؿساجدال

 118 ........................................................................................ الـؿساحك

 155 ...................................................................................... الـُؿْسَتْقِشَؿةُ 

 101 ........................................................................................... الـؿســة

 113 .......................................................................................... مشاقص

 818، 830 .................................................................................. معفا راكَّة

 10 ............................................................................................. الؿغابـ

 117 ........................................................................................ الـؿؼاريػ

 181 .......................................................................................... ُمَؼاَصَعتِفِ 
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 880 ........................................................................................... الؿؼاطد

ـَْؼَضبةُ   8881 ....................................................................................... الـؿ

ـقك  8803 ....................................................................................... الـَؿؽُّ

 11 ............................................................................................ الؿؾحػة

 175 ...........................................................................................الـؿؾؿؾة

 8881 ......................................................................................... الـؿــاخ

 171 .......................................................................................... الـؿـافرة

 711 ............................................................................................ الؿفؾـة

 155 ........................................................................................ الـُؿقَتِشَؿةُ 

 11 .............................................................................................. الؿقاثر

 8031 .......................................................................................... الـؿقتاء

 111 ............................................................................................ الـاض

 158، 110 .................................................................................... كاقة َفتِقَّةٌ 

 8073، 151 ................................................................................ كاقة كقماء

 111 ............................................................................................. الــخة

ةُ   15 ............................................................................................... الـُّصَّ

 8013 .......................................................................................... الـضح

 115 ............................................................................................. كػاسةً 

 181 .............................................................................................. الـَّْؼع

 31 ............................................................................................... الـؿرة

 138 ............................................................................................. الـفـبة

 8011، 118 .................................................................................. الـقاضح

 8811 ........................................................................................ الـقائـب

 181 ............................................................................................ الــقح



 3131 (فهرس األلفاظ الغريبة)                                            

 100 .................................................................................. هقشات إسقاق

 370 ............................................................................................. الفقعة

 8871 ......................................................................................... الَقاصِـئةُ 

 113 .......................................................................................... القجـادة

 8011 ......................................................................................... الَقسـؼ

 35 ............................................................................................. الققـص

 15 ............................................................................................... وهرة

 518 .............................................................................................. َوِهَؾ 

ه  18 ................................................................................................ َيُذرُّ

 8035 ............................................................................................ يزهق

 
َ
 8038 ........................................................................................... ُيْزِهل

 8878 ................................................................................... يصـرم الـخؾ

 151 ........................................................................................... يؾـفزاكف

 331 ............................................................................................. يـشـغ
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 فهرس األماكن والبلدان
 ٘ٛٔٔ ............................................................................... أَْذرُح
 ٕٕٕٔ ............................................................................... أربـد

 ٕٙٓٔ .............................................................................. أُلَّْيـس
 ٘ٛٔٔ ................................................................................ أيـلة

 ٖٚٓٔ .............................................................................. بارحيـا
 ٕٙٓٔ .............................................................................. بانِْقـيا

 ٖ٘ٚ ............................................................................. البـحرين
 ٕٕٔٔ ............................................................................. الربدى
 ٔ٘ٚ ............................................................................... بزاخة
 ٜٛٔٔ, ٚٚٔٔ .................................................................... اجلـابية

 ٖٔ ............................................................................... مجّاعيـل
 ٖٗٓٔ .............................................................................. اجلََند

 ٛٓٗ .............................................................................. ُحْبـشي
 ٕٙٓٔ .............................................................................. احلـرية
 ٘ٛٔٔ ........................................................................ اجلندل ُدومة
 ٕٔٗ ........................................................................... طـوى ذي

 ٜٕٓٔ ............................................................................... رازان
 ٕٕٕٔ ............................................................................. الرستـن
 ٛٙٔٔ ............................................................................. السـراة
 ٜٙ ................................................................................. َسِرف
 ٜ٘ٔٔ .............................................................................. َسلَـَبة
 ٚٚٔٔ .............................................................................. الشَّـقَّ 

 ٜٕ ................................................................................ صـرخد
 ٙٙٙ ........................................................................... تبـوك غزوة



 3131 (فهرس األناكو ابلدلان)                                            

 ٕٙٔٔ ............................................................................. الُفـرَاتُ 
 ٖٕٕٔ ........................................................................... القـادسية
 ٘ٔ ............................................................................... قاسيـون

 ٚٚٔٔ ............................................................................. كـتيبةال
 ٜٖٓٔ, ٖٛٓٔ .................................................................... خمالف

 ٖٙٛ ........................................................................... الـَمْخَمص
 ٕٕٔٔ ................................................................................ املـزّة

 ٖٔ ....................................................................... صاحل أيب مسجد
 ٕٖٜ ............................................................................. النصييب
 ٚٚٔٔ .............................................................................. النَّطاة
 ٘ٛٔٔ .............................................................................. هـجر
 ٖٙٔٔ ........................................................................ القرى وادي

 ٚٚٔٔ ............................................................................ الوطيـح
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 فهرس املوضوعات

مة  5 ....................................................................................... الـُؿؼدِّ

 3 ............................................................... أهؿّقة الؿقضقع وسبب اختقاره.

 3 ............................................................................. الّدراسات السابؼة:

 1 ................................................................................... خّطة البحث:

 1 ......................................................................... حث:مـفج العؿؾ يف الب

 80 ......................................................................... كؾؿة الشؽر والتؼدير

 88 ......................................................................: الدراسةالؼسم األّول

 88 ........................................ .قدامةابن ترجؿة موجزة لؾؿوّفق  الػصل األّول:

 85 ................................................ الؿبحث إّول: اسؿف وكسبف، ومقلده ووفاتف.

 83 ..................................................... الؿبحث الثاين: كشلتف العؾؿقة، ورحالتف.

 81 ................................................................ الؿبحث الثالث: أشفر شققخف

 81 ................................................................ الؿبحث الرابع: أشفر تالمقذه

 88 ....................................................... الرابع طؼقدتف ومذهبف الػؼفل.الؿبحث 

 81 ............................................................. الؿبحث السادس: مـزلتف العؾؿقة

 81 .................................................................... الؿبحث السابع: مملػاتف:

 55 ........................................................... «.الؿغـي»الػصل الثاين: كتاب  

 53 ................................................................ الؿبحث إّول: اسؿ الؽتاب.

 51 ..................................................................... الؿبحث الثاين: مقضقطف

 51 ........................................... الؿبحث الثالث: مـزلتف العؾؿقة، وطـاية العؾؿاء بف.

 51 .............................................................................. طـاية العؾؿاء بف:

 78 .................. ؿبحث الرابع: مقارده الحديثقة مـ خالل الؼسؿ الؿخرجِة أحاديُثف وآثاُره.ال
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يف إيراد إحاديث والحؽؿ طؾقفا مـ خالل  ((الؿغـل))الؿبحث الخامس: مـفج الؿملػ يف كتاب 

 77 ....................................................................... الؼسؿ الؿخرج أحاديثف

 71 ............................................. :الؼسم الثَّاين: تخريج أحاديث وآثار الؽتاب

 38 ................................................................................. :كتاب الجـائز

 71 ............................................................ الؼؿقص والؿئزر والؾػافةالتؽػقـ يف 

 11 ................................................................................ اإلسراع بالجـازة

 11 ....................................................................................  إتباع الجـائز

 818 .................................................................................. حؿؾ الؿقت

 811 ............................................................ أولك الـاس يف الصالة طؾك الؿقت

 880 ........................................................................... كقػقة صالة الجـازة

 583 .................................................................. فصؾ يعؿؼ الؼب إلك الصدر

 587 ................................................................................ الدفـ وتقابعف 

 317  ........................................................................... َتْعِزَيُة َأْهِؾ اْلَؿقِِّت 

ـْ اْلَغـِقالصالة  
ـْ َقَتَؾ َكْػَسفُ َطَؾك اْلَغالِّ مِ  118  .......................................... َؿِة َوَطَؾك َم

 187 .............................................................................. اْلِؼَراَءِة ِطـَْد اْلَؼْبرِ 

 185  ......................................................................... ِزَياَرِة الـَِّساِء لِْؾُؼُبقرِ 

 151  .............................................................................   كتاب الزكاة

َكاة َجْفاًل بِفِ   185  .......................................................... َفْصٌؾ َأْكَؽَر ُوُجقَب الزَّ

َكاِة َمَع اْطتَِؼاِد ُوُجقبَِفا  178 ............................................................َفْصُؾ َمـِْع الزَّ

بِؾِ  كَِصاُب   135  ............................................................................... اإْلِ

 115  .......................................................................... باب صدقة البؼر

 181  ......................................................................... باب صدقة الغـم

 137  ........................................................................ إكعام ُخْؾَطةِ زكاة 

ـْ اْلَؿاِشَقة
َْكَعام مِ ْٕ َٓ َزَكاة فِل َغْقر َبِفقَؿة ا  118  ........................................ َفْصؾ 
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 117  ....................................................................... مـ تجب طؾقف الزكاة

 188  ............................................................ اشرتاط الحقل يف وجقب الزكاة

   187 ................................................................................. تؼديؿ الزكاة

كَ  َتَقلَّك ك َتْػِرَقة الزَّ  158  .................................................................. اةاْلُؿَزكَّ

   170 ..............................................................................مستحؼقا الزكاة

َكاُة َطَؾك اْلَػْقر    8035 .................................................................. ُوُجقب الزَّ

   8011 ............................................................... باب زكاة الزروع والثؿار

   8831 ................................................................................زكاة العسل

اج ِقْسَؿاِن ُصْؾٌح َوَطـَْقةٌ  َْرَض فِل اْلُخرَّ ْٕ    8811 ...................................................  ا

   6221 ................... مسللة ما فتح طـقة ووقػ طؾك الؿسؾؿقـ وضرب طؾقفؿ خراج معؾقم

 8858 ................................................................................... الخاتؿة

 8853 ................................................................... والؿراجع الؿصادر ثبت

 8811 ......................................................................... .العؾؿّقة الػفارس

 8811 ............................................................................. أيات ففرس

 8508 ........................................................... الؼقلقة الـبقية إحاديث ففرس

 8580 .......................................................... .الػعؾقة الـبقية إحاديث ففرس

 8550 .............................................................................. أثار ففرس

 8531 ................................................................ لفؿ الؿرتجؿ الرواة ففرس

 8701 ..................................................................... الغريبة إلػاظ ففرس

 8781 ................................................................... والبؾدان إماكـ ففرس

 8781 ...................................................................... الؿقضقطات ففرس

 
 




ـــي   ؽمــقبؼى اخلــط زمعــدي دم ايمؽتــاب ـــد مـ ـــبعم ايمق ـــؼمابوسم دم ايم

زمــاخلالص مــن احلســاب دفمــا رم  ىمتـــايب أهمقـــا يمقـــت ايمـــذي يؼـــر
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