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 إقمداد

 

 

 إؾمت٤مذ اًمديمتقر ُمقومؼ سمـ قمبداهلل سمـ قمبداًم٘م٤مدر

 

 ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى

 يمٚمٞم٦م اًمدقمقة وأصقل اًمديـ

 

ٜم٦َّم  ىمسؿ اًمٙمت٤مب واًمسُّ
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احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمسالم قمغم ؾمٞمد اعمرؾمٚملم 

 وقمغم آًمف وصحبف أمجٕملم.

 وسمٕمد: 

وهل ُُمتٓمٚم٥م قم٤مم  ذم ُم٤مدة اعمدظمؾ إمم قمٚمقم احلدي٨م ًم٦مقُمج٤مهذه 

ٜمَّ  ٓمالبًمٚم ، أو ًمٚمٛمبتدئلم سمدراؾم٦م قمٚمؿ ٦ماًمٖمػم ُُمتخّمّملم ذم اًمٙمت٤مب واًمسُّ

يػ ، وهل ُم٤مدة شمتسؿ سم٤مًمبس٤مـم٦م واًمقوح، واهلدف احلدي٨م اًمٜمَّبقيِّ اًمنمَّ

إسمراز أمهٞم٦م هَذا اًمٕمٚمؿ، إو٤موم٦م إمم شمٞمسػم اعم٤مدة وشمبسٞمٓمٝم٤م إمم أذه٤من ُمٜمٝم٤م 

 سمٜم٤م إقمزا..ـمال

ذم هذ اًمبح٨م ـم٤مئٗم٦م ُمتٜمققم٦م ُمـ إؾمئٚم٦م اًمتل شُمٕملم  َؼ حلِْ وىمد أُ 

 اًمٓمالب قمغم وَمْٝمؿ اعم٤مدة.

 ٟمس٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن جيٕمؾ ُم٤م ٟمٙمت٥م ظم٤مًمًّم٤م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ.

 وصغمَّ اهلل قمغم ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد وقَمغَم آًمف وصحبف أمجٕملم.

 

 

 يمتبف

 أ.د ُمقومؼ سمـ قمبداهلل سمـ قمبداًم٘م٤مدر

  هـ18/12/1434ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م 
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 وأصفر ادَُصـََّػات يف أصقل احلديث كشلتف ظؾؿ أصقل احلديث

 : إَْصُؾ َأؾمٗمؾ يمؾ ر.، ومجٕمف ُأصقل.إصؾ فغة

 وإصؾ: ُم٤م يستٜمد إًمٞمف همػمه ويبتٜمل قمٚمٞمف.

.، وىمٞمؾ: ُم٤م يتٗمرع قمٚمٞمف همػمه، وم٤مٕب  . ُم٤م ُمٜمف اًمٌمَّ وىمٞمؾ: أصؾ اًمٌمَّ

، واًمٜمَّٝمر أصؾ ًمٚمجدول، وؾمقا. أصؾ اًمقًمد، وإؾم٤مس أصؾ ًمٚمجدار

 يم٤مسمتٜم٤م. اعمدًمقل قمغم اًمدًمٞمؾ. ٤ميمام ُُمثؾ، أم قم٘مٚمٞمً  ٤مأيم٤مَن آسمتٜم٤م. طمسٞمً 

. إًمٞمف .، وىمٞمؾ: ُم٤م يستٜمد حت٘مؼ اًمٌمَّ  . (1)وىمٞمؾ: ُمٜمِم٠م اًمٌمَّ

 .(2)وُأُصقل اًمٕمٚمقم: ىمقاقمده٤م اًمتل شُمبٜمَك قمٚمٞمٝم٤م إطمٙم٤مم

ٜمَد : قمٚمٌؿ سم٘مقاٟملَم ُيٕمرُف هب٤م اظؾؿ احلديث اصطالًح  أطمقال اًمسَّ

 واعمَْتـ.

 .واإلشـاد ومقضقظف ادَْتـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط: 1/16، اعمّمب٤مح اعمٜمػم: 11/16( يٜمٔمر: ًمس٤من اًمٕمرب: 1)

 )أصؾ(. 1/21

، ذح اًمٙمقيم٥م 28، اًمتٕمريٗم٤مت ًمٚمجرضم٤مين: ص: 1/7ًممُمدي:  إطمٙم٤مم إطمٙم٤مم

 .1/38اعمٜمػم ٓسمـ اًمٜمج٤مر: 

 )أصؾ(. 1/21( اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط: 2)

، ذح اًمٙمقيم٥م 28، اًمتٕمريٗم٤مت ًمٚمجرضم٤مين: ص: 1/7إطمٙم٤مم إطمٙم٤مم ًممُمدي: 

 .1/38اعمٜمػم ٓسمـ اًمٜمج٤مر: 
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حٞمح ُمـ همػمه  .(1)وهم٤ميتف: ُمٕمروم٦م اًمّمَّ

 وىمد ٟمٔمٛمف اجلالل اًمسٞمقـمل ذم أًمٗمٞمتف وم٘م٤مل: 

دْ    قِمْٚمُؿ احلدي٨م ُذو ىَمقاٟملَم حُتَ

ـٍ َوؾَمٜمَدْ                 ُيْدَرى هِب٤م أطمقاُل َُمْت

 وَمَذاٟمَِؽ اعمَقُوقُع َواعمَْ٘مُّمقدُ 

 (2) أْن ُيْٕمَرَف اعمَْ٘مُبقُل َواعمَْرُدودُ              

ك قمٚمؿ أصقل احلدي٨م، أو قمٚمؿ ُُمّمٓمٚمح احلدي٨م، أو قِمُٚمؿ  وُيسٛمَّ

 .(3)احلدي٨م دراي٦م، أو قمٚمقم احلدي٨م

ُف قمٚمؿ شمقصمٞمؼ اًمٜمُّّمقص ووبٓمٝم٤م قمٜمَد  ومُف: إٟمَّ وهق قِمْٚمٌؿ ُيٛمٙمٜمٜمل أن ُأقمرِّ

صملم.  اعُمحدِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذا اًمتٕمريػ ، وه1/227( اًمبحر اًمذي زظمر ذم ذح أًمٗمٞم٦م إصمر ًمٚمسٞمقـمل: 1)

ًمإلُم٤مم اًمديـ قمز اًمديـ، حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ قمبداًمٕمزيز سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد اهلل سمـ 

هـ(، شمرمجتف ذم: طمسـ اعمح٤مرضة ًمٚمسٞمقـمل: 918مَج٤مقم٦م اًمِم٤مومٕمّل )ت

 .7/139، ؿمذرات اًمذه٥م: 1/548

، 792، شمقضمٞمف اًمٜمٔمر إمم أصقل إصمر: 1/226( اًمبحر اًمذي زظمر ًمٚمسٞمقـمل: 2)

 .155ر ًمٕمكم اًم٘م٤مري: ذح ٟمخب٦م اًمٗمٙم

، اعمٜمٝمؾ اًمروي ٓسمـ مج٤مقم٦م: ص: 1/5( يٜمٔمر: اًمتبٍمة واًمتذيمرة ًمٚمٕمراىمل: 3)

، شمقضمٞمف اًمٜمٔمر إمم 7، أًمٗمٞم٦م احلدي٨م ًمٚمسٞمقـمل ُمع ذح أمحد ؿم٤ميمر: ص: 25

 . 38، ظمالص٦م اًمٗمٙمر ًمٚمِمٜمِمقري: ص: 1/7، ومتح اًمب٤مىمل: 792أصقل إصمر: 
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 احلديث: كبذة تارخيقة ظـ كشلة ظؾؿ ُمصطؾح

ُيٕمدُّ هذا اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م اخل٤مًمّم٦م، واًمتل شمستٛمد ُأؾمسٝم٤م 

ٜم٦َّم اًمٜمَّبقي٦م، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  ـَ ﴿وأريم٤مهن٤م ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، واًمسُّ ِذي ٤َم اًمَّ َي٤م َأُّيُّ

 وَمَتَبٞمَّٜمُقا َأن شُمِّمٞمُبقا ىَمْقُمً 
ُحقا قَمغَم سمَِجَٝم٤مًَم٦ٍم وَمُتّْمبِ  ٤مآَُمٜمُقا إِن ضَم٤م.يُمْؿ وَم٤مؾِمٌؼ سمِٜمََب٠مٍ

 .(1)﴾َُم٤م وَمَٕمْٚمُتْؿ َٟم٤مِدُِملمَ 

َ ))وىم٤مل صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ:  ؾَمِٛمَع ُِمٜم٤َّم طَمِديًث٤م وَمَحِٗمَٔمُف  ا.ً اُْمرَ  اهللَٟمَّضَّ

ـْ  ُف ُربَّ طَم٤مُِمِؾ ومِْ٘مٍف ًَمْٞمَس سمَِٗمِ٘مٞمٍف َوُربَّ طَم٤مُِمِؾ ومِْ٘مٍف إمَِم َُم ُه وَم٢مِٟمَّ طَمتَّك ُيَبٚمَِّٖمُف هَمػْمَ

 .(2)((ُهَق َأوْمَ٘مفُ 

يػ ُمبدأ اًمتثب٧م ذم     ومٗمل هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م، وهذا احلدي٨م اًمنمَّ

أظمذ إظمب٤مر، ويمٞمٗمٞم٦م وبٓمٝم٤م سم٤مٟٓمتب٤مه هل٤م ووقمٞمٝم٤م، واًمتدىمٞمؼ ذم ٟم٘مٚمٝم٤م 

 .  (3)ًممظمريـ

وم٘مد  اقمتٜمك اعمسٚمٛمقن سمُسٜم٦َِّم ٟمبٞمٜم٤م  اًمٙمريٛم٦م وسمٜم٤مً. قَمغَم هذه اًمتقضمٞمٝم٤مت

 صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ.

ـ إٟمَّاَم  ِمٝمقرة:وفمٝمرت اًم٘م٤مقمدة اعم هذه إطم٤مدي٨م ِديـ وم٤مٟمٔمروا قَمٛمَّ

  .(4)شم٠مظمذوهن٤م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 6( ؾمقرة احلجرات، أي٦م: 1)

(، )دار اًمرؾم٤مًم٦م(، وذم اًمزهد: 21591أمحد ذم اعمسٜمد، سمرىمؿ: ) ( أظمرضمف2)
(، وهق طمدي٨م صحٞمح. ُمـ رواي٦م زيد سمـ 67، واسمـ طمب٤من ذم اًمّمحٞمح، سمرىمؿ: )3

 صم٤مسم٧م ريض اهلل قمٜمف.
 .9( شمٞمسػم قمٚمق احلدي٨م ٕؾمت٤مذٟم٤م اًمديمتقر حمٛمقد اًمٓمح٤من: 3)
أظمالق اًمس٤مُمع: ، ويٜمٔمر: اجل٤مُمع ٔداب اًمراوي و1/15( اجلرح واًمتٕمديؾ: 4)
1/137. 
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وسمام أنَّ إظمب٤مر ٓ شم١مظَمذ إَّٓ سمٕمد ُمٕمروم٦م أطمقال رواهت٤م، وم٘مد فمٝمر قمٚمؿ 

اجلرح واًمتٕمديؾ، واًمٙمالم قمغم اًمرواة، وُمٕمروم٦م اعمتّمؾ أو اعمٜم٘مٓمع ُمـ 

إؾم٤مٟمٞمد، وُمٕمروم٦م اًمٕمٚمؾ اخلٗمٞم٦م، وفمٝمر اًمٙمالم ذم سمٕمض اًمرواة ًمٙمـ 

قمغم ىمٚم٦م، ًم٘مٚم٦م اًمرواة اعمجروطملم ذم أول إُمر...صمؿ شمقؾمع اًمٕمٚمام. ذم 

ذًمؽ طمتك فمٝمر اًمبح٨م ذم قمٚمقم يمثػمة شمتٕمٚمؼ سم٤محلدي٨م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م وبٓمف 

ويمٞمٗمٞم٦م حتٛمٚمف وأدائف، وُمٕمروم٦م ٟم٤مؾمخف ُمـ ُمٜمسقظمف وهمريبف وهمػم ذًمؽ، 

إٓ أن ذًمؽ يم٤من يتٜم٤مىمٚمف اًمٕمٚمام. ؿمٗمقًي٤م... صمؿ شمٓمقر إُمر وص٤مرت هذه 

م شمٙمت٥م وشمسجؾ، ًمٙمـ ذم أُمٙمٜم٦م ُمتٗمرىم٦م ُمـ اًمٙمت٥م ممزوضم٦م اًمٕمٚمق

سمٖمػمه٤م ُمـ اًمٕمٚمقم إظمرى يمٕمٚمؿ إصقل وقمٚمؿ اًمٗم٘مف وقمٚمؿ احلدي٨م، 

 ُمثؾ يمت٤مب اًمرؾم٤مًم٦م ويمت٤مب إٓم ًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل.

وأظمػما عم٤م ٟمْمج٧م اًمٕمٚمقم واؾمت٘مر آصٓمالح، واؾمت٘مؾ يمؾ ومـ قمـ 

. قمٚمؿ اعمّمٓمٚمح ذم همػمه، وذًمؽ ذم اًم٘مرن اًمراسمع اهلجري، أومرد اًمٕمٚمام

يمت٤مب ُمست٘مؾ، ويم٤من ُمـ أول ُمـ أومرده سم٤مًمتّمٜمٞمػ اًم٘م٤ميض أسمق حمٛمد 

اَُمُٝمرُُمزيُّ  هـ( ذم يمت٤مسمف 361)ت احلسـ سمـ قمبداًمرمحـ سمـ ظمالد اًمرَّ

 .(1) ((اعمحدث اًمٗم٤مصؾ سملم اًمراوي واًمقاقمل))

َػ،  وًم٘مد شمٜمققم٧م أؾم٤مًمٞم٥م اًمت٠مًمٞمػ ذم قمٚمقم احلدي٨م، ومٛمٜمٝمؿ َُمـ أًمَّ

ِـّ اًمرواي٦م  وىمقاٟمٞمٜمٝم٤م، وُمٜمٝمؿ َُمـ أًمَّػ ذم ضُمزئٞم٦م ُمـ أضمزا. قمٚمقم ذم وم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6( يٜمٔمر: شمٞمسػم ُمّمٓمٚمح احلدي٨م ٕؾمت٤مذٟم٤م اًمديمتقر حمٛمقد اًمٓمح٤من: 1)
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احلدي٨م اعُمتٕمددة اجلقاٟم٥م، وُمٜمٝمؿ َُمـ َٟمٔمٛمف أسمٞم٤مت ؿمٕمري٦م، وهق ُم٤م 

ٕمر اًمتَّٕمٚمٞمٛمّل. ك سم٤مًمِمِّ  ُيَسٛمَّ

وأٟمقاع قمٚمقم احلدي٨م يمثػمة، ىم٤مل احل٤مزُمل: قمٚمؿ احلدي٨م يِمتٛمؾ 

ٗمؼ اًمٓم٤مًم٥م قمغم أٟمقاع يمثػمة شمبٚمغ ُم٤مئ٦م يمؾ ٟمقع ُمٜمٝم٤م قمٚمؿ ُُمست٘مؾ، وًمق أٟم

 .(1)ومٞمف قمٛمره ََل يدرك هن٤ميتف

الح ُمٜمٝم٤م مخس٦م وؾمتلم ٟمققمً  ، صُمؿَّ ىم٤مل: وًمٞمس ٤مواًمذي ذيمره اسمـ اًمّمَّ

 .(2) ذًمؽ سمآظمر اعمٛمٙمـ وم٢مٟمف ىم٤مسمؾ ًمٚمتٜمقيع إمم ُم٤م ٓ حيَم...

 ومـ أصفر اُدَصـََّػات يف ظؾقم احلديث

ُث اًمٗم٤مِصؾ سملم اًمراوي واًمقاقمل.1 د، : ًمإلُم٤مم أيب حُمَٛمَّ (3)اعُمَحدِّ

اَُمُٝمْرُُمِزيِّ ) ت محـ سمـ ظمالَّد اًمرَّ  هـ (.361احلسـ اسمـ قمبداًمرَّ

يمت٤مب اعمحدث اًمٗم٤مصؾ سمـ اًمراوي واًمقاقمل ذم قمٚمقم ))ىم٤مل اًمذهبل: 

َٚمٗملَّ يم٤من ٓ يٙم٤مد يٗم٤مرق يمٛمف،  احلدي٨م وُم٤م أطمسٜمف ُمـ يمت٤مب ىمٞمؾ: إن اًمسَّ

 .(4) ((يٕمٜمل ذم سمٕمض قمٛمره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، اًمبحر اًمذي زظمر ذم 3( قمج٤مًم٦م اعمبتدي وومْم٤مًم٦م اعمٜمتٝمل ًمٚمح٤مزُمل: )ص: 1)
 (.245-1/244ذح أًمٗمٞم٦م إصمر ًمٚمسٞمقـمل: )

 ، اًمبحر اًمذي زظمر ذم ذح أًمٗمٞم٦م إصمر81( قمٚمقم احلدي٨م ٓسمـ اًمّمالح: 2)

 .1/245ًمٚمسٞمقـمل: 

ـد قمجـ٤مج اخلَٓمِٞمـ٥م، دار اًمٗمٙمـر، سمـػموت، اًمٓمبٕمـ٦م ( ـمبـع سم3) تح٘مٞمـؼ اًمـديمتقر حُمَٛمَّ

 ص(.686هـ، )1391إومم 

 .16/73( ؾمػم أقمالم اًمٜمبال.: 4)
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 .(1)ىم٤مل اًمسٞمقـمل: وًمٙمٜمف ََل يستققم٥م

ـّ افرواية وضرق حتؿؾفا ٧م: وشمْمٛمـ ُمٕمٚمقُم٤مت ـمقيٚم٦م شمتٕمٚمَّؼ ىمٚم بػ

، ويمت٤مسم٦م احلدي٨م، وُم٤م يتٕمٚمَّؼ هبذه اعمس٤مئؾ ُمـ ىمقاقمد وؿقاظدها

ووقاسمط، وذًمؽ ٕمهٞم٦م قمٚمؿ اًمرواي٦م وىمقاٟمٞمٜمٝم٤م، ومٝمل اًمٕمٚمؿ اًمذي إن أشم٘مـ 

 أشم٘مٜم٧م اًمسٜم٦م وقمٚمقُمٝم٤م.

حمٛمد  : ًمإلُم٤مم أيب قمبداهلل،(2)ُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م ويمٛمٞم٦م أضمٜم٤مؾمف.2

 هـ(.415سمـ قمبداهلل، احل٤ميمؿ اًمٜمٞمس٤مسمقري )تا

 . (3)((ويمت٤مسمف همػم ُمٝمذب وٓ ُُمرشم٥م))ىم٤مل اًمسٞمقـمل: 

 ( اصمٜملم ومخسلم ٟمققًم٤م.52وشمْمٛمـ اًمٙمت٤مب ُم٘مدُم٦م، و )

٤مُمع.3 اوي وأظمالق اًمسَّ اجل٤َمُمع ٔداب اًمرَّ
: ًمٚمح٤مومظ أيب سمٙمر، أمحد (4)

 هـ(.463سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م، اخلٓمٞم٥م اًمبٖمدادّي )تا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/233( اًمبحر اًمذي زظمر ذم ذح أًمٗمٞم٦م إصمر ًمٚمسٞمقـمل: 1)

الح، سمتح٘مٞم2) ؼ وذح أمحد ( ـمبع سمتٕمٚمٞم٘م٤مت احل٤مومٔملم اًمس٤مضمل، واًمت٘مل ًمبـ اًمّمَّ

ص(. وـمبــع أيًْمــ٤م 734))هـــ، 2113سمـــ ومــ٤مرس اًمســٚمقم، دار اسمـــ طمــزم، سمــػموت، 

، سمتح٘مٞمؼ اًمديمتقر اًمسـٞمد ُمٕمٔمـؿ طمسـلم، اعمٙمتـ٥م ((معرؾة ظؾقم احلديث))سمٕمٜمقان: 

 ص(.266م، )1977اًمتج٤مري، سمػموت، 

. ويمذا ىم٤مل احلـ٤مومظ 1/233( اًمبحر اًمذي زظمر ذم ذح أًمٗمٞم٦م إصمر ًمٚمسٞمقـمل: 3)

 (.16 ٟمزه٦م اًمٜمٔمر: )ص: اسمـ طمجر ذم

ــ٦م 4) ــ٤من، ُمٙمتب ــؼ ؿمــٞمخٜم٤م اًمــديمتقر حمٛمــقد اًمٓمحَّ ــر ُمـــ ـمبٕمــ٦م ُمٜمٝمــ٤م سمتح٘مٞم ــف أيمث ( ًم

ُمــ٩م(. وـمبــع أيًْمــ٤م سمتح٘مٞمــؼ حمٛمــد قمقيْمــ٦م، دار اًمٙمتــ٥م 2اعمٕمــ٤مرف، اًمريــ٤مض، )

ص(. وـمبع أيًْم٤م سمتح٘مٞمؼ اًمديمتقر حمٛمد قمج٤مج 441م، )1996اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، 

 ص(.1216) ُم٩م(،2اخلٓمٞم٥م، دار اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، )
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ٙمت٤مب ذم قمٚمقم احلدي٨م، وم٘مد اهتؿ اًمٕمٚمام. سمتٗمّمٞمؾ ومٜمقن هذا اًم

، وأيمثروا ذم اًمتّمٜمٞمػ ذم آداب ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ايمبػمً  ٤ماحلدي٨م اهتامُمً 

 .٤م، وـمٚم٥م احلدي٨م ظمّمقًص ٤مقمٛمقُمً 

َواي٦م.4 اًمٙمٗم٤مي٦م ذم ُمٕمروم٦م أصقل قمٚمؿ اًمرِّ
: ًمإلُم٤مم أيب سمٙمر، أمحد سمـ (1)

 هـ(.463قمكم سمـ صم٤مسم٧م اخلَٓمِٞم٥م اًمبٖمدادي، )ت

 قمٚمؿ ُمـ قمٚمقم احلدي٨م اًمنميػ، وهق قمٚمؿ اًمرواي٦م يمت٤مب يبح٨م ذم

طمٞم٨م مجع ومٞمف ُمّمٜمٗمف جمٛمؾ أسمقاب هذا اًمٕمٚمؿ ُمثؾ: ُمٕمروم٦م ُم٤م يستٕمٛمؾ 

أصح٤مب احلدي٨م ُمـ اًمٕمب٤مرات ذم صٗم٦م إظمب٤مر، وأىمس٤مم اجلرح 

واًمتٕمديؾ، ووصػ ُمـ حيت٩م سمحديثف ويٚمزم ىمبقل روايتف، وأن احلدي٨م 

ؾ اهلل ورؾمقًمف ًمٚمّمح٤مسم٦م، وُم٤م ضم٤م. ٓ ي٘مبؾ إَّٓ قمـ صم٘م٦م، وُم٤م ضم٤م. ذم شمٕمدي

ذم صح٦م ؾمامع اًمّمٖمػم، واًمٙمالم ذم اًمٕمداًم٦م، وأسمقاب قمديدة ويمثػمة 

 وه٤مُم٦م ذم هذا اعمقوقع.

ح اعمّمٜمػ  ويت٠مًمػ اًمٙمت٤مب ُمـ ُم٘مدُم٦م، وأسمقاب يمثػمة، ُمٜمٝم٤م ُم٤م سَّ

ُمٕمروم٦م اخلؼم )): (، وُمٜمٝم٤م ُم٤م ذيمره٤م سم٤مؾمؿ آظمر يم٘مقًمف ُمثاًل ٤مومسامه٤م )سم٤مسمً 

ح سمتسٛمٞمتٝم٤م )سم٤مسمً ((بقل واًمٕمٛمؾاعمتّمؾ اعمقضم٥م ًمٚم٘م ( ومٝمل ٤م، وم٠مُم٤م ُم٤م سَّ

( 29(، ومٝمل )٤م، وأُم٤م ُم٤مَل ُيٍمح سمتسٛمٞمتٝم٤م )سم٤مسمً ٤م( ُم٤مئ٦م وأرسمٕمقن سم٤مسمً 141)

 شمسٕم٦م وقمنمون.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ((اًمٙمٗم٤ميــ٦م ذم قمٚمــؿ اًمروايــ٦م))ص(، سمٕمٜمــقان: 451( اعمٙمتبــ٦م اًمٕمٚمٛمٞمــ٦م، سمــػموت، )1)

وـمبــع أيًْمـــ٤م سمتح٘مٞمــؼ إسمـــراهٞمؿ سمــــ ُمّمــٓمٗمك آل سمحـــبح اًمــدُمٞم٤مـمل، ُمٙمتبـــ٦م اسمــــ 

 ُم٩م(، وهل ـمبٕم٦م ومٞمٝم٤م اعمزيد ُمـ اًمٕمٜم٤مي٦م.2م، ُمٍم، )2112قمب٤مس
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 .٤م( ٟمًّم 1322وىمد اؿمتٛمؾ اًمٙمت٤مب قمغم )

٤مُمع.5 اجل٤مُمع ٔداب اًمراوي وأظمالق اًمسَّ
: ًمإلُم٤مم أيب سمٙمر، أمحد (1)

 هـ(.463ادي، )تسمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م اخلَِٓمٞم٥م اًمبٖمدا

امع.6 َواي٦م وشم٘مٞمٞمد اًمسَّ اإلعم٤مع إمم ُمٕمروم٦م أصقل اًمرِّ
: ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض (2)

 هـ(.544سمـ ُمقؾمك اًمَٞمْحُّمبلِّ )تا

ـِ )): يمت٤مسمف ُم٘مدُم٦م ذم –رمحف اهلل شمٕم٤ممم  -ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض  وَل َيٕمت

أطمٌد سم٤مًمٗمّمؾ اًمذي رهمبَتف يمام جي٥م، وٓ وىمٗم٧ُم ومٞمف قمغم شمّمٜمٞمػ جيد 

٥م، وم٠مضمبُتؽ إمم سمٞم٤من ُم٤م رهمب٧َم ُمـ ومّمقًمف، ومجٕم٧ُم ومٞمف اًمراهم٥م ُم٤م رهمِ 

 .(3) ((همريب٦م ُمـ ُم٘مدُم٤مت قمٚمؿ إصمر وأصقًمف ٤مذم ذًمؽ ٟمٙمتً 

محـ سمـ  :(4)قمٚمقم احلدي٨م.7 ًمإلُم٤مم أيب قمٛمرو، قمثامن سمـ قمبداًمرَّ

، اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمّمالح )ت ْٝمَرُزِريِّ  هـ(. 643قمثامن اًمِمَّ

 وُمـ ممٞمزات يمت٤مسمف: 

 ٕمٚمام.، وىمقاقمدهؿ.آؾمتٜمب٤مط اًمدىمٞمؼ عمذاه٥م اًم-أ

ح -ب ره٤م، وسملم شمٕم٤مريػ ََل ُيٍمِّ وبط اًمتٕم٤مريػ اًمتل ؾمبؼ هب٤م، وطمرَّ

 هب٤م أطمد ُمـ ىمبٚمف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ض.( ـمبع سمتح٘مٞمؼ اًمديمتقر حمٛمقد اًمٓمح٤من، دار اعمٕم٤مرف، اًمري٤م1)

 هـ.1398( ـمبع سمتح٘مٞمؼ إؾمت٤مذ ؾمٞمد أمحد ص٘مر، دار اًمؽماث، 2)

 (.34( اإلعم٤مع: )ص: 3)

-هــ1411( ـمبع سمتح٘مٞمؼ اًمديمتقر ٟمـقر اًمـديـ قمـؽم، اعمٙمتبـ٦م اًمٕمٚمٛمٞمـ٦م، سمـػموت )4)

 م(.1981
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 قم٘م٥مَّ قمغم أىمقال اًمٕمٚمام. سمٛمزيد ُمـ اًمتح٘مٞم٘م٤مت.-ت

٤مسم٘ملم، وٟمبف قمغم ُمقاوع آقمؽماض-ث هذَب قمب٤مرات اًمسَّ
(1). 

وًمذًمؽ شمٙم٤مصمر إىمب٤مل اًمٕمٚمام. واًمٓمٚمب٦م قمٚمٞمف ُمٜمذ سمداي٦م فمٝمقره ودام ذًمؽ  

يمذًمؽ طمتك ص٤مر اًمٙمت٤مب يمام وصٗمف احل٤مومظ اسمـ طمجر: )ٓ حيَم يمؿ 

 .(2) ٟم٤مفمؿ ًمف وخمتٍم، وُمستدرك قمٚمٞمف وُم٘متٍم، وُمٕم٤مرض ًمف وُمٜمتٍم(

 .(3) ((هق يمت٤مب يمثػم اًمٗمقائد، قمٔمٞمؿ اًمٕمقائد))ىم٤مل اًمٜمقوي: 

: عمحٞمل اًمديـ، أيب (4)اًمت٘مري٥م واًمتٞمسػم عمٕمروم٦م ؾمٜمـ اًمبِمػم اًمٜمذير.8

٤مومٕمّل زيمري٤م، حيٞمك سمـ ذف سم َُمِم٘مّل، اًمِمَّ ـ طَمَسـ اًمٜمَّقوّي، اًمدِّ

 هـ(.676)ت

آىمؽماح ذم سمٞم٤من آصٓمالح وُم٤م ُأوٞمَػ إمم ذًمَؽ ُمـ إطم٤مدي٨ِم .9

ح٤مح : ًمت٘مل اًمديـ حمٛمد سمـ قمكّم سمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد (5)اعمٕمدودة ُمـ اًمّمِّ

 هـ(.712)ت

: ًمإلُم٤مم هاج اًمديـ، أيب طمٗمص، (6)اًمتذيمرة ذم قمٚمقم احلدي٨م.11

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.57( ُمٜمٝم٩م اًمٜم٘مد ًمٚمديمتقر ٟمقر اًمديـ قمؽم: )ص: 1)

 (.17( ٟمزه٦م اًمٜمٔمر: )ص: 2)

 .1/118( إرؿم٤مد ـمالب احل٘م٤مئؼ: 3)

 هـ.1321( قمٜم٤مي٦م سمرضمر، اعمٓمبٕم٦م اًمسٚمٓم٤مٟمٞم٦م، سم٤مريس، 4)

( ـمبع سمتح٘مٞمؼ ودراؾم٦م اًمديمتقر ىمحٓم٤من قمبداًمرمحـ اًمـدوري، ُمٓمبٕمـ٦م اإلرؿمـ٤مد، 5)

 م.1982-هـ1412سمٖمداد، 

( ـمبع سمتح٘مٞمؼ قمكم طمسـ قمبد احلٛمٞمد، دار قمـامر، قمـامن، وـمبـع أيًْمـ٤م سمتح٘مٞمـؼ 6)

، س 9ع 15ٞم٦م، ُمـــ٩م حمٛمـــد قمزيـــز ؿمـــٛمس، ٟمنمـــت ذم جمٚمـــ٦م اجل٤مُمٕمـــ٦م اًمســـٚمٗم

 (.61-48هـ، )ص1413
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ـ )قمٛمر سمـ قمكّم إٟم ٤مومٕمّل، اعمٕمروف سم٤مسمـ اعُمَٚم٘مِّ  هـ(.814ّم٤مرّي، اًمِمَّ

الح.11 : (1)حم٤مؾمـ آصٓمالح وشمْمٛملم قمٚمقم احلدي٨م ٓسمـ اًمّمَّ

ًمإلُم٤مم أيب هاج اًمديـ، أيب طمٗمص، قمٛمر سمـ رؾمالن سمـ ٟمّمػم سمـ ص٤مًمح 

٤مومٕمل )تا  هـ(. 815سمـ ؿمٝم٤مب، اًمُبْٚم٘مٞمٜمّل، اًمِمَّ

طمٞمؿ سمـ : ٕيب اًمٗمْمؾ، زيـ اًمديـ، قمبداًمرَّ (2)أًمٗمٞم٦م احلدي٨م.12

 هـ(.816احلسلم اًمٕمراىمل )ت

الح. ((قمٚمقم احلدي٨م))وهق ٟمٔمؿ ًمٙمت٤مب   ٓسمـ اًمّمَّ

ه٤م ٤موذطمٝم٤م اعم١مًمػ ٟمٗمسف أيًْم  ، وذح ((اًمتبٍمة واًمتذيمرة))، وؾمامَّ

خ٤موي  ((أًمٗمٞم٦م اًمٕمراىمل)) محـ اًمسَّ أيًْم٤م ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ قمبداًمرَّ

 .((ومتح اعمٖمٞم٨م ذح أًمٗمٞم٦م احلدي٨م))هـ(، ذم 912)ت

 اًمٗمْمِؾ، قمبداًمرطمٞمؿ : ًمإلُم٤مم زيـ اًمديـ، أيب(3)ة واًمتذيمرةاًمتبٍم.13

محـ اًمٕمراىمل )تاسمـ احلسلم  ـِ قمبداًمرَّ  هـ(.816سم

اًمت٘مٞمٞمد واإليْم٤مح عم٤م أـمٚمؼ وأهمٚمؼ ُمـ ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح: ذح .14

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٓسمـــ  ((قمٚمــقم احلــدي٨م))، وـمبــع سمح٤مؿمــٞم٦م 538( ـمب٘مــ٤مت احلٗمــ٤مظ ًمٚمســٞمقـمل: 1)

٤مـمئ(، ُمٓمبٕمـ٦م دار اًمٙمتـ٥م،  محـ )سمٜم٧م اًمِمَّ اًمّمالح سمتح٘مٞمؼ اًمديمتقرة قم٤مئِم٦م قمبداًمرَّ

 ص(.1153م، )1974اًم٘م٤مهرة، 

٦م ( طم٘م٘مــف وصــححف أمحــد حمٛمــد ؿمــ٤ميمر، طم٘م٘مــف وقمٚمــؼ قمٚمٞمــف سمتٕمٚمٞم٘مــ٤مت ٟمٗمٞمســ2)

 (.492، 11، 61هـ، )ص: 1418، ُمٙمتب٦م اًمسٜم٦م، اًم٘م٤مهرة، 2حمٛمقد رسمٞمع، ط

د سمـ احلسلم اًمٕمراىمل احُلسٞمٜمل، ـمبـع دار اًمٙمتـ٥م اًمٕمٚمٛمٞمـ٦م، ( ـمبع 3) سمتّمدير حُمَٛمَّ

 سمػموت.
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طمٞمؿ سمـ (1)قمٚمقم احلدي٨م ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح : ًمزيـ اًمديـ، قمبداًمرَّ

 هـ(.816احلسلم اًمٕمراىمل )ت

: ٕيب اًمٗمْمؾ، زيـ (2)ح أًمٗمٞم٦م ُمّمٓمٚمح احلدي٨مومتح اعمٖمٞم٨م سمنم.15

طمٞمؿ سمـ احلسلم اًمٕمراىمل )ت  هـ(.816اًمديـ، قمبداًمرَّ

ومتح اعمٖمٞم٨م سمنمح أًمٗمٞم٦م احلدي٨م: وهق اًمنمح اعمتقؾمط قمغم .16

: يمالمه٤م ًمزيـ اًمديـ (3)((شمبٍمة اعمبتدي وشمذيمرة اعمٜمتٝمل))ُمتٜمف اعمسٛمك 

طمٞمؿ سمـ احلسلم اًمٕمراىمل )ت وُمٕمف شمٕمٚمٞم٘م٤مت  هـ(،816أيب اًمٗمْمؾ قمبداًمرَّ

 سم٘مٚمؿ حمٛمقد رسمٞمع.

وي.17 اعمَٜمَْٝمؾ اًمرَّ
: ًمإلُم٤مم سمدر اًمديـ، أيب قمبداهلل، حمٛمد سمـ (4)

٤مومٕمّل )ت  هـ(.833إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد اهلل سمـ مج٤مقم٦م احلٛمقّي، اًمِمَّ

يمت٤مب يبح٨م ذم قمٚمقم احلدي٨م اًمنميػ، وهق شمٚمخٞمص ًمٙمت٤مب اسمـ 

 ، ُمع زي٤مدة قمٚمٞمف.((قمٚمقم احلدي٨م))اًمّمالح اعمسٛمك: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.453هـ، )ص1411( ُم١مؾمس٦م اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م، سمػموت، 1)

 هـ.1313( ـمبع ُمع ذح آظمر قمغم إًمٗمٞم٦م ًمٚمسخ٤موي، ًمٙمٜمق، ـمبع طمجر، 2)

 وًمٚمسخ٤موي ذح قمغم إًمٗمٞم٦م سمٕمٜمقان ذح اًمٕمراىمل ٟمٗمسف، وإًمٗمٞم٦م ًمٚمٕمراىمل.

( قمٜمك سمتّمحٞمحف رضم٤مل مجٕمٞم٦م اًمٜمنمـ واًمتـ٠مًمٞمػ إزهريـ٦م، اجلٛمٕمٞمـ٦م، اًم٘مـ٤مهرة، 3)

 ُم٩م.1ج، ذم 4هـ، 1355

محـ رُمْم٤من، دار اًمٗمٙمر، 4) هـ، 1416( ـمبع سمتح٘مٞمؼ اًمديمتقر حمٞمل اًمديـ قمبداًمرَّ

ــ٤م سمتح183) ــع أيًْم ــ٦م، ص(. وـمب ــ٥م اًمٕمٚمٛمٞم ــؼ يمــامل يقؾمــػ احلــقت، دار اًمٙمت ٘مٞم

 ص(.161م، )1991سمػموت، 
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قمغم مخس٦م  ىم٤مم سمؽمشمٞمبف قمغم ُم٘مدُم٦م وأرسمٕم٦م أـمراف ومج٤م. ُمِمتٛماًل وىمد  

أُمقر وهل: اًمتٕمريٗم٤مت وأىمس٤مم اعمتـ، واًمسٜمد، وأؾمام. اًمرضم٤مل ويمٞمٗمٞم٦م 

 حتٛمؾ احلدي٨م.

وُيٕمدُّ شمرشمٞم٥م اسمـ مَج٤َمقم٦م هلذا اًمٙمت٤مب ُمـ أومْمؾ ُم٤م رشمب٧م ومٞمف 

 اعم١مًمَّٗم٤مت ذم قمٚمقم احلدي٨م.

عمحٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ  :(1)شمٜم٘مٞمح إٟمٔم٤مر ذم ُمٕمروم٦م قمٚمقم أصم٤مر.18

 هـ(.841اعمرشم٣م اًمقزير )ت

: ًمِمٝم٤مب اًمديـ، أيب اًمٗمْمؾ، (2)ٟمخب٦م اًمٗمٙمر ذم ُمّمٓمٚمح أهؾ إصمر.19

 هـ(.852أمحد سمـ قمكم سمـ أمحد سمـ طمجر اًمٕمس٘مالين، )ت

: (3)ٟمزه٦م اًمٜمٔمر سمنمح ٟمخب٦م اًمٗمٙمر ذم ُمّمٓمٚمح طمدي٨م أهؾ إصمر.21

 هـ(. 852ًمإلُم٤مم أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمس٘مالين )ت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( طم٘م٘مــف وقمٚمــؼ قمٚمٞمــف وظمــرج أطم٤مديثــف حمٛمــد صــبحل سمـــ طمســـ طمــالق، قمــ٤مُمر 1)

 (.281هـ، )ص1421طمسلم، دار اسمـ طمزم، سمػموت، 

( راضمٕمٝمــ٤م وأقمــده٤م ًمٚمٜمنمــ قمبــداهلل سمـــ حمٛمــد ؾمــٗمٞم٤من احلٙمٛمــل، دار اًمٕم٤مصــٛم٦م، 2)

 (.56هـ، )ص1412اًمري٤مض، 

ــؽماث 3) ــ٦م اًم ــديـ إدمهــل، ُمٙمتب طمٞمؿ حمٛمــد يمــامل اًم ــداًمرَّ ــق قمب ــف أسم ــؼ قمٚمٞم ( قمٚم

 (.98هـ، )ص1417اإلؾمالُمل، اًم٘م٤مهرة، 
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ِد (1)ح اعمٖمٞم٨م ذح أًمٗمٞم٦م احلدي٨مومت.21 : ًمإلُم٤مم أيب اخلػم، حُمَٛمَّ

دٍ  محـ سمـ حُمَٛمَّ يِّ ٤مويِّ خَ اًمسَّ  اسمـ قمبداًمرَّ  هـ (.912) ت ، اعمٍِْمِ

هل ُمٜمٔمقُم٦م ومريدة ذم احلدي٨م اًمنميػ وقمٚمقُمف  ((أًمٗمٞم٦م احلدي٨م))

ًمٚمح٤مومظ زيـ اًمديـ اًمٕمراىمل وهذا ذح ًمإلُم٤مم اًمسخ٤موي قمغم أًمٗمٞم٦م 

اًمٕمب٤مرات وسملم إطمٙم٤مم احلديثٞم٦م اًمتل شمْمٛمٜمتٝم٤م  احلدي٨م ذح ومٞمٝم٤م

إًمٗمٞم٦م وأىمقال اعمحدصملم وآرائٝمؿ، وُيٕمدُّ هذا اًمٙمت٤مب أومْمؾ يمت٤مب ذم 

قمٚمقم احلدي٨م، ٟمٔمًرا ٓـمالع هذا اإلُم٤مم قمغم اعمّمٜمٗم٤مت اًمتل ؾمب٘متف ذم 

هذا اعمْمامر، إو٤موم٦م إمم اًمدراي٦م اًمقاؾمٕم٦م اًمتل يم٤من يتٛمتع هب٤م هذا اإلُم٤مم 

، ـّ خ٤موّي يمثػًما ُمـ ُُمّمٜمٗم٤مت ؿمٞمخف  ذم هذا اًمٗم وىمد اؾمتٗم٤مد اإلُم٤مم اًمسَّ

هـ(، وُمـ همػمه ُمـ 852اإلُم٤مم أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمس٘مالين )ت

 اعمّمٜمٗم٤مت ذم قمٚمقم احلدي٨م.

 شمٞمسػم ُمّمٓمٚمح احلدي٨م: ًمٚمديمتقر حمٛمقد أمحد اًمٓمح٤من..22

 وهق يمت٤مب خمتٍم ٟم٤مومع.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د سمـ قمثامن، اعمٙمتب٦م اًمسٚمٗمٞم٦م، سم٤معمديٜمـ٦م اعمٜمـقرة، 1) محـ سمـ حُمَٛمَّ ( حت٘مٞمؼ قمبداًمرَّ

 هـ.1388اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 
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ـَّة  مػفقم احلديث وافسُّ

 قمغم أطم٤مدي٨م قمغم ظمالف اًم٘مٞم٤مس. ًمٖم٦م: اجلديد. وجيٛمعاحلدي٨ُم 

وًم٘مد اؾمتخدم رؾمقل اهلل صغمَّ اهلُل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ ًمٗمٔم٦م احلدي٨م سماِم ىم٤مًمُف 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ  ُف ىَم٤مَل: ىُمْٚم٧ُم: َي٤م َرؾُمقَل  اهللويِمٝمد هلذا ُم٤م ورد قَم قَمٜمُْف َأٟمَّ

ـْ َأؾْمَٕمُد اًمٜم٤َّمِس سمَِِمَٗم٤مقَمتَِؽ َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم؟ ومَ  اهلل ًَمَ٘مْد فَمٜمَٜم٧ُْم َي٤م َأسَم٤م ))َ٘م٤مَل: َُم

ـْ  ـْ  َهَذا احَلِديِث ُهَرْيَرَة َأْن َٓ َيْس٠َمًَمٜمِل قَم ُل ُِمٜمَْؽ، عم٤َِم َرَأْي٧ُم ُِم َأطَمٌد َأوَّ

 .(1) ((َظَذ احَلِديِث طِمْرِصَؽ 

 : احلديث اصطالًحا

هـ( سم٢ممج٤مل: سم٠مٟمف ُم٤م ُيْم٤مُف إمم 852قمرومف احل٤مومظ اسمـ طمجر )ت

 .(2) قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ اًمٜمَّبلِّ صغمَّ اهلل

خ٤موي )ت محـ اًمسَّ ومُف اإلُم٤مُم حمٛمد سمـ قمبداًمرَّ هـ(: سم٠مٟمَُّف ُم٤م 912وقمرَّ

ًٓ  ُأوٞمَػ إمم اًمٜمَّبلِّ  ، أو شم٘مريًرا، أو صٗم٦م طمتَّك ًمُف، أو ومٕماًل  ىمق

ٙمٜم٤مت، ذم اًمٞم٘مٔم٦م واعمَٜم٤مم احلريم٤مت، واًمسَّ
(3). 

 . وفعؾَّ هذا افتعريػ مـ أصؿؾ افتعاريػ

 وهق يـؼسؿ إػ:   

: وهق قمٚمؿ يبح٨م ومٞمف قمـ يمٞمٗمٞم٦م اشمّم٤مل ظؾؿ احلديث رواية-أ 

إطم٤مدي٨م سم٤مًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ُمـ طمٞم٨م أطمقال رواهت٤م وبًٓم٤م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.99(، واًمبخ٤مري، سمرىمؿ: )6571( اًمبخ٤مري، سمرىمؿ: )1)

 .1/193ح اًمب٤مري: ( ومت2)

 (. 16، ذح اًمٜمخب٦م ًمٚمٛمال قمكم اًم٘م٤مري: )ص: 1/12( ومتح اعُمٖمٞم٨م: 3)
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 ًٓ واٟم٘مٓم٤مقًم٤م، وهمػم ذًمؽ، وىمد  وقمداًم٦م، وُمـ طمٞم٨م يمٞمٗمٞم٦م اًمسٜمد اشمّم٤م

 اؿمتٝمر سم٠مصقل احلدي٨م.

: وهق قمٚمؿ سم٤مطم٨م قمـ اعمٕمٜمك اعمٗمٝمقم ُمـ ظؾؿ احلديث دراية-ب 

ظ احلدي٨م وقمـ اعمراد ُمٜمٝم٤م ُمبٜمًٞم٤م قمغم ىمقاقمد اًمٕمرسمٞم٦م، ووقاسمط أًمٗم٤م

 اًمنميٕم٦م، وُمٓم٤مسمً٘م٤م ٕطمقال اًمٜمبل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. 

: أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ طمٞم٨م ومقضقظف 

 دًٓمتٝم٤م قمغم اعمٕمٜمك اعمٗمٝمقم أو اعمراد.

 رهف ويٜمٝم٤مه.: اًمتحكم سم٤مٔداب اًمٜمبقي٦م واًمتخكم قمام يٙموؽايتف 

 .  (1)واًمٗمقز سمسٕم٤مدة اًمداريـ

 : أقمٔمؿ اعمٜم٤مومع يمام ٓ خيٗمك قمغم اعمت٠مُمؾ. ومـػعتف 

: اًمٕمٚمقم اًمٕمرسمٞم٦م يمٚمٝم٤م وُمٕمروم٦م اًم٘مّمص وإظمب٤مر اعمتٕمٚم٘م٦م ومبادئف 

 . (2)سم٤مًمٜمبل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وُمٕمروم٦م إصٚملم واًمٗم٘مف وهمػم ذًمؽ

ـَّة:  مػفقم افسُّ

ـَّة يف افؾُّغة  هل٤م إـمالىم٤مت وُمٜمٝم٤م:  افسُّ

رة حسـة ـاكت َأو ؿبقحة ـَّة: افسِّ افسُّ
(3). 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/7، ومتح اًمب٤مىمل ًمزيمري٤م إٟمّم٤مري: 1/232( اًمبحر اًمذي زظمر ًمٚمسٞمقـمل: 1)

، 2/128، ُمٗمت٤مح اًمسٕم٤مدة ًمٓمـ٤مش يمـؼمي زادة: 1/635( يٜمٔمر: يمِمػ اًمٔمٜمقن: 2)

أصـقل احلـدي٨م اًمٜمبـقّي  . وؾمـٞم٠م  احلـدي٨م ُمٗمّمـاًل قمــ2/219أسمجد اًمٕمٚمـقم: 

يػ.  اًمنمَّ

 . ُم٤مدة )ؾمٜمـ(.221/ 13( ًمس٤من اًمٕمرب: 3)
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ـْ ))قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ:  اهللَصغمَّ  اهللوذم احلدي٨م: ىَم٤مَل َرؾُمقُل  َـّ يِف َُم َش

ـْ هَمػْمِ َأْن  اإلْشاَلِم ُشـَّةً  ٤م سَمْٕمَدُه، ُِم ـْ قَمِٛمَؾ هِبَ طَمَسٜم٦ًَم، وَمَٚمُف َأضْمُرَه٤م َوَأضْمُر َُم

ـْ  ٌ.،  َيٜمُْ٘مَص ُِم َـّ يِف اإِلْشالِم ُشـًَّة َشقَِّئةً ُأضُمقِرِهْؿ َرْ ـْ َش يَم٤مَن قَمَٚمْٞمِف  َوَم

ـْ َأْوَزاِرِهْؿ  ـْ هَمػْمِ َأْن َيٜمُْ٘مَص ُِم ـْ سَمْٕمِدِه، ُِم ٤م ُِم ـْ قَمِٛمَؾ هِبَ ِوْزُرَه٤م َوِوْزُر َُم

 ٌ. ((َرْ
 (1). 

 .(2)فُ ويمَؾ َُمـ اسمتدأ أُمًرا قَمِٛمَؾ سمِف ىمقٌم ُِمـ سَمٕمدِه، ومٝمق اًمذي ؾمٜمَّ 

ثغ ـَّة ظـد ادَُحدِّ  :افسُّ

ُملم وأرادوا ُمٜمٝم٤م قَمٛمؾ رؾمقل اهلل َصغمَّ .1 ٜم٦َّم قمٜمد اعمُت٘مدِّ ُأـمٚمؼ ًمٗمظ اًمسُّ

 قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ وـمري٘متُف. اهلل

٤مَج  يِن ؾَم٤مَِلٌ، َأنَّ احلَجَّ ـِ ؿِمَٝم٤مٍب ىَم٤مَل: َأظْمؼَمَ روى اًمبخ٤مري طمدي٨م اسْم

ـِ اًمزُّ ا ـَ ُيقؾُمَػ قَم٤مَم َٟمَزَل سم٤ِمسْم  َريِضَ سْم
 اهلُل قَمٜمُْٝماَم، ؾَم٠َمَل قمبَداهلل َريِضَ  اهللسَمػْمِ

 : ٤مومٕملُّ ـَّة يتـاول ُشـَّة رشقل اهلل صذَّ اهلل ظؾقف وىم٤مل اًمِمَّ مطؾؼ افسُّ

 .(3)وشؾَّؿ ؾؼط

ٜم٦َّم وُيراُد هِب٤م .2 حابةوىمد شُمٓمٚمؼ اًمسُّ ريض اهلُل قمٜمٝمؿ، ؾمقا.  َظؿؾ افصَّ

ـَ اًمٙمت٤مب، أو ُِمـ  ؾُمٜم٦َِّم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف أيم٤من ذًمَؽ ُم٠مظمقًذا ُِم

ٜم٦ٍَّم صمبت٧م  وؾمٚمؿ، أم ُِمـ اضمتٝم٤مِدهؿ، وىمد ؾم٤مغ هذا، ٕنَّ قمٛمٚمٝمؿ اشمب٤مع ًمسُّ

 .(4)قمٜمدهؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، ُمـ طمدي٨م ضمرير سمـ قمبداهلل ريض اهلل قمٜمف.1117( ُمسٚمؿ سمرىمؿ: )1)

 .1/455( اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط: 2)

ظمز حمٛمد سمـ أمحد )ت3)  . 1/14هـ(: 491( أصقل اًمنَّ

أمحــد اًمٗمتــقطمل ( يٜمٔمــر: ذح اًمٙمقيمــ٥م اعمٜمــػم ذم أصــقل اًمٗم٘مــف: عمحٛمــد سمـــ 4)
ــ٤مر )ت  ــ٤مسمـ اًمٜمج ــروف سم ــبكم، اعمٕم ــ٤مـمبل: 972احلٜم ــ٤مت ًمٚمِم ، 3، 4/2(، اعمقاوم٘م

 .33إرؿم٤مد اًمٗمحقل: ص: 
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ٚمػ يم٤مٟمقا يٓمٚم٘مقن  ظمز: واًمسَّ ـَّة ظذ ضريؼة ىم٤مل اإلُم٤مم اًمنَّ اشؿ افسُّ

، ويم٤مٟمقا ي٠مظمذون اًمبٞمٕم٦م قمغم ؾُمٜم٦َِّم أيب بؽر وظؿر ريض اهلل ظـفام

ـَ ))ل قمٚمٞمف اًمسالم: اًمُٕمَٛمريـ، وىم٤م اؿمدي  اًمرَّ
ِ
قَمٚمٞمُٙمؿ سمُسٜمَّتل َوؾُمٜم٦َِّم اخلٚمٗم٤م.

قا قَمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمَّقاضِمذِ  َ ُِمـ سَمْٕمدي َوقَمْمُّ . إذا صمب٧م هذا ومٜم٘مقل (1) ((اعمَٝمديلمِّ

ٜم٦َّم هق اإلشمب٤مع وم٘مد صمب٧م سم٤مًمدًمٞمؾ أنَّ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  طمٙمؿ اًمسُّ

 ًٓ  ويمذًمؽ اًمّمح٤مسم٦م  اًل وومٕم وؾمٚمؿ ُمتبع ومٞمام ؾمٚمؽ ُمـ ـمريؼ اًمديـ ىمق

 .(2)سمٕمده وهذا اإلشمب٤مع اًمث٤مسم٧م سمٛمٓمٚمؼ اًمسٜم٦م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــدارُمل: )1) ـــــذي: 45-1/44( أظمرضمـــــف اًم ، واحلـــــ٤ميمؿ ذم 5/45(، واًمؽمُم

(، ُمـ 1186، واًمٓمح٤موي ذم ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر، سمرىمؿ: )96-1/95اعمستدرك: 

 ، وواوم٘مف اًمذهبل.طمدي٨م اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م، وصححف احل٤ميمؿ

ظمز: 2)  .1/114( أصقل اًمنَّ

ـُ رضم٥م: ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ:  صغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ  -: وىمقًمف 2/121وىم٤مل اسم

ومٛمـ يِٕمْش ُمٜمٙمؿ سمٕمدي، ومسػمى اظمتالوًم٤م يمثػًما، ومٕمٚمٞمٙمؿ سمُسـٜمَّتل وؾُمـٜم٦َِّم اخلُٚمٗمـ٤م. )):  -

قا قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمقاضمذ اؿمديـ اعمٝمديِّلم ُمـ سمٕمدي، قَمْمُّ صـغم اهلل  -ا إظمب٤مٌر ُمٜمـف . هذ((اًمرَّ

يـ وومروقمـف،  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  تف سمٕمَده ُمـ يمثرة آظمتالف ذم أصقل اًمـدِّ سمام وىمع ذم ُأُمَّ

تـف  وذم إىمقال وإقمامل وآقمت٘م٤مدات، وهذا ُمقاومٌؼ عمـ٤م روي قمٜمـف ُمــ اومـؽماِق ُأُمَّ

٤م يمٚمَّٝم٤م ذم اًمٜم٤َّمر إَّٓ ومرىم٦م واطمدة، وهل ُمـ يم٤من  قمغم ُم٤م قمغم سمْمٍع وؾمبٕملم ومرىم٦م، وأهنَّ

هــق قمٚمٞمــف وأصــح٤مسُمف، ويمــذًمؽ ذم هــذا احلــدي٨م أُمــر قمٜمــَد آومــؽماق وآظمــتالف 

ٜم٦م : هل اًمٓمري٘م٦م اعمسٚمقيم٦ُم،  اؿمديـ ُمـ سمٕمده، واًمسُّ ؽ سمسٜمَّتف وؾمٜم٦َِّم اخلٚمٗم٤م. اًمرَّ سم٤مًمتٛمسُّ

ـَ آقمت٘مــ٤مدات  ــ اؿمــدوَن ُِم ــؽ سمــام يمــ٤من قمٚمٞمــف هــق وظمٚمٗمــ٤مؤه اًمرَّ ومٞمِمــٛمؾ ذًمــؽ اًمتٛمسُّ

ٜم٦ُم اًمٙم٤مُمٚم٦ُم، وهلذا يم٤من اًمسٚمػ ىمدياًم ٓ ُيٓمٚم٘مقن وإقمامل وإىمقال ، وهذه  هل اًمسُّ

ـــ،  ـــ: احلس ــؽ قم ــك ذًم ــف، وُروي ُمٕمٜم ــؽ يمٚمَّ ــ٤م يِمــٛمؾ ذًم ــغم ُم ــٜم٦َِّم إٓ قم ــؿ اًمسُّ اؾم

ـٜم٦م  وإوزاقمل، واًمُٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض، ويمثػٌم ُمـ اًمُٕمٚمام. اعمت٠مظمريـ خيصُّ اؾمـؿ اًمسُّ

يـ، واعمخ٤مًمُػ وم ٤م أصُؾ اًمدِّ  ٞمٝم٤م قمغم ظمٓمٍر قمٔمٞمؿ.سمام يتٕمٚمؼ سم٤مٓقمت٘م٤مدات: ٕهنَّ
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ح٤مسم٦م  وىمد اقمتؼم اإلُم٤مُم ُم٤مًمؽ، واإلُم٤مم أمحد، رمحٝمام اهلل، ومت٤موى اًمّمَّ

ٜم٦َّمِ  روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمسُّ
(1). 

َي١ُممُّ اًمَ٘مْقَم )). َوُِمٜمُْف طَمِدي٨ُم ُُمْسٚمٍِؿ: َما ُيَؼابُِؾ افُؼْرآنَ شُمْٓمَٚمُؼ شَم٤مَرًة قَمغَم .3

ٜم٦َّمِ  اهللَأىْمَرُؤُهْؿ ًمِٙمَِت٤مِب   .((شَمَٕم٤ممَم، وَم٢مِْن يَم٤مُٟمقا ذِم اًمِ٘مَراَ.ِة ؾَمَقاً. وَم٠َمقْمَٚمُٛمُٝمْؿ سم٤ِمًمسُّ

ـْ إَطْمَٙم٤مِم اخلَْٛمَس٦ِم. .4 ُه ُِم َوشُمْٓمَٚمُؼ شَم٤مَرًة قَمغَم َُم٤م ُيَ٘م٤مسمُِؾ اًمَٗمْرَض َوهَمػْمَ

٤م إَّٓ َُم٤م ُيَ٘م٤مسمُِؾ اًمَٗمْرَض. يمَ  اَلِة َوُرسمَّاَم ٓ ُيَراُد هِبَ  َواًمّمَّ
ِ
ُٗمُروِض اًمُقُوق.

ُف ٓ ُيَ٘م٤مسَمُؾ هِب٤َم احلََراُم، َوَٓ اعمَْٙمُروُه ومِٞمَٝم٤م، َوإِْن يَم٤مَٟم٧ْم  ْقِم َوؾُمٜمَٜمَِٝم٤م. وَم٢مِٟمَّ َواًمّمَّ

 اعُمَ٘م٤مسَمَٚم٦ُم ِٓزَُم٦ًم ًمإِِلـْمالِق، ًَمٙمِٜمََّٝم٤م ََلْ شُمْ٘مَّمْد.

 .َما ُيَؼابُِؾ افبِْدَظةَ َوشُمْٓمَٚمُؼ شَم٤مَرًة قَمغَم .5

ٜم٦َِّم َوَأْهُؾ اًمبِْدقَم٦مِ وَمُٞم٘مَ   ٤مُل: َأْهُؾ اًمسُّ
(2). 

ٜم٦َّم ويراُد هِب٤م .6  : ؾؼف احلديثوشمٓمٚمؼ اًمسُّ

 ضُمقيـ ىم٤مل: عم٤ََّم ىَمِدَم قَمكمٌّ اًمٙمقوم٦م أشم٤مُه ٟمٗمٌر ُِمـ أصح٤مب 
ـِ قمـ طَمب٦ََّم سم

قمبداهلل ومس٠مهلؿ قمٜمف طمتك رأوا أٟمف يٛمتحٜمٝمؿ، وم٘م٤مل: وأٟم٤م أىمقل ومٞمف ُمثؾ 

َم طمراُمف، وم٘مٞمٌف ذم اًمذي ىم٤مًمقا وأومْمؾ، ىمرأ اًم٘مرآ ن، وأطمؾ طمالًمف وطمرَّ

ٜم٦َّمِ  يـ، قَم٤مَِلٌ سم٤مًمسُّ اًمدِّ
(3). 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اًمٗمٙمر دار زهرة، أيب حمٛمد ًمألؾمت٤مذ: ووم٘مٝمف آراؤه –( اسمـ طمٜمبؾ، طمٞم٤مشمف وقمٍمه 1)

 (.251: ص: )ُمٍم اًمٕمريب،

 .161-159/ 2( ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم: 2)

شمرمجـ٦م )قمبـداهلل سمــ  1/492، ؾمػم أقمالم اًمٜمبال.: 3/156( ـمب٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد: 3)

 ُمسٕمقد(.
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، قمـ قَمكمٍّ وىمٞمؾ ًمف: أظمؼمٟم٤م قمـ قَمبداهلل وم٘م٤مل: قَمٚمَؿ  وقمـ أيب اًمَبْخؽَميِّ

ٜم٦َّم، صُمؿَّ اٟمتٝمك اًمٙمت٤مَب واًمسُّ
(1). 

وىم٤مل قمبُداًمرمحـ سمـ ُمٝمدي ي٘مقل: اًمٜم٤مس قمغم وضمقه: ومٛمٜمٝمؿ ُمـ هق 

ٜم٦َِّم، ٤م  إُم٤مم ذم اًمسُّ إُم٤مٌم ذم احلدي٨ِم، وُمٜمٝمؿ َُمـ هق إُم٤مٌم ذم احلدي٨م، وم٠مُمَّ

ٜم٦َِّم وإُم٤مٌم ذم احلدي٨م ومسٗمٞم٤من اًمثقرّي  َُمـ هق إُم٤مٌم ذم اًمسُّ
(2). 

ـَّة:   وُكؾخص إؿقال مـ أنَّ افسُّ

ُم٤م ضم٤م. قمـ اًمٜمَّبلِّ صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ ُِمـ أىمقاًمف وأومٕم٤مًمفِ 
، وشم٘مريرِه، (3)

وُم٤م َهؿَّ سمٗمٕمٚمِف  
(4).  

 . (5)و صَٗم٦ٍم ظَمْٚم٘مٞم٦ٍَّم، أو ظُمُٚم٘مٞم٦َّمٍ أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وصـححف، وواوم٘مـف اًمـذهبل، ؾمـػم 3/318: ( أظمرضمـف احلـ٤ميمؿ ذم اعمسـتدرك1)

 شمرمج٦م قمبداهلل سمـ ُمسٕمقد. 1/492أقمالم اًمٜمبال.: 

 (.39، سمرىمؿ: )1/118( اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ: 2)

وؿد ُتطؾؼ َظَذ ما صدَر ظـ افرشقِل صذَّ اهلل ظؾقف وشؾَّؿ منـ ))( وىم٤مل أُمدي: 3)

ظقَِّة: ِِمَّا فقس بؿتؾق، و ، اإلطمٙم٤مم: (( ِٓ هق ُمعجز، وٓ داخؾ يف اْدُْعِجزإدفَِّة افؼَّ

1/241. 

 .1/216، وذح ُمسٚمؿ اًمثبقت: 2/24ويٜمٔمر: اًمت٘مرير ًمألؾمٜمقي: 

ومٞمِمٛمؾ هبذا: احلدي٨م اًمُ٘مدّد، وم٢مٟمف ًمٞمس سمٛمٕمجز، وٓ ُُمتٕمبَّد سمتالوشمِف ومٚمٞمس سم٘مـرآن، 

 وإٟمَّام هق ؾُمٜم٦َّم.

ل أطفرها اهلل تعاػ َظنَذ يدينف وخيرُج بذفَؽ افُؼرآن، وؽر ذفَؽ مـ ادعجزات افت

. يٜمٔمر: صذَّ اهلل ظؾقف وشؾَّؿ: ــبع اداء مـ بغ أصابعِف، وؽقص ؿدمف يف احلجر

 .2/116طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر قمغم مجع اجلقاُمع: 

 .13/245( يٜمٔمر: ومتح اًمب٤مري: 4)

ٜم٦َِّم ذم اصٓمالح إصـقًمٞملم، وإٟمَّـام هـل ُمٜمٝمـ٤م 5) ( اقمٚمؿ سم٠منَّ اًمّمٗم٤مت ًمٞمس٧م ُمـ اًمسُّ

صملم. اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر: ذم   .2/116اصٓمالح اعْمَُحدِّ
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 ذح افتَّعريػ:

ٜم٦َّم افؼقل ٞمف أيًْم٤م اًمسُّ : أي يمّؾ ُم٤م ىم٤مًمف اًمٜمَّبلِّ صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ، وُٟمسٛمِّ

، وإٟمَّام ًمٙمؾِّ اُْمرئ ُم٤م سم٤مًمٜمٞم٤متإٟمَّام إقمامُل ))اًم٘مقًمٞم٦َّم، يمحدي٨م: 

 .(1)((َٟمقى...

 افػعؾ:

قمٜمٝمؿ ُمـ أومٕم٤مل اًمٜمَّبلِّ صغمَّ اهلل قمٚمٞمف ريض اهلل  يمّؾ ُم٤م ٟم٘مٚمُف اًمّمح٤مسم٦مُ 

الة، ويمٞمٗمٞم٦م اًمقوق.  وؾمٚمَّؿ  ذم ؿمئقن اًمٕمب٤مدِة وهمػمه٤م، يم٠مدا. اًمّمَّ

 واًمتَّٞمٛمؿ، وآداب اًمّمٞم٤مم، وهمػم ذًمؽ.

ٜم٦َّم اًمٗمٕمٚمٞم٦م قَمغَم ىمقٍل، وُمث٤مل ذًمؽ  ، واحل٩م: اًمّمٚمقاتوىمد شمِمتٛمؾ اًمسُّ

 .وأومٕم٤مل ٤م شمِمتٛمؾ قَمغَم أىمقالٍ وم٢مهنَّ 

 اإلؿرار:

ر قمـ سمٕمض أصح٤مسمف ُمـ ىمقل أو ومٕمؾ، وأىمره صغم اهلل قمٚمٞمف يمؾ ُم٤م صد

٤م سمسٙمقت ُمٜمف وقمدم  ٤م سمٛمقاوم٘م٦م وإفمٝم٤مر اإلوؾمٚمؿ إُمَّ  .آؾمتحس٤منٟمٙم٤مر، وإُمَّ

، صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ اًمٜمبل سمٛمقاوم٘م٦م اًمنميٗم٦م اًمسٜم٦م ُمـ ص٤مر واإلىمرار

 وٓ يسٙم٧م قمغم ُمٜمٙمر. ومٝمق قمٚمٞمف اًمسالم ٓ ي٘مر سم٤مـماًل 

 وأظمؼمه اًمتبٚمٞمغ قمٚمٞمف اوْمؽَمض  – وضمؾ قمز –اهلل : ٕن -ىم٤مل اسمـ طمزم 

 ومٛمـ إًمٞمٝمؿ: ٟمّزل ُم٤م ًمٚمٜم٤مس يبلم أن قمٚمٞمف وأوضم٥م اًمٜم٤مس، ُمـ يٕمّمٛمف أٟمف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( اًمبخ٤مري، وُمسٚمؿ.1)
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أٟمف قمٚمٞمف اًمسالم قمٚمؿ ُمٜمٙمًرا ومٚمؿ يٜمٙمره وم٘مد يمٗمر: ٕٟمف ضمحد أن يٙمقن  ادقمك

قمٚمٞمف اًمسالم سمّٚمغ يمام أُمر، ووصٗمف سمٖمػم ُم٤م وصٗمف رسمف شمٕم٤ممم، ويمّذسمف ذم 

اًمٚمٝمؿ )) ؟ وم٘م٤مل اًمٜم٤مس: ٟمٕمؿ. وم٘م٤مل:((اًمٚمٝمؿ هؾ سمٚمٖم٧م))الم: ىمقًمف قمٚمٞمف اًمس

 .اًمقداع طمج٦م ذم ذًمؽ ىم٤مل.(1) ((اؿمٝمد

ٜم٦َّمِ  ويٙمقن اإلىمرار ٤م ذم اًمسُّ  :إُمَّ

َضا..1 ؽقت مع افرِّ  افسُّ

إىمراره صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٕصح٤مسمف قمغم اضمتٝم٤مدهؿ ذم ؿم٠من  وُمث٤مًمُف:

 صالة اًمٕمٍم ذم همزوة سمٜمل ىمرئم٦م:

ـِ قُمٛمَ  َر، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل اًمٜمَّبِلُّ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًَمٜم٤َم، عم٤ََّم َرضَمَع طمدي٨م اسْم

ـَ إطَْمَزاِب:  وَم٠َمْدَرَك سَمْٕمُْمُٝمُؿ  ((َٓ ُيَّمٚمِّلَمَّ َأطَمٌد اًْمَٕمٍْمَ إَِّٓ ذِم سَمٜمِل ىُمَرْئَم٦مَ ))ُِم

ِريِؼ وَمَ٘م٤مَل سَمْٕمُْمُٝمْؿ: َٓ ُٟمَّمكمِّ طَمتَّك َٟم٠ْمشمَِٞمَٝم٤م وىَم٤مَل  سَمْٕمُْمُٝمْؿ: سَمْؾ  اًْمَٕمٍْمَ ذِم اًمٓمَّ

َر ًمِٚمٜمَبِلِّ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وَمَٚمْؿ ُيَٕمٜمِّْػ 
، ََلْ ُيَرْد ُِمٜم٤َّم ذًمَِؽ وَمُذيمِ ُٟمَّمكمِّ

 .(2) َواطِمًدا ُِمٜمُْٝمؿْ 

وم٘مد ومٝمؿ سمٕمْمٝمؿ ُمـ هذا اًمٜمٝمل أٟمف قمغم طم٘مٞم٘متف وأٟمف حترم صالة 

اًمٕمٍم إٓ ذم سمٜمل ىمرئم٦م، وم٠مظمره٤م إمم هٜم٤مك طمتك ظمرج وىمتٝم٤م، وومٝمؿ 

أظمر ُمـ هذا اًمٜمٝمل: أٟمف ًمٞمس قمغم طم٘مٞم٘متف وأن اعم٘مّمقد ُمٜمف  اًمبٕمض

احل٨م قمغم اإلهاع، ومّماله٤م ذم وىمتٝم٤م، وعم٤م قمٚمؿ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/146( اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم: 1)

 (.1771(، وُمسٚمؿ، سمرىمؿ: )4119( أظمرضمف اًمبخ٤مري، سمرىمؿ: )2)
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وؾمٚمؿ سمام صٜمع اًمٗمري٘م٤من َل يٕمٜمػ واطمًدا ُمٜمٝمام وَل يٜمٙمره قمٚمٞمف، ومٙم٤من 

ذًمؽ ُمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إىمراًرا سمّمقاب صٜمٞمٕمٝمام، وص٤مر ذًمؽ ؾمٜم٦م 

 ٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.شم٘مريري٦م قم

 افتليقد مع آشتحسان:.2

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم َأنَّ اًمٜمَّبِلَّ َصغمَّ وُمث٤مًمف:  َؿ سَمَٕم٨َم َرضُماًل قَمغَم  اهللقَم قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

َْصَح٤مسمِِف ذِم َصاَلهِتِْؿ وَمَٞمْختُِؿ سمُِ٘مْؾ ُهَق  ِٕ ٦ٍم َويَم٤مَن َيْ٘مَرُأ  يَّ َأطَمٌد وَمَٚمامَّ  اهللَهِ

  اهللَذًمَِؽ ًمِٚمٜمَّبِلِّ َصغمَّ َرضَمُٕمقا َذيَمُروا 
ٍ
. َيِّ َرْ

ِٕ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ وَمَ٘م٤مَل ؾَمُٚمقُه 

ـِ َوَأَٟم٤م ُأطِم٥مُّ َأْن َأىْمَرَأ هِب٤َم وَمَ٘م٤مَل  مْحَ ٤َم ِصَٗم٦ُم اًمرَّ هَنَّ
ِٕ َيّْمٜمَُع َذًمَِؽ وَمَس٠َمًُمقُه وَمَ٘م٤مَل 

وُه َأنَّ  اهللاًمٜمَّبِلُّ َصغمَّ  بُّفُ  اهللقَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ َأظْمؼِمُ
 .(1) ((حُيِ

 .: مجٞمع أومٕم٤مًمف اًم٘مٚمبٞم٦م: يم٤مٓقمت٘م٤مدات واإلراداتؿّ ل اهلَ ٤موُمث

َػات:  افصِّ

ػة-أ يػة، افصِّ ْؾؼقَّة: ما يَتَعؾَّؼ بذاتِف افؼَّ  َصذَّ اهلل َظَؾْقِف َوَشؾَّؿَ  اخْلَ

 .خؾَؼُف اهللُ تعاػ ظؾقفا تلوهقئتف وصقرتف اف

ـُ قَم٤مزٍب ريض وُمث٤مًمف:  اهلل  اهلل قمٜمف ىم٤مل: يَم٤مَن َرؾُمقُل ُم٤م رواه اًمؼماُ. سم

ـَ اًمٜم٤َّمِس َوضْمًٝم٤م َوَأطْمَسٜمَُف ظَمْٚمً٘م٤م ًَمْٞمَس سم٤ِمًمٓمَِّقيِؾ اهلل َصغمَّ  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ َأطْمَس

َٓ سم٤ِمًْمَ٘مِّمػمِ  ـِ َو  .(2)اًْمَب٤مِئ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.813(، وُمسٚمؿ، سمرىمؿ: )7375( أظمرضمف اًمبخ٤مري، سمرىمؿ: )1)

 (.2337: )(، وُمسٚمؿ، سمرىمؿ3549( أظمرضمف اًمبخ٤مري، سمرىمؿ: )2)
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ىم٤مل ُأؾمت٤مذٟم٤م اًمديمتقر ُمروان ؿم٤مهلم: ىمد يس٠مل ؾم٤مئؾ: يمٞمػ ٟمٕمتؼم 

٦م ُمع أٟمف ٓ يٛمٙمـ ٜمَّ ؿ ُمـ اًمسُّ ٞمف وؾمٚمَّ  اهلل قمٚمصغمَّ  اًمّمٗم٤مت اخلَٚم٘مٞم٦م ًمفُ 

آىمتدا. هب٤م: ٕهن٤م ُمـ ىمدر اهلل شمٕم٤ممم، وٟمحـ ٓ ٟمتٕمٚمؿ اًمسٜم٦م إٓ ًمٙمل 

 ٟم٘متدي سمرؾمقًمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وٟمتبٕمف ذم هديف يمٚمف؟

 واجلقاب مـ ظدة وجقه:

 ًٓ  وؾمٚمؿ، قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل ًمرؾمقل اخلَٚم٘مٞم٦م اًمّمٗم٤مِت  ٟمٕمٚمؿ ًمٙمل:أو

وأظمرضمٜم٤م سمف ُمـ  سمف، شمٕم٤ممم اهلل هداٟم٤م اًمذي رؾمقًمٜم٤م هق ٙمقني أن يٕم٘مؾ ومال

اًمٔمٚمامت إمم اًمٜمقر صمؿ ٓ ٟمٕمٚمؿ ُم٤م هل اهلٞمئ٦م اخلَٚم٘مٞم٦م اًمتل أوضمده اهلل 

 شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝم٤م.

 وأيمٛمؾ هٞمئ٦م أطمسـ قمغم ظمٚم٘مف ىمد شمٕم٤ممم اهلل أن ًمٜم٤م يت٠ميمد طمتكصم٤مٟمًٞم٤م:

 دمتٛمع طمتك – اخلٚم٘مٞم٦م اًمٕمٞمقب ُمـ سمريًئ٤م أيًْم٤م ظمٚم٘مف يمام – سمنمي٦م صقرة

قمغم صدق رؾم٤مًمتف صغم اهلل قمٚمٞمف  إدًم٦م ُمـ يٕمتؼم وهذا طمقًمف، اًم٘مٚمقب

 وؾمٚمؿ، ٕن اهلل شمٕم٤ممم ىمد سمرأ إٟمبٞم٤م. مجٞمًٕم٤م ُمـ أيِّ قمٞم٥م ظَمٚم٘مل.

 وسمٜمٗمس اهلٞمئ٦م ٟمٗمس قمغم أوضمده ىمد شمٕم٤ممم اهلل أن ًمٜم٤م يت٠ميمد ًمٙملصم٤مًمًث٤م:

 قمغم واوح دًمٞمؾ هذا وذم اًمس٤مسم٘م٦م، اًمٙمت٥م ذم ذيمرت اًمتل اًمّمٗم٤مت

رد ذم يمت٥م اًمسػمة ُمـ و ُم٤م وًمٕمؾ وؾمٚمؿ، قمٚمٞمف اهلل صغم رؾم٤مًمتف صدق

ىمّم٦م سمحػما اًمراه٥م اًمذي رأى اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم صب٤مه ذم 

اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة ُمـ قمٛمره أصمٜم٤م. رطمٚمتف إمم اًمِم٤مم ُمع قمٛمف أيب ـم٤مًم٥م، وقمرف 

سمحػما اًمراه٥م أٟمف اًمٜمبل اعمٜمتٔمر سمجٛمٚم٦م ُمـ اًمٕمالُم٤مت ذيمرت ًمف ذم 
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٤مسم٘م٦م، ُمـ سمٞمٜمٝم٤م ظم٤مشمؿ اًمٜمبقة سملم يمتٗمٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، اًمٙمت٥م اًمس

واخل٤مشمؿ هذا أُمر ظَمٚم٘مل قمرف سمف سمحػما أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هق اًمٜمبل 

 اعمٜمتٔمر.

وىمد ذيمر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من 

ـَ َيتَّبِٕمُ ُمٙمتقسًم٤م ذم اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ، وم٘م٤مل قمّز ُمـ ىم٤مئؾ: ِذي ؾُمقَل اًمَّ قَن اًمرَّ

لَّ اًمَِّذي جَيُِدوَٟمُف َُمْٙمُتقسًم٤م قِمٜمَْدُهْؿ ذِم اًمتَّْقَراِة َواإِلٟمِجٞمِؾ َي٠ْمُُمُرُهْؿ  اًمٜمَّبِلَّ إُُمِّ

ُم قَمَٚمْٞمِٝمُؿ  ٞمَِّب٤مِت َوحُيَرِّ ؾُّ هَلُُؿ اًمٓمَّ
ـِ اعمُْٜمَٙمِر َوحُيِ سم٤ِمعمَْْٕمُروِف َوَيٜمَْٝم٤مُهْؿ قَم

ـَ آَُمٜمُقااخْلََب٤مِئ٨َم َوَيَْمُع قَمٜمُْٝمْؿ إِْسَ  ِذي ل يَم٤مَٟم٧ْم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ وَم٤مًمَّ
تِ  ُهْؿ َوإهَْمالَل اًمَّ

ِذي ُأٟمِزَل َُمَٕمُف ُأْوًَمِئَؽ ُهُؿ  َبُٕمقا اًمٜمُّقَر اًمَّ وُه َواشمَّ ُروُه َوَٟمٍَمُ سمِِف َوقَمزَّ

اعمُْْٗمٚمُِحقنَ 
(1). 

وىمد ٟمٕمك اهلل شمٕم٤ممم قمغم أهؾ اًمٙمت٤مب قمدم اشمب٤مقمٝمؿ ًمٚمرؾمقل صغم اهلل 

يمدهؿ ُمـ صدق رؾم٤مًمتف، سمؾ وُمٕمرومتٝمؿ سمف يمام يٕمرومقن قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمع شم٠م

أسمٜم٤م.هؿ، وُمع ذًمؽ يمتٛمقا احلؼ اًمقاوح اًمٍميح وهؿ يٕمٚمٛمقن، ىم٤مل 

ـَ آشَمْٞمٜم٤َمُهُؿ اًْمٙمَِت٤مَب َيْٕمِروُمقَٟمُف يَماَم َيْٕمِروُمقَن َأسْمٜم٤َمَ.ُهْؿ َوإِنَّ وَمِريً٘م٤م شمٕم٤ممم: ِذي اًمَّ

قنَ ُِمٜمُْٝمْؿ ًَمَٞمْٙمُتُٛمقَن احْلَؼَّ َوُهْؿ َيْٕمَٚمٛمُ 
 (2). 

خيؼم شمٕم٤ممم أن أهؾ ))ي٘مقل اإلُم٤مم اسمـ يمثػم ذم شمٗمسػم هذه أي٦م: 

اًمٙمت٤مب يٕمرومقن صح٦م ُم٤م ضم٤م.هؿ سمف اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .157( ؾمقرة إقمراف، أي٦م: 1)

 .46( ؾمقرة اًمب٘مرة، أي٦م: 2)
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يٕمرف أطمدهؿ أوٓده، صمؿ أظمؼم شمٕم٤ممم أهنؿ ُمع هذا اًمتح٘مٞمؼ واإلشم٘م٤من 

ُمـ صٗم٦م ، أي: ًمٞمٙمتٛمقن اًمٜم٤مس ُم٤م ذم يمتبٝمؿ ًَمَٞمْٙمُتُٛمقَن احْلَؼَّ اًمٕمٚمٛمل

 .(1) ((ناًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهؿ يٕمٚمٛمق

 اهلل صغم ًمف اخلَٚم٘مٞم٦م اًمّمٗم٤مت ٟمٕمتؼم دمٕمٚمٜم٤م اًمتل إؾمب٤مب وُمـراسمًٕم٤م:

 إًمّم٤مق ُمـ اإلؾمالم أقمدا. سمٕمض طم٤موًمف ُم٤م أيًْم٤م، اًمسٜم٦م ُمـ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف

 .وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم سمف احل٘مٞم٘مٞم٦م همػم اًمّمٗم٤مت سمٕمض

ٟمداومع قمٜمف وٟمحـ ذم ُمقىمػ اًم٘مقة  وُمٕمرومتٜم٤م سمّمٗم٤مشمف اخلَٚم٘مٞم٦م دمٕمٚمٜم٤م

 واًمثب٤مت ٕٟمف صمب٧م سمٙمؾ إدًم٦م يمامل ظمٚم٘متف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

 ُم٤م سمٙمؾ ٟم٘متدي طمتك اًمسٜم٦م ُمـ وٟمٕمتؼمه٤م اخلَٚم٘مٞم٦م صٗم٤مشمِف ٟمتٕمٚمؿظم٤مُمًس٤م:

 .(2) ((وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم حلٞمتف صٗم٦م ُمثؾ ُمٜمٝم٤م، سمف آىمتدا. يٛمٙمـ

َػة اخُلُؾؼقَِّة:-ب  افصِّ

  .صذَّ اهلل ظؾقف وشؾَّؿ وشؾقـفوأخالؿف َصامئؾُف : وهل

ـُ  ُم٤م فوُمث٤مًم ـُ ِهَِم٤مِم سْم قَم٤مُِمٍر ىَم٤مَل: َأشَمْٞم٧ُم قَم٤مِئَِم٦َم وَمُ٘مْٚم٧ُم: َي٤م ُأمَّ  رواه ؾَمْٕمُد سْم

يٜمِل سمُِخُٚمِؼ َرؾُمقِل  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ىَم٤مًَم٧ْم: يَم٤مَن  اهللَصغمَّ اهلل اعم١ُْْمُِمٜملَِم َأظْمؼِمِ

َوإِٟمََّؽ ًَمَٕمغَم ظُمُٚمٍؼ قَمزَّ َوضَمؾَّ اهلل شَمْ٘مَرُأ اًْمُ٘مْرآَن ىَمْقَل ظُمُٚمُ٘مُف اًْمُ٘مْرآَن َأَُم٤م 

قَمٔمِٞمؿٍ 
(3). 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/194( شمٗمسػم اسمـ يمثػم: 1)

 (.22، 1/21( شمٞمسػم اًمٚمٓمٞمػ اخلبػم ذم قمٚمقم طمدي٨م اخلبػم اًمبِمػم: )2)

(، واًمٚمٗمـظ 24611، واحلدي٨م أظمرضمـف أمحـد، سمـرىمؿ: )4( ؾمقرة اًم٘مٚمؿ، أي٦م: 3)

 ٨م ـمقيؾ.( ُمـ طمدي746ًمف، وُمسٚمؿ، سمرىمؿ: )
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ـُ قَمْٛمٍرو َريِضَ اهلل ُم٤م رواه قَمْبدُ و ـْ اًمٜمَّبِلُّ َصغمَّ  :قَمٜمُْٝماَم ىَم٤مَل اهلل سْم ََلْ َيُٙم

ًِم٤ماهلل  َٓ ُُمَتَٗمحِّ َؿ وَم٤مطِمًِم٤م َو ـْ ظِمَٞم٤مِريُمْؿ إِنَّ ُمِ ))َويَم٤مَن َيُ٘مقُل:  ،قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

 .(1) ((َأطْمَسٜمَُٙمْؿ َأظْماَلىًم٤م

ٜم٦َّم شمقأُم٤من ٓ يٜمٗمٙم٤من،  وفؼد اشتؼر آصطالح ُِمـ أنَّ احلدي٨م واًمسُّ

ح٤مسم٦م واًمت٤َّمسمٕملم. ٜم٦َِّم، وأىمقال اًمّمَّ  وأنَّ احلدي٨َم يِمتٛمؾ قَمغَم اًمسُّ

ـُ ضمٕمٗمر اًمَٙمت٤َّمينُّ )ت ُد سم هـ(: اقمٚمؿ أنَّ قِمْٚمَؿ احلدي٨م 1354ىم٤مَل حُمَٛمَّ

ٜم٦َِّم هق: اًمٕمٚمُؿ اعمِمتٛمؾ قمغم ٟم٘مؾ ُم٤م ًَمدَ  ى َُمـ ي٘مقل: إٟمف أقمّؿ ُمـ اًمسُّ

أو إمم صح٤ميب أو إمم َُمـ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -أوٞمػ إمم اًمٜمبل 

ػم وإي٤مم، طمتك  دوٟمف ُمـ إىمقال وإومٕم٤مل واًمت٘م٤مرير وإطمقال واًمسِّ

ٙمٜم٤مت ذم اًمٞم٘مٔم٦م واعمٜم٤مم، وأؾم٤مٟمٞمد ذًمؽ، وروايتف،  احلريم٤مت واًمسَّ

 .(2)ٓمف وحترير أًمٗم٤مفمف، وذح ُمٕم٤مٟمٞمفووب

 أخرى: ُمصطؾحات

 اخَلَز:.1

 .(3)، ُمثؾ ؾمب٥م و أؾمب٤مب ٟمب٤م.ًمٖم٦م: اًمٜمب٠م. ومجٕمف أ

 : ومٞمف صمالصم٦م أىمقال وهل:٤ماصٓمالطًم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2321(، ُمسٚمؿ، سمرىمؿ: )3559( أظمرضمف اًمبخ٤مري، سمرىمؿ: )1)

(. ويٜمٔمـر ُمـ٤م يمتبـف أؾمـت٤مذٟم٤م اًمـديمتقر أمحـد ُمٕمبـد 3( اًمرؾم٤مًم٦م اعمسـتٓمروم٦م: )ص: 2)

احلـ٤مومظ اًمٕمراىمـل وأصمـره ذم ))يمت٤مب  ((اًمسٜم٦م ذم اصٓمالح قمٚمامئٝم٤م))قمبداًمٙمريؿ طمقل 

 .47-1/27: ((اًمسٜم٦م

 .2/591عمٜمػم: ، اعمّمب٤مح ا67( اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: 3)
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 .٤مهق ُمرادف ًمٚمحدي٨م: أي إن ُمٕمٜم٤ممه٤م واطمد اصٓمالطًم  (أ

ٚمٞمف وؾمٚمؿ. ( ُمٖم٤مير ًمف: وم٤محلدي٨م ُم٤م ضم٤م. قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمب

 .ـ همػمهواخلؼم ُم٤م ضم٤م. قم

أي إن احلدي٨م ُم٤م ضم٤م. قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ( أقمؿ ُمٜمف:ج

 .(1)واخلؼم ُم٤م ضم٤م. قمٜمف أو قمـ همػمه

 إَثر:.2

 واجلٛمع آصَم٤مٌر ُمثؾ: ؾمب٥م وأؾمب٤مب. .(2)أ( ًمٖم٦م: سم٘مٞم٦م اًمٌم.

 : ومٞمف ىمقٓن مه٤م:٤مب( اصٓمالطًم 

 .٤مرادف ًمٚمحدي٨م: أي أن ُمٕمٜم٤ممه٤م واطمد اصٓمالطًم ُمُ ( هق 1

هق ُم٤م ٌأوٞمػ إمم اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ُمـ أىمقال أو ( ٌُمٖم٤مير ًمف: و2

 .(3)أومٕم٤مل

 اإلشـاد: فف معـقان:.3

 . اأ( قَمْزو احلدي٨م إمم ىم٤مئٚمف ُمسٜمدً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، شمقضمٞمــف 18-17، شمٞمســػم ُمّمــٓمٚمح احلــدي٨م: )7( يٜمٔمــر: ذح ٟمخبــ٦م اًمٗمٙمــر: 1)

 .3اًمٜمٔمر ًمٚمجزائري: 

، )إصمر حمريم٦م سم٘مٞم٦م اًمٌم. ج آصمـ٤مر وأصمقر(،اعمّمـب٤مح 424( اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: 2)

 .1/4اعمٜمػم: 

، اًمت٘مري٥م ًمٚمٜمقاوي ُمع شمدري٥م اًمراوي 42( يٜمٔمر: قمٚمقم احلدي٨م ٓسمـ اًمّمالح: 3)

)سمتح٘مٞمـؼ. د. قمبـداهلل اًمـرطمٞمكم(، شمٞمسـػم ُمٓمٚمـح  37، ُٟمزهـ٦م اًمٜمٔمـر: 119قـمل: ًمٚمسٞم

 ( إقمداد. أ.د/ ُمقومؼ قمبداهلل131ُمذيمرة قمٚمقم احلدي٨م ) .18احلدي٨م: 
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ب( ؾمٚمسٚم٦م اًمرضم٤مل اعمٌقصٚم٦م ًمٚمٛمتـ . وهق هبذا اعمٕمٜمك ُمرادف 

 .(1)ًمٚمسٜمد

 د:ـَ فسَّ ا.4

 .(2)ن احلدي٨م يستٜمد إًمٞمف ويٕمتٛمد قمٚمٞمفل يمذًمؽ ٕٛمِّ وؾُم  ،دٛمَ تَ ٕمْ ًمٖم٦م: اعمُ 

 .(3) اعمقصٚم٦م ًمٚمٛمتـ اًمرواةاصٓمالطم٤م: ؾمٚمسٚم٦م  

ٜمَد يٕمتٛمد قمٚمٞمف ذم ٟمسب٦م اعمتـ  ٤م ٕنَّ اًمسَّ ل هَذا اًمٓمريؼ ؾمٜمًَدا، إُمَّ وؾُمٛمِّ

ٜمَِد ذم ُمٕمروم٦م صح٦م احلدي٨م  إمم ُمّمدره، أو ٓقمتامد احلٗم٤مظ قَمغَم اًمسَّ

 .(4)وَوٕمٗمفِ 

صملَم يستٕمٛمٚم ٜمَِد، وهلذا ٟمجد اعمَُْحدِّ قَن وىمد ُيٓمٚمؼ اإلؾمٜم٤مد قمغم اًمسَّ

ٜمَد واإلؾمٜم٤مد سمٛمٕمٜمًك واطمد اًمسَّ
(5). 

 ـ:تْ ادَ .5

 .(6)ُمـ إرض وارشمٗمعَ  ٥َم ٚمُ أ( ًمٖم٦م: ُم٤م َص 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .18( شمٞمسػم ُمّمٓمٚمح احلدي٨م: 1)

، اعمٕمجـؿ 1/444(،  اعمّمب٤مح اعمٜمػم: 371( يٜمٔمر: اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: )ص: 2)

 .2/853اًمقؾمٞمط: 

)سمتح٘مٞمؼ. د. قمبداهلل اًمرطمٞمكم(. ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجـر:  39ٜمٔمر: ( يٜمٔمر: ُٟمزه٦م اًم3)

 .2/43. شمدري٥م اًمراوي: اإلشـاد: حؽايُة ضريِؼ ادتـ

ْرىَم٤مين قمغَم اًمبٞم٘مقٟمٞم٦م: 4)  .9( يٜمٔمر: ذح اًمزُّ

 .6( يٜمٔمر: شمدري٥م اًمراوي: 5)

، اعمٕمجؿ 2/866(، اعمّمب٤مح اعمٜمػم: 1591( يٜمٔمر: اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: )ص: 6)

 .2/853اًمقؾمٞمط: 
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 .(1): ُم٤م يٜمتٝمل إًمٞمف اًمسٜمد ُمـ اًمٙمالم٤مب( اصٓمالطًم 

 .بػتح افـقن(ْسـَد: )ادُ .6

 أ( ًمٖم٦م: اؾمؿ ُمٗمٕمقل ُمـ أؾمٜمد اًمٌم. إًمٞمف سمٛمٕمٜمك قمزاه وٟمسبف ًمف.

 : ًمف صمالصم٦م ُمٕم٤من.٤مب( اصٓمالطًم 

 َع ومٞمف ُمروي٤مت يمؾ صح٤ميب قمغم طِمَدة.( يمؾ يمت٤مب مج1

 . ا( احلدي٨م اعمرومقع اعمتّمؾ ؾمٜمدً 2

 .٤مٛمٞمً ٞمُم اومٞمٙمقن هبذا اعمٕمٜمك ُمّمدرً  ((اًمسٜمد ))راد سمف ( إن يُ 3

 .(افـقن ْسـِد : ) بؽرسادُ .7

ًمف  ًمٞمَس  أوهق ُمـ يروي احلدي٨م سمسٜمده . ؾمقا. أيم٤من قمٜمده قمٚمؿ سمف. 

 .(2)روايتفِ  جمردُ إٓ َّ

 ث:دِّ َح ادُ .8

يِمتٖمؾ سمٕمٚمؿ احلدي٨م رواي٦م ودراي٦م . ويٓمٚمع قمغم يمثػم ُمـ هق ُمـ 

 اًمرواي٤مت وأطمقال رواهت٤م.

 احلاؾظ : ؾقف ؿقٓن :.9

 أ( ُمرادف ًمٚمٛمحدث قمٜمد يمثػم ُمـ اعمحدصملم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/43( يٜمٔمر: شمدري٥م اًمراوي: 1)

 .2/43( يٜمٔمر: شمدري٥م اًمراوي: 2)
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ب( وىمٞمؾ هق أرومع درضم٦م ُمـ اعمحدث . سمحٞم٨م يٙمقن ُم٤م يٕمرومف ذم 

 يمؾ ـمب٘م٦م أيمثر مم٤م جيٝمٚمف.

 احلاـؿ:.11

ٓ يٗمقشمف ُمٜمٝم٤م إٓ اًمٞمسػم  سمجٛمٞمع إطم٤مدي٨م طمتك هق ُمـ أطم٤مط قمٚماًم 

 قمغم رأي سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ.

 أمر ادممـغ يف احلديث: .11

اعمتقن قمٚمؾ  يٕمرفٗمظ احلدي٨م، وحي قَمغَم َُمـهق أقَمغَم ًم٘م٥م 

 وإؾم٤مٟمٞمد.

 

 ( إظداد. أ.د/ مقؾؼ ظبداهلل131مذـرة ظؾقم احلديث )

 جامعة أم افؼرى مؽة ادؽرمة
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ـَّة ومؽاكتفا يف اإلشالم  افسُّ

يـ اإلؾمالُمل سُمٜمل قَمغَم ىمقاقمد وأريم٤من إنَّ ا َؿاَل َرُشقُل اهللِ صذ اهلل ًمدِّ

سُمٜمَِل اإِلؾْمالُم قَمغم مَخٍْس: ؿَمٝم٤مَدِة َأْن َٓ إًِمَف إَِّٓ اهللُ َوَأنَّ )) ظؾقف وشؾؿ:

، َوَصْقِم  يم٤مِة َواحْل٩َمِّ الِة، َوإِيت٤مَ. اًمزَّ ًدا َرؾُمقُل اهللِ، َوإىِم٤مِم اًمّمَّ حُمَٛمَّ

 .(1)((َرَُمَْم٤منَ 

ًدا )) : ؿمٝم٤مدة إريم٤منوأول هذه   ؿَمٝم٤مَدِة َأْن َٓ إًِمَف إَِّٓ اهلُل َوَأنَّ حُمَٛمَّ

 .((َرؾُمقُل اهللِ

ن اًمِم٤مهد ٢موشمتْمٛمـ يمٚمٛم٦م اًمِمٝم٤مدة اإلىمرار وآقمؽماف وآقمت٘م٤مد وم

يٕمت٘مد صح٦م ُم٤م يِمٝمد سمف وخيؼم قمٜمف، وم٤مذا ؿمٝمد سمام ٓ يٕمت٘مده يم٤مٟم٧م 

إَِذا ضَم٤م.َك ؼ اقمت٘م٤مده. ىم٤مل شمٕم٤ممم: ؿمٝم٤مدشمف يم٤مذسم٦م ٕن إظمب٤مره ٓ يٓم٤مسم

َيِْمَٝمُد  اهللَيْٕمَٚمُؿ إِٟمََّؽ ًَمَرؾُمقًُمُف وَ  اهللوَ  اهللاعمُْٜم٤َمومُِ٘مقَن ىَم٤مًُمقا َٟمِْمَٝمُد إِٟمََّؽ ًَمَرؾُمقُل 

إِنَّ اعْمُٜم٤َمومِِ٘ملَم ًَمَٙم٤مِذسُمقنَ 
، ومٝمؿ يم٤مذسمقن ٕهنؿ ٓ يٕمؽمومقن سمّمح٦م ُم٤م (2) 

 ي٘مقًمقن وٓ يٕمت٘مدون ُم٤م ي٘مقًمقن.

 :اًمٜمَّبل حمٛمٍد صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ سمرؾم٤مًم٦مُم٘متْمٞم٤مت اإليامن  و ُمـ 

وآًمتزام سمسٜمتف صغمَّ اهلل قمٚمٞمف  ـم٤مقم٦م اًمرؾمقل صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ

ومٚم٘مد أُمرٟم٤م  اهلل شمٕم٤ممم ذم أيمثر ُمـ ُمقوع ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  وؾمٚمَّؿ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( أظمرضمف اًمبخ٤مري وُمسٚمؿ ُمـ طمدي٨م قمبداهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام.1)

 .1( ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن، أي٦م: 2)
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 ُٕمقْا اهللَوَأـمِٞم  :: ىم٤مل شمٕم٤مممسمقضمقِب ـم٤مقم٦م اًمرؾمقل صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ

ُٙمْؿ شُمْرمَحُقنَ  ؾُمقَل ًَمَٕمٚمَّ َواًمرَّ
 (1). 

٥مُّ وؿال تعاػ: 
ْقْا وَم٢مِنَّ اهللَّ َٓ حُيِ ؾُمقَل وم٢مِن شَمَقًمَّ ىُمْؾ َأـِمٞمُٕمقْا اهللَّ َواًمرَّ

ـَ  اًْمَٙم٤مومِِري
 (2) 

بُّقَن اهللَّ ومَ وىم٤مل شمٕم٤ممم: 
بُِٕمقيِن حُيْبِْبُٙمُؿ اهللىُمْؾ إِن يُمٜمُتْؿ حُتِ  ِٗمرْ َوَيٖمْ  ٤مشمَّ

طِمٞمٌؿ  ًَمُٙمْؿ ُذُٟمقسَمُٙمْؿ َواهلل هَمُٗمقٌر رَّ
 (3).  

ُٛمقَك ومِٞماَم ؿَمَجَر سَمْٞمٜمَُٝمْؿ صُمؿَّ وؿال تعاػ:   ََٓ َوَرسمَِّؽ َٓ ُي١ْمُِمٜمُقَن طَمتََّك حُيَٙمِّ

٤َّم ىَمَْمْٞم٧َم َوُيَسٚمُِّٛمقْا شَمْسٚمِٞماًم  ٤مَٓ جَيُِدوْا ذِم َأٟمُٗمِسِٝمْؿ طَمَرضًم  ممِّ
 (4). 

ـْ يُ وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ؾُمقَل وَمَ٘مْد َأـَم٤مَع اهلل َوَُمـ شَمَقممَّ وَماَم َأْرؾَمْٚمٜم٤َمَك ُمَّ ِٓمِع اًمرَّ

طَمِٗمٞمًٔم٤مقَمَٚمْٞمِٝمْؿ 
 (5). 

ؾُمقُل وَمُخُذوُه َوَُم٤م هَن٤َميُمْؿ قَمٜمُْف وَم٤مٟمَتُٝمقا وىم٤مل شمٕم٤ممم:  َوَُم٤م آشَم٤ميُمُؿ اًمرَّ
 (6).  

ـَ آَُمٜمُقْا اؾْمَتِجٞمُبقْا هلِل وَ  وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ِذي ٤َم اًمَّ ؾُمقِل إَِذا َدقَم٤ميُمؿ َي٤م َأُّيُّ ًمِٚمرَّ

ِٞمٞمُٙمؿْ  عم٤َِم حُيْ
 (7). 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .132( ؾمقرة آل قمٛمران، أي٦م: 1)

 .32( ؾمقرة آل قمٛمران، أي٦م: 2)

 .31( ؾمقرة آل قمٛمران، أي٦م: 3)

 .75رة اًمٜمس٤م.، أي٦م: ( ؾمق4)

 .81( ؾمقرة اًمٜمس٤م.، أي٦م: 5)

 .7( ؾمقرة احلنم، أي٦م: 6)

 .34( ؾمقرة إٟمٗم٤مل، أي٦م: 7)
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ـْ َأُْمِرِه َأن شُمِّمٞمَبُٝمْؿ ومِْتٜم٦ٌَم َأْو وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٤مًمُِٗمقَن قَم ـَ خُيَ ِذي وَمْٚمَٞمْحَذِر اًمَّ

ُيِّمٞمَبُٝمْؿ قَمَذاٌب َأًمِٞمٌؿ 
 (1). 

َٓ ُُم١ْمُِمٜم٦ٍَم إَِذا ىَم٣َم اهلل َوَرؾُمقوىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـٍ َو َأن  اًُمُف َأُْمرً َوَُم٤م يَم٤مَن عم١ُِْمُِم

ـْ َأُْمِرِهْؿ َوَُمـ َيْٕمِص  ُة ُِم ػَمَ
ًٓ  اهللَيُٙمقَن هَلُُؿ اخْلِ  َوَرؾُمقًَمُف وَمَ٘مْد َوؾَّ َواَل

بِٞمٜمً  ٤مُمُّ
(2). 

ؾُمقُل وَمُخُذوُه َوَُم٤م هَن٤َميُمْؿ قَمٜمُْف وَم٤مٟمَتُٝمقا وىم٤مل شمٕم٤ممم:  َوَُم٤م آشَم٤ميُمُؿ اًمرَّ
 (3).  

ؾُمقِل اهلل ُأؾْمَقٌة طَمَسٜم٦ٌَم عمَِّـ يَم٤مَن ًَمَ٘مْد يَم٤مَن ًَمُٙمْؿ ذِم رَ وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ظِمَر َوَذيَمَر  اهللَيْرضُمق  ْٔ يَمثػًِما  اهللَواًْمَٞمْقَم ا
 (4).  

 اَوَُمـ َيْٕمِص اهللَّ َوَرؾُمقًَمُف َوَيَتَٕمدَّ طُمُدوَدُه ُيْدظِمْٚمُف َٟم٤مرً وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ِٝملمٌ  اظَم٤مًمِدً    . (5) ومِٞمَٝم٤م َوًَمُف قَمَذاٌب ُمُّ

 أيات افؽريؿة ما يليت:ويستـتج مـ هذه 

سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ أٟمَُّف صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ نَّ وفمٞمٗم٦م اًمرؾمقل أ.1

ٌ عمٕم٤مٟمٞمف، وُمقوح ٔي٤مشمف.  ُُمبلمِّ

 نَّ ُمٝمٛمتف سمٞم٤من احلّؼ ومٞمام خيتٚمػ ومٞمف اًمٜم٤َّمس.أ.2

 أنَّ اهلل شمٕم٤ممم أرؾمَؾ اًمرؾمقَل ًمٞمٕمٚمَِّؿ اًمٜم٤مَس أطمٙم٤مَم ديٜمٝمؿ..3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .63( ؾمقرة اًمٜمقر، أي٦م: 1)

 .36( ؾمقرة إطمزاب، أي٦م:2)

 .7( ؾمقرة احلنم، أي٦م:3)

 .21( ؾمقرة إطمزاب، أي٦م:4)

 .14( ؾمقرة اًمٜمس٤م.، أي٦م:5)
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 ١مُمٜملم آٟم٘مٞم٤مد حِلُٙمٛمِف ذم يمؾِّ أُمٍر.أوضم٥م اهلل شمٕم٤ممم قَمغَم اعم.4

شم٘متيض ـم٤مقم٦م اًمرؾمقل واشمب٤مقمِف صغمَّ اهلل  شمب٤مرك وشمٕم٤ممم أنَّ حَمب٦م اهلل.5

 قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ.

 شمٕم٤ممَم  حب٦م اهللعمأنَّ ـم٤مقم٦م اًمرؾمقل صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ ؾمب٥م .6

 ًمٚمٕمب٤مِد وُمٖمٗمرشمف ًمذٟمقهبؿ.

ٛمقا رؾمقل اهلل .7 صغمَّ اهلل قمٚمٞمف ٟمٗمل صٗم٦م اإليامن قمـ اًمذيـ ََل حُيَٙمِّ

َو٤م اًمت٤مم  وؾمٚمَّؿ ومٞمام اظمتٚمٗمقا ومٞمف، سمؾ جي٥م آٟم٘مٞم٤مد حُلٙمٛمِف ُمع اًمرِّ

 وآؾمتسالم.

إَذا ىم٣م اهلل ورؾمقًمف أُمًرا ومال اظمتٞم٤مر ًمٚمٛم١مُمٜملَم ومٞمام ي٘ميض اهلل شمٕم٤ممم .8

 ورؾمقًمف صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ.

 يٕمّمقن اهلل ورؾمقًمف سمٕمذاٍب أًمٞمؿ. ذيـ هدد اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم اًم.9

يرضمق اهلل نَّ اًمرؾمقَل صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ هق اًم٘مدوة ًمٙمؾِّ ُُمْسٚمٍِؿ أ.11

ذم ىمقل أو  ؾمقا. وهذا ي٘متيض شمرك خم٤مًمٗمتف ،واًمٞمقم أظمر وذيمر اهلل يمثػًما

 ومٕمؾ.

ؿ .11 أصار افُؼران افؽريؿ أنَّ ُُمافػة افرشقل صذَّ اهلل ظع وشؾَّ

 .ؽػرتمدي إػ اف

 اًم٘مرآن ؾمقى – قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ إنَّ يمّؾ ُم٤م ضم٤م. قمـ اًمرؾمقل صغمَّ اهلل.12

قمٞم٦م، ًمألطمٙم٤ممِ  أو اًم٘مرآن عمٕم٤مين سمٞم٤من ُمـ -اًمٙمريؿ  ُمـ وطملٌّ  هل إٟمَّام اًمنمَّ

 . اًمٕمزيز اًمٙمت٤مب ذم عم٤م وشمٓمبٞمٌؼ  شمٕم٤ممم اهلل
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عم٤م سمٞمٜم٤م أن اًم٘مرآن هق إصؾ اعمرضمقع ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق حمٛمد سمـ طمزم: 

 أُمرٟم٤م سمف رؾمقل اهلل إًمٞمف ذم اًمنمائع ٟمٔمرٟم٤م ومٞمف ومقضمدٟم٤م ومٞمف إجي٤مب ـم٤مقم٦م ُم٤م

صغمَّ  ووضمدٟم٤مه قمز وضمؾ ي٘مقل ومٞمف واصٗم٤م ًمرؾمقل صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ

ـِ اهْلََقى: اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ َّٓ َوطْمٌل ُيقطَمك َوَُم٤م َيٜمِٓمُؼ قَم إِْن ُهَق إِ
 (1).  

صغمَّ  ومّمح ًمٜم٤م سمذًمؽ أن اًمقطمل يٜم٘مسؿ ُمـ اهلل قمز وضمؾ إمم رؾمقل

 :قمغم ىمسٛملم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ

 .وهق افؼرآن ،عجز افـظاما مُ ممفػ تلفقػً  ق  ؾُ تْ مَ  وحل   :أحدمها 

 ،ق  ؾُ تْ عجز افـظام وٓ مَ ؽر ممفػ وٓ مُ  روي مـؼقٌل وحل مَ  :وافثاين 

وهق  صذَّ اهلل ظؾقف وشؾَّؿ، وهق اخلز افقارد ظـ رشقل اهلل ،فؽـف مؼروء

  .مراده مـا وجؾَّ  زَّ  ظـ اهلل ظَ غِّ بَ ادُ 

َل إًَِمْٞمِٝمْؿ َوًَمَٕمٚمَُّٝمْؿ : ٤مممىم٤مل اهلل شمٕم َ ًمِٚمٜم٤َّمِس َُم٤م ُٟمزِّ يْمَر ًمُِتَبلمِّ َوَأٟمَزًْمٜم٤َم إًَِمْٞمَؽ اًمذِّ

ُرونَ  َيَتَٗمٙمَّ
 (2). 

ووضمدٟم٤مه شمٕم٤ممم ىمد أوضم٥م ـم٤مقم٦م هذا اًمث٤مين يمام أوضم٥م ـم٤مقم٦م اًم٘مسؿ  

ـَ آَُمٜمُقْا : وم٘م٤مل شمٕم٤ممم  .إول اًمذي هق اًم٘مرآن وٓ ومرق ِذي ٤َم اًمَّ َي٤م َأُّيُّ

 َأـمِ 
ٍ
. ؾُمقَل َوُأْوزِم إَُْمِر ُِمٜمُٙمْؿ وَم٢مِن شَمٜم٤َمَزقْمُتْؿ ذِم َرْ ٞمُٕمقْا اًمرَّ

ٞمُٕمقْا اهللَّ َوَأـمِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4و 3أي٦م: )( ؾمقرة اًمٜمجؿ، 1)

 .44( ؾمقرة اًمٜمحؾ: 2)
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وُه إمَِم  ؾُمقِل إِن يُمٜمُتْؿ شُم١ْمُِمٜمُقَن سم٤ِمهلّلِ َواًْمَٞمْقِم أظِمِر َذًمَِؽ ظَمػْمٌ  اهللوَمُردُّ َواًمرَّ

ـُ شَم٠ْمِوياًل   . (1) َوَأطْمَس

ـُ ىمٞمؿ اجلقزي٦م رمحف ا هلل ُُمٕمٚمًِّ٘م٤م قمغم هذه أي٦م: وَم٠َمَُمَر شَمَٕم٤ممَم وىم٤مل اسم

ؾُمقِل دَم٥ُِم  سمَِٓم٤مقَمتِِف َوـَم٤مقَم٦ِم َرؾُمقًمِِف َوَأقَم٤مَد اًْمِٗمْٕمَؾ إقْماَلًُم٤م سم٠َِمنَّ ـَم٤مقَم٦َم اًمرَّ

ًٓ ُمـ هَمػْمِ قَمْرِض ُم٤م َأَُمَر سمِِف قمغم اًْمِٙمَت٤مِب، سَمْؾ إَذا َأَُمَر َوضَمَب٧ْم ـَم٤مقَمُتُف  اؾْمتِْ٘ماَل

ـْ ومٞمف، وم٢مٟمف ُأوِ َ اًْمِٙمَت٤مَب ُُمْٓمَٚمً٘م٤م ؾَمَقا ٌ. يم٤من ُم٤م َأَُمَر سمِِف ذم اًْمٙمَِت٤مِب أو َل َيُٙم

ًٓ سَمْؾ طَمَذَف اًْمِٗمْٕمَؾ َوضَمَٕمَؾ  َُْمِر اؾْمتِْ٘ماَل ْٕ َوُِمْثَٚمُف ُمٕمف وَل َي٠ْمُُمْر سمَِٓم٤مقَم٦ِم ُأوزِم ا

ُْؿ إٟمَّاَم ُيَٓم٤مقُمق ؾُمقِل إيَذاًٟم٤م سم٠َِمهنَّ ـِ ـَم٤مقَم٦ِم اًمرَّ َن شَمَبًٕم٤م ًمَِٓم٤مقَم٦ِم ـَم٤مقَمَتُٝمْؿ ذم ِوْٛم

ـْ َأَُمَر سمِِخاَلِف ُم٤م  ؾُمقِل َوضَمَب٧ْم ـَم٤مقَمُتُف َوَُم ـْ َأَُمَر ُمٜمٝمؿ سمَِٓم٤مقَم٦ِم اًمرَّ ؾُمقِل وَمَٛم اًمرَّ

َٓ ـَم٤مقَم٦مَ  ؾُمقُل وَماَل ؾَمْٛمَع ًمف َو ضم٤م. سمِِف اًمرَّ
(2). 

شقل صذَّ اهلل ظؾقف  ومـ رضوريات اإليامن أن يتقؼـ ادممـ أنَّ افرَّ

فُ  وشؾَّؿ  ؿد بؾَّغَ  ؿد  صذَّ اهلل ظؾقف وشؾَّؿ افؼرآن وََل يؽتؿ صقًئا مـف، وأكَّ

َ أحؽامف وـّؾ ما حيتاُج إفقف ادممـقن  .بغَّ

ْ شَمْٗمَٕمْؾ شمٕم٤ممم:  ىم٤مل  سمَِّؽ َوإِن َلَّ ؾُمقُل سَمٚمِّْغ َُم٤م ُأٟمِزَل إًَِمْٞمَؽ ُِمـ رَّ ٤َم اًمرَّ َي٤م َأُّيُّ

وَماَم سَمٚمَّْٖم٧َم ِرؾَم٤مًَمَتُف 
 (3). 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .59( ؾمقرة اًمٜمس٤م.، أي٦م: 1)

 .1/48( إقمالم اعمقىمٕملم: 2)

 .67( ؾمقرة اعم٤مئدة، أي٦م: 3)
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صَمَؽ َأنَّ اًمٜمَّبِلَّ َصغمَّ  :٤مًَم٧ْم قَم٤مِئَِم٦َم ىمَ  َظـ ـْ طَمدَّ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ يَمَتَؿ ؿَمْٞمًئ٤م  اهللَُم

ىْمفُ  ـْ اًْمَقطْمِل وَماَل شُمَّمدِّ ؾُمقُل سَمٚمِّْغ َُم٤م : شَمَٕم٤ممَم َيُ٘مقُل  اهللإِنَّ  ،(1)ُِم ٤َم اًمرَّ َي٤م َأُّيُّ

ْ شَمْٗمَٕمْؾ وَماَم سَمٚمَّْٖم٧َم  سمَِّؽ َوإِن َلَّ ِرؾَم٤مًَمَتفُ ُأٟمِزَل إًَِمْٞمَؽ ُِمـ رَّ
 (2) . 

ٌد يَم٤مِِت٤ًم ؿَمْٞمًئ٤م مِم٤َّم ُأْٟمِزَل قَمَٚمْٞمِف ًَمَٙمَتَؿ ))وذم رواي٦م ُمسٚمؿ:  َوًَمْق يَم٤مَن حُمَٛمَّ

َي٦مَ  ْٔ قَمَٚمْٞمِف َوَأْٟمَٕمْٛم٧َم قَمَٚمْٞمِف َأُْمِسْؽ قَمَٚمْٞمَؽ  اهللَوإِْذ شَمُ٘مقُل ًمِٚمَِّذي َأْٟمَٕمَؿ  :َهِذِه ا

ِؼ  َأطَمؼُّ  اهللُُمْبِديِف َوَُتَِْمك اًمٜم٤َّمَس وَ  اهللِسَؽ َُم٤م َوُُتِْٗمل ذِم َٟمٗمْ  اهللَزْوضَمَؽ َواشمَّ

َأن َُتَِْم٤مهُ 
(3). 

ِة: ـَّة افـَّبقيَّ شقل صذَّ اهلل ظؾقف وشؾَّؿ مـ افسُّ  أِدفَّة وجقب ضاظة افرَّ

ـْ َأيب هريرَة .1 صغم اهلل قمٚمٞمف  -: أنَّ َرؾُمقل اهلل  -ريض اهلل قمٜمف  -قَم

تِ  ))، ىَم٤مَل :  -وؾمٚمؿ  ـْ أسَمكيُمؾُّ ُأُمَّ ـْ َي٠مسَمك (4)ل َيدظُمُٚمقَن اجلَٜم٦ََّم إَّٓ َُم . ىمٞمَؾ: َوَُم

ـْ قَمَّم٤ميِن وَمَ٘مْد أسَمك ))َي٤م َرؾُمقل اهلل؟ ىَم٤مَل:  ـْ َأـَم٤مقَمٜمِل َدظَمَؾ اجَلٜم٦ََّم، َوَُم  .(5)((َُم

قمـ َأيب هريرة ريض اهلل قمٜمف، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف .2

ـْ أـَم٤مقَمٜمِل وَمَ٘مْد أـمَ ))وؾمٚمؿ:  ـْ قَمَّم٤ميِن وَمَ٘مْد قَمََم اهلَل...َُم  .(6)((٤مَع اهلَل ، َوَُم

ـْ اًمٜمَّبِلِّ َصغمَّ .3 ـْ َأيِب ُُمقؾَمك قَم َؿ ىَم٤مَل:  اهللقَم إِٟمَّاَم َُمَثكِم ))قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

سمِِف يَمَٛمَثِؾ َرضُمٍؾ َأشَمك ىَمْقًُم٤م وَمَ٘م٤مَل: َي٤م ىَمْقِم إيِنِّ َرَأْي٧ُم  اهللَوَُمَثُؾ َُم٤م سَمَٕمَثٜمِل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، واًمٚمٗمظ ًمف، وُمسٚمؿ، سمرىمؿ:7193( أظمرضمف اًمبخ٤مري، سمرىمؿ: )1)

 (177.) 

 .67( ؾمقرة اعم٤مئدة، أي٦م: 2)

 .37( ؾمقرة إطمزاب، أي٦م: 3)

 ( أي اُمتٜمع.4)

 (.7281( اًمبخ٤مري، سمرىمؿ: )5)

 (.1835(، وُمسٚمؿ، سمرىمؿ: )7137( أظمرضمف اًمبخ٤مري، سمرىمؿ: )6)
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ـْ ىَمْقُِمِف  اجْلَْٞمَش  سمَِٕمْٞمٜمَلَّ َوإيِنِّ َأَٟم٤م اًمٜمَِّذيُر اًْمُٕمْرَي٤مُن وَم٤مًمٜمََّج٤مَ.، وَم٠َمـَم٤مقَمُف ـَم٤مِئَٗم٦ٌم ُِم

سَم٧ْم ـَم٤مِئَٗم٦ٌم ُِمٜمُْٝمْؿ وَم٠َمْصَبُحقا  وَم٠َمْدجَلُقا وَم٤مْٟمَٓمَٚمُ٘مقا قَمغَم َُمَٝمٚمِِٝمْؿ وَمٜمََجْقا، َويَمذَّ

ـْ َأـَم٤مقَمٜمِل َُمَٙم٤مهَنُْؿ وَمَّمبََّحُٝمْؿ اجْلَْٞمُش وَم٠َمْهَٚمَٙمُٝمْؿ َواضْم  َت٤مطَمُٝمْؿ، وَمَذًمَِؽ َُمَثُؾ َُم

ـْ احْلَؼِّ  َب سماَِم ضِمْئ٧ُم سمِِف ُِم ـْ قَمَّم٤ميِن َويَمذَّ َبَع َُم٤م ضِمْئ٧ُم سمِِف َوَُمَثُؾ َُم  .(1) ((وَم٤مشمَّ

ـِ إيمقع .4 ـِ قمٛمرو سم  -قمـ َأيب ُمسٚمؿ ، وىمٞمؾ : َأيب إي٤مس ؾَمٚمٛم٦م سم

 -ؿ صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّ  - َأيَمَؾ قِمٜمَْد َرؾُمقل اهلل : أنَّ َرضُماًل  -ريض اهلل قمٜمف 

َُم٤م  ((ٓ اؾمَتَٓمْٕم٧َم ))ىَم٤مَل : ٓ أؾْمَتٓمٞمُع . ىَم٤مَل:  ((يُمْؾ سمَِٞمِٛمٞمٜمَؽ ))سمِِِماَمًمِِف، وَمَ٘م٤مَل : 

ؼْمُ وماَم َروَمَٕمَٝم٤م إمَِم ومِٞمفِ 
 .(2) َُمٜمََٕمُف إَّٓ اًمٙمِ

صغم اهلل قمٚمٞمف  -، ىَم٤مَل : ىَم٤مَل َرؾُمقل اهلل  -ريض اهلل قمٜمف  -قمـ ضم٤مسمر .5

 (3)وَمَجَٕمَؾ اجلَٜم٤َمِدُب  اَُمَثكِم َوَُمَثُٚمُٙمْؿ يَمَٛمَثِؾ َرضُمٍؾ أْوىَمَد َٟم٤مرً )):  -وؾمٚمؿ 

ـِ اًمٜم٤َّمِر،  َـّ قَمٜمَْٝم٤م، َوَأَٟم٤م آظمٌذ سمُحَجزيُمْؿ قَم ُ ـَ ومِٞمَٝم٤م َوُهَق َيُذهبُّ واًمَٗمَراُش َيَ٘مْٕم

ـْ َيَديَّ   .(4) ((َوأْٟمُتْؿ شَمَٗمٚمَّتقَن ُِم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2283( واًمٚمٗمظ ًمف، وُمسٚمؿ، سمرىمؿ: )6854( أظمرضمف اًمبخ٤مري، سمرىمؿ: )1)

 (.2121( أظمرضمف ُمسٚمؿ، سمرىمؿ: )2)

ُع ذم اًمٜم٤َّمِر . : َٟمحُق اجلراِد َواًمَٗمَراِش ، َهَذا ُهَق اعمَْٕمُروف اًمَِّذي َي٘مَ ((اجلَٜم٤َمِدُب )) (3)

اويؾ. ((احلَُجزُ ))وَ  ري٤مض اًمّم٤محللم  : مَجُْع طُمْجَزة َوِهَل َُمْٕم٘مُد اإلَزار َواًمنَّ

 ًمٚمٜمقوي.

  8/44ىم٤مل اًمٜمقوي ذم ذح صحٞمح ُمسٚمؿ (. 2133( أظمرضمف ُمسٚمؿ، سمرىمؿ: )4)

ؿمبف  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  اجل٤مهٚملم واعمخ٤مًمٗملم سمٛمٕم٤مصٞمٝمؿ وؿمٝمقاهتؿ )): 2285

ة ، وطمرصٝمؿ قمغم اًمقىمقع ومٞمٝم٤م ، ُمع ُمٜمٕمف إي٤مهؿ ، سمتس٤مىمط اًمٗمراش ذم ذم ٟم٤مر أظمر

 . ((ٟم٤مر اًمدٟمٞم٤م، هلقاه ووٕمػ ِتٞمٞمزه
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ـِ َأسمِك َراومٍِع قمَ  اهللقُمَبْٞمِد قمـ .6 صغم اهلل قمٚمٞمف - اهللـْ َأسمِٞمِف َأنَّ َرؾُمقَل سْم

َٓ ُأًْمِٗملَمَّ َأطَمَديُمْؿ ُُمتَّٙمًِئ٤م قَمغَم َأِريَٙمتِِف َي٠ْمشمِٞمِف إَُْمُر مِم٤َّم َأَُمْرُت ))ىَم٤مَل : -وؾمٚمؿ

َبْٕمٜم٤َمهُ  اهللسمِِف َأْو هَنَْٞم٧ُم قَمٜمُْف وَمَٞمُ٘مقُل : َٓ َأْدِرى َُم٤م َوضَمْدَٟم٤م ذم يمَِت٤مِب   .(1) ((اشمَّ

ـِ ؾَم٤مري٦م قمـ أَ .7  ، ىَم٤مَل: َوقَمَٔمٜم٤َم -ريض اهلل قمٜمف  -يب َٟمجٞمٍح اًمِٕمرسم٤مِض سم

َُمققمٔم٦ًم سَمٚمٞمَٖم٦ًم َوضِمَٚم٧ْم ُِمٜمَْٝم٤م  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -رؾمقُل اهلِل 

 اًمُ٘مُٚمقُب، َوَذَروَم٧ْم ُِمٜمَْٝم٤م اًمُٕمُٞمقُن، وَمُ٘مْٚمٜم٤َم:

ٍع وَم٠مْوِصٜم٤َم، ىَم٤مَل: ٤َم َُمْققِمَٔم٦ُم ُُمَقدِّ ُأوِصٞمُٙمْؿ سمَِتْ٘مَقى اهلِل، )) َي٤م رؾمقَل اهللِ، يَم٠َمهنَّ

ـْ َيِٕمْش ُِمٜمُْٙمْؿ  ُف َُم ، َوإِٟمَّ ر قَمَٚمْٞمُٙمْؿ قَمْبٌد طَمَبٌِمٌّ ْٛمِع َواًمٓم٤َّمقَم٦ِم َوإْن شَم٠مُمَّ َواًمسَّ

ى اظمتاِلومً  َ  ٤موَمَسػَمَ ـَ اعمَْٝمِدِيلمِّ اؿِمِدي  اًمرَّ
ِ
يَمثػًما، وَمَٕمٚمْٞمُٙمْؿ سمُسٜمَّتِل وؾُمٜم٦َِّم اخلَُٚمٗم٤م.

قا قَمَٚمْٞمَٝم٤م سم٤مًمٜمَّق ٤ميُمْؿ َوحُمَْدصَم٤مِت إُُُمقِر: وم٢منَّ يمؾَّ سمدقم٦م قَمْمُّ اضِمِذ، َوإِيَّ

((والًم٦م
(2). 

ـَّة بافؼرآن:   صؾُة افسُّ

ـَّة مقاؾؼة فؾؼرآن افؽريؿ.1  ، ومٝمل ُم٘مررة وُم١ميمدة ًمف.أن تؽقن افسُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 3193( )12(، واسمـ ُم٤مضم٦م )592، واًمدارُمل )4/132أظمرضمف أمحد:  (1)

 (. وهق طمدي٨م طمسـ سمٛمجٛمقع ـمرىمف.2664واًمؽمُمذي )

(، وىمـ٤مل: 2676(، واًمؽمُمـذي، )43، واسمــ ُم٤مضمـف )4617( أظمرضمف أسمـق داود، )2)

 .سم٤مًمذال اعمٕمجٛم٦ِم: إٟمَٞم٤مُب ، َوىِمٞمَؾ: إرْضاُس  ((اًمٜمَّقاضمذُ )). ((طمدي٨م طمسـ صحٞمح))



45 

 

ـْ َأيِب ُُمقؾَمك َريِضَ اهلل قَمٜمُْف ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف  قَم

، ىَم٤مَل: صُمؿَّ ىَمَرَأ ((إِنَّ اهلل ًَمُٞمْٛمكِم ًمِٚمٔم٤َّمَِلِ طَمتَّك إَِذا َأظَمَذُه ََلْ ُيْٗمٚمِْتُف  ))َوؾَمٚمََّؿ: 

 ٌَويَمَذًمَِؽ َأظْمُذ َرسمَِّؽ إَِذا َأظَمَذ اًْمُ٘مَرى َوِهَل فَم٤معم٦ٌَِم إِنَّ َأظْمَذُه َأًمِٞمٌؿ ؿَمِديد
(1). 

ـ ىَمْريَ وهق يقاومؼ أيًْم٤م ىمقًمف شمب٤مرك وشمٕم٤ممم:  ٦ٍم َأُْمَٚمْٞم٧ُم هَل٤َم َويَم٠َميِّـ ُمِّ

٦ٌَم صُمؿَّ َأظَمْذهُت٤َم َوإِزَمَّ اعمَِّْمػمُ 
َوِهَل فَم٤معمِ

(2). 

 سم٘مقًمف سم٤مًمّمالة ُمرأ شمٕم٤ممم اهلل نأ ذًمؽ وُمـ :افؼرآن جمؿؾ تػصقؾ.2

اَلةَ  َوَأىِمٞمُٛمقاْ  : شمٕم٤ممم يَم٤مةَ  َوآشُمقاْ  اًمّمَّ ايمِِٕملمَ  َُمعَ  َواْريَمُٕمقاْ  اًمزَّ  .(3) اًمرَّ

 ، ريمٕم٤مهت٤م قمددو َوؾُمٜمٜمٝم٤م، وذوـمٝم٤م، ،٤مهن٤مريمأو ُمقاىمٞمتٝم٤م سمٞم٤من همػم ُمـ

 اًمرؾمقل ومٕم٤ملأو سم٠مىمقال سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ذًمؽ فٜمَّ اًمسُّ  ومبٞمٜم٧م ،هب٤م اًم٘مٞم٤مم ويمٞمٗمٞمف

 ،(4) ((َصٚمُّقا يَماَم َرأْيُتُٛمقيِن ُأَصكمِّ )) : ىم٤مل طمٞم٨م وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم

 إِٟمَّاَم  شمٕم٤ممم: ىم٤مل جُمٛمٚم٦م اًم٘مرآن ذم وردت وم٘مد  اًمزيم٤مة  ويمذًمؽ

َدىَم٤م َٗم٦مِ  قَمَٚمْٞمَٝم٤م َواًْمَٕم٤مُِمٚمِلمَ  َواعْمََس٤ميمِلمِ  ًمِْٚمُٗمَ٘مَرا. ُت اًمّمَّ  َوذِم  ىُمُٚمقهُبُؿْ  َواعم١َُْمًمَّ

ىَم٤مِب  ـِ  اهللِّ ؾَمبِٞمؾِ  َوذِم  َواًْمَٖم٤مِرُِملمَ  اًمرِّ بِٞمؾِ  َواسْم ـَ  وَمِريَْم٦مً  اًمسَّ  قَمِٚمٞمؿٌ  َواهللُّ اهللِّ ُمِّ

طَمٙمِٞمؿٌ 
ٜم٦َّمُ  ومج٤م.ت  ،(5)  اعم٤مل وُم٘مدار يم٤مة،اًمزَّ  ٟمّم٤مُب  ُم٘مدار ومبٞمَّٜم٧م اًمسُّ

  سم٤مًمتٗمّمٞمؾ. وضمقهب٤م ووىم٧م هل٤م، اعمستحؼ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.112(. وأي٦م ذم ؾمقرة هقد، سمرىمؿ: )4419( اًمبخ٤مري، سمرىمؿ: )1)

 .48( ؾمقرة احل٩م، أي٦م: 2)

 .43( ؾمقرة اًمب٘مرة، أي٦م: 3)

 (.292( )674ىمؿ: )(، وُمسٚمؿ، سمر631، و628( أظمرضمف اًمبخ٤مري، سمرىمؿ: )4)

 .61( ؾمقرة اًمٜمقر، أي٦م: 5)



46 

 

 َواًْمُٕمْٛمَرةَ  احْل٩َمَّ  َوَأِِتُّقاْ  شمٕم٤ممم: ىم٤مل جُمٛماًل   اًمُ٘مرآن ذم ورد واحل٩مُّ 

ٜم٦َّمُ  ومج٤م.ت واًمُٕمٛمرِة، احل٩م أقمامل ُيبلمَّ  ومَٚمؿ  ،(1)هلل  أقمامهلام، ومبٞمَّٜم٧م اًمسُّ

 وؾُمٜمٜمٝمام. وذوـمٝمام،

اٟمَِٞم٦مُ  شمٕم٤ممم: ىمقًمف ٤مًمفوُمث : افؼران ظام ختصقص.3 ايِن  اًمزَّ  َواًمزَّ

ٜمُْٝماَم  َواطِمدٍ  يُمؾَّ  وَم٤مضْمٚمُِدوا ضَمْٚمَدةٍ  ُِمَئ٦مَ  ُمِّ
 ومٕمؾ ومج٤م. زاين يمؾ ذم قم٤مم ومٝمق، (2)

 همػم سم٤مًمزاين أي٦م هذه خّمصوم وؾمٚمَّؿ قمٚمٞمف اهلل صغمَّ  وىمقًمف اًمرؾمقل

 سمٗمٕمؾ وذًمؽ اعمقت، طمتك رضمؿيُ  فُ ٟمَّ ٢موم ـَّم حْ اعمُ  اًمزاين ٤مُمَّ أو ،ـَّم حْ اعمُ 

 اًمٖم٤مُمدي٦م، ورضمؿ ، اُم٤مقمزً  رضمؿ قمٜمدُم٤م وؾمٚمَّؿ قمٚمٞمف اهلل صغمَّ  اًمرؾمقل

ٓ حَيِؾُّ َدُم اُمرئ ُمسٚمؿ يِمٝمُد َأن ٓ إًِمف إَِّٓ )) :وؾمٚمَّؿ قمٚمٞمف اهلل صغمَّ  وسم٘مقًمف

اين، واًمٜمّْٗمُس سم٤مًمٜمَّْٗمِس،  اهلل وأين رؾمقل اهلل، إَِّٓ سم٢مطمدى صمالث: اًمثَّٞم٥ُِّم اًمزَّ

((اعمٗم٤مرُق ًمٚمجاَمقَم٦مِ  واًمت٤َّمِرُك ًمديٜمِِف،
 (3). 

 شمٕم٤ممَم: ىمقًمفِ  ذم اًمٔمُّٚمؿَ  ظَمّمص اًمذي احلدي٨م أيًْم٤م ذًمَؽ  وُمـ

 َـ ِذي ـُ  ؿُ هَلُ  ُأْوًَمـِئَؽ  سمُِٔمْٚمؿٍ  إِياَمهَنُؿ َيْٚمبُِسقاْ  َوََلْ  آَُمٜمُقاْ  اًمَّ  َوُهؿ إَُْم

ْٝمَتُدون ُمُّ
َ اًمرؾمقُل  ،(4) ِك إذ سملمَّ  راداعم أنَّ  وؾمٚمَّؿ قمٚمٞمف اهلل صغمَّ سم٤مًمنمِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .196( ؾمقرة اًمب٘مرة، أي٦م: 1)

 .61( ؾمقرة اًمتقسم٦م، أي٦م: 2)

ــرىمؿ: )( أظمرضمــف 3) ــرىمؿ: )6878اًمبخــ٤مري، سم ــق داود 1676(،  وُمســٚمؿ ، سم (، وأسم

، ُمــ طمـدي٨م قمبـداهلل 8/13، و7/91(، واًمٜمس٤مئل: 1412(، واًمؽمُمذي )4352)

 سمـ ُمسٕمقد ريض اهلل قمٜمف.

 .82( ؾمقرة إٟمٕم٤مم، أي٦م: 4)



47 

 

ك هٜم٤م سم٤مًمٔمٚمؿِ  ـِ َُمْسُٕمقٍد ريض اهلل قمٜمف اًمنمِّ ، ىَم٤مَل: عم٤َّم َٟمَزًَم٧ْم (1)قمـ قَمْبِداهللِ سْم

 َـ ِذي ؿَمؼَّ َذًمَِؽ قَمغم اعْمُْسٚمِٛملَم:  (2) ٍ  سمُِٔمْٚمؿٍ  إِياَمهَنُؿ َيْٚمبُِسقاْ  َوََلْ  آَُمٜمُقاْ  اًمَّ

ٜم٤م َٓ َئْمٚمُِؿ َٟمْٗمَسُف ىَم٤مَل: ُك: )) وَم٘م٤مًُمقا: َي٤م َرؾُمقَل اهللِ َأيُّ ْ ًَمْٞمَس َذًمَِؽ، إِٟمَّام ُهَق اًمنمِّ

سْمٜمِِف َوهَق َيِٕمٔمُف  ِٓ سْمٜمِِف َوُهَق َأََلْ شَمْسَٛمُٕمقا ُم٤م ىَم٤مَل ًُمْ٘ماَمُن  ِٓ َوإِْذ ىَم٤مَل ًُمْ٘ماَمُن 

ْك سمِ  َٓ شُمنْمِ َك ًَمُٔمْٚمٌؿ قَمٔمِٞمؿٌ  ٤مهللَيِٕمُٔمُف َي٤م سُمٜمَلَّ  ْ إِنَّ اًمنمِّ
(3). 

  :تؼققد مطؾؼ افؼران.4

٤مِرُق  :ٕم٤ممم وُمث٤مًمف ىمقًمف شم ٤مِرىَم٦مُ  َواًمسَّ  سماَِم  ضَمَزا. َأْيِدَُّيُاَم  وَم٤مىْمَٓمُٕمقاْ  َواًمسَّ

ًٓ  يَمَسَب٤م ـَ  َٟمَٙم٤م طَمٙمِٞمؿٌ  قَمِزيزٌ  اهلُلوَ  اهللِ ُمِّ
وم٢مٟمف ُمٓمٚمؼ ذم يمؾ هىم٦م ويمؾ  ،(4)

َٓ )) :وؾمٚمَّؿ قمٚمٞمف اهلل صغمَّ  سم٘مقًمفاًمسٜم٦م وىمٞمدت اًمنىم٦م  ومج٤م.ت ،ؾم٤مرق

 َّٓ ٤مِرِق إِ ٜم٦ََّم ىمٞمدت اًم٘مٓمع   ،(( ذِم ُرسْمِع ِديٜم٤َمٍر وَمَّم٤مقِمًداشُمْ٘مَٓمُع َيُد اًمسَّ يمام أنَّ اًمسُّ

ؾمِغ.ٙمسم٤مًمٞمد اًمُٞمٛمٜمَك، وُم  ٤من اًم٘مٓمع ُمـ اًمرُّ

سُمقاْ  َويُمُٚمقاْ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: : تقضقح ادُْشؽؾ وتػسره.5  طَمتَّك َواْذَ

 َ ـَ  إسَْمَٞمُض  اخْلَْٞمطُ  ًَمُٙمؿُ  َيَتَبلمَّ ـَ  إؾَْمَقدِ  اخْلَْٞمطِ  ُِم ومٗمٝمؿ سمٕمُض  ،(5) اًْمَٗمْجر ُِم

ح٤مسم٦ِم سم٠مٟمُف اًمِٕمَ٘م٤مل إسمٞمض، واًمِٕمَ٘م٤مل إؾمقد،  ومٗمٝمٛمف صغمَّ اهلُل قمٚمٞمف اًمّمَّ

 وؾمٚمَّؿ اعمراد ُمـ أي٦م.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( أظمرضمف اًمبخ٤مري، وُمسٚمؿ، واًمؽمُمذي.1)

 .82( ؾمقرة إٟمٕم٤مم، أي٦م: 2)

 .13( ؾمقرة ًم٘مامن، أي٦م: 3)

 .38( ؾمقرة اعم٤مئدة، أي٦م: 4)

 .187( ؾمقرة اًمب٘مرة، ُمـ أي٦م: 5)
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َي٦ُم:  ْٔ ـِ طَم٤مشمٍِؿ ىَم٤مَل: عَم٤َّم َٟمَزًَم٧ْم َهِذِه ا سُمقاْ  َويُمُٚمقاْ قمـ قَمِديِّ سْم  طَمتَّك َواْذَ

 َ ـَ  إسَْمَٞمُض  اخْلَْٞمطُ  ًَمُٙمؿُ  َيَتَبلمَّ ـَ  إؾَْمَقدِ  اخْلَْٞمطِ  ُِم ، ىَم٤مَل: قَمَٛمْدُت  اًْمَٗمْجر ُِم

٧َم ِوؾَم٤مِدي ىَم٤مَل:  ظَمُر َأسْمَٞمُض، وَمَجَٕمْٚمُتُٝماَم حَتْ ْٔ ٤م َأؾْمَقُد َوا  َأطَمُدمُهَ
إمَِم قِمَ٘م٤مًَملْمِ

سَْمَٞمَض ُمِ  ْٕ َٓ ا سَْمَٞمِض َو ْٕ ـْ ا ؾَْمَقَد ُِم ْٕ ـْ صُمؿَّ ضَمَٕمْٚم٧ُم َأْٟمُٔمُر إًَِمْٞمِٝماَم وَماَل شُمبلُِم زِم ا

َؿ  ؾَْمَقِد، وَمَٚمامَّ َأْصَبْح٧ُم هَمَدْوُت قَمغَم َرؾُمقِل اهلل َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ْٕ ا

ِذي َصٜمَْٕم٧ُم وَمَ٘م٤مَل:  شُمُف سم٤ِمًمَّ إِٟمَّاَم َذًمَِؽ  (1) إِْن يَم٤مَن ِوؾَم٤مُدَك إًِذا ًَمَٕمِريٌض ))وَم٠َمظْمؼَمْ

ْٞمؾِ  ـْ ؾَمَقاِد اًمٚمَّ  .(2) ((سَمَٞم٤مُض اًمٜمََّٝم٤مِر ُِم

ـَّ .6 ُ ُحؽاًم َشؽَت ظـُف افؼرآنأن افسُّ  : َة ُتبغِّ

إحلاق ؾرع مـ ؾروع إحؽام افتل وردت بافسـة بلصؾف افذي وهق 

 :نآورد يف افؼر

 :ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم حتريؿ اجلٛمع سملم إظمتلم ذم اًمزواج ذم  وُمث٤مًمف 

َٛمُٕمقاْ  َوَأن إظُْمَتلْمِ  سَملْمَ  دَمْ
ؼ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ حْلَ أ٘مد وم ،(3)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْقم ، يََمٜمك سم٤مًم((إٟمؽ ًَمَٕمِريُص اًمَ٘مَٗم٤م))( )إنَّ ِوؾَم٤مَدك ًَمَٕمِريٌص، وذم رواي٦م 1) ِقؾَم٤مد قمـ اًمٜمَـّ

ُد: أي إنَّ ٟمقَُمؽ ًَمَٓمِقيٌؾ يمثػٌم.  ٕن اًمٜم٤َّمِئؿ يتقؾمَّ

وىمٞمؾ: يَمٜمَك سم٤مًمِقؾَم٤مد قمـ َُمقِوع اًمَقؾَم٤مد ُمـ َرْأؾِمف وقُمُٜم٘مـف ويِْمـٝمُد ًمـف اًمروايـ٦م اًمث٤َّمٟمٞمـ٦م  

َٛمـ.  ٜم٤مي٦ٌم قمـ اًمسَّ
 وم٢منَّ قِمَرَض اًمَ٘مَٗم٤م يمِ

بح ذم َصْقُمف أْصَبح   ـقم ٓ ُيـ١َمصمر وىمٞمؾ: أراد َُمـ أيَمؾ ُمع اًمّمُّ قَمِريَض اًمَ٘مَٗمـ٤م ٕنَّ اًمّمَّ

 .3/211ومٞمف(. اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر: 

(، 2971(، واًمؽمُمـذي، سمــرىمؿ: )19371( أظمرضمـف أمحـد ذم اعمسـٜمد، سمـرىمؿ: )2)

ـٌ صحٞمح.  وىم٤مل: هذا طمدي٨ٌم طَمَس

 .23( ؾمقرة اًمٜمس٤م.، ُمـ أي٦م: 3)
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 سم٘مقًمف، وسملم اًمبٜم٧م وقمٛمتٝم٤م ؽ حتريؿ اجلٛمع سملم اًمبٜم٧م وظم٤مًمتٝم٤ميذًم

َٓ قَمغَم ظَم٤مًَمتَِٝم٤م)): وؾمٚمَّؿ قمٚمٞمف اهلل صغمَّ  تَِٝم٤م َو  .(1)((َٓ شُمٜمَْٙمُح اعمَْْرَأُة قَمغَم قَمٛمَّ

َم أيمؾ حلقم احُلُٛمر إهٚمٞم٦َِّم، ويمؾ ذي ٟم٤مٍب ُمـ  واحلدي٨م اًمذي طَمرَّ

ب٤مع ـَ اًمٓمٞمقِر، ، وخِمَْٚم٥ٍم اًمسِّ يب٤مِج. وحتريِؿ ًمبس احلرير، ُِم واًمتَّخُتِؿ  واًمدِّ

ه٥ِم قَمغَم اًمرضم٤ملِ    .سم٤مًمذَّ

٦ِم ًمٚمرضم٤مِل  ب ذم آٟمٞم٦م اًمذه٥م واًمٗمْمَّ ويمذا حتريؿ إيمؾ واًمنمُّ

 واًمٜمس٤م..

 واًمٜمٝمل قمـ اومؽماش ضمٚمقد اًمٜمٛمقر واًمريمقب قَمَٚمْٞمَٝم٤م.

ٕمٚمب٦م اخلُِمٜمل ريض اهلل قمٜمف أنَّ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف صمَ قمـ أيب 

هنك قمـ أيمؾ يُمؾَّ ذي ٟم٤مب ُمـ اًمسب٤مع، وقمـ حلقم احلٛمر ))وؾمٚمؿ 

 . (2) ((إهٚمٞم٦م

ـْ َأيِب ُُمقؾَمك إؿمٕمريِّ ريض اهلل قمٜمف  َأنَّ َرؾُمقَل  صغم اهلل قمٚمٞمف  اهللَوقَم

َم قَمغَم ))وؾمٚمؿ ىَم٤مَل:  تِل، َوطُمرِّ َٟم٤مِث ُأُمَّ َه٥ُم َواحْلَِريُر إِلِ ُأطِمؾَّ َاًمذَّ

 .(3)((ُذيُمقِرِهؿْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ رواي٦م ايب هريرة، وًمـف ، ُم6/97(، واًمٜمس٤مئل: 3423ُمسٚمؿ، سمرىمؿ: )( أظمرضمف 1)

 .(9155، سمرىمؿ: )11/494ـمرق يمثػمة وأًمٗم٤مظ ُمت٘م٤مرسم٦م يٜمٔمر: ضم٤مُمع إصقل: 

(، وُمسٚمؿ، سمرىمؿ: 5527(، واًمبخ٤مري، سمرىمؿ: )317( أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م )2)

ــرىمؿ: )1936) ــرىمؿ: )17735(، وأمحــد ذم اعمســٜمد، سم ــق داود، سم (، 3812(، واسم

 (.1477واًمؽمُمذي )

ـْ ))(، سمٚمٗمظ: 19513سمرىمؿ: )( أظمرضمف أمحد، 3) َٟمـ٤مِث ُِمـ َه٥ُم َواحْلَِريـُر ًمإِْلِ ُأطِمؾَّ اًمذَّ

َم قَمــغَم ُذيُمقِرَهــ٤م تِــل، َوطُمــرِّ ـٌ صـــحٞمح، 1721، واًمؽمُمــذي، )((ُأُمَّ (، وىمــ٤مل: طمســ

 .8/161واًمٜمس٤مئل: 
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صغم اهلل قمٚمٞمف  -، ىَم٤مَل : هَن٤َمَٟم٤م اًمٜمَّبلُّ  -ريض اهلل قمٜمف  -٦َم قمـ طُمَذْيٗمَ 

ـْ ًُمْبس  -وؾمٚمؿ  ٦ِم ، وأْن َٟم٠ْميُمَؾ ومِٞمَٝم٤م ، وقَم َه٥ِم َواًمِٗمْمَّ َب ذم آٟمَِٞم٦ِم اًمذَّ أْن َٟمنْمَ

يَب٤مج ، وأْن َٟمْجٚمَِس قَمَٚمْٞمفِ   .(1) ((احلَريِر َواًمدِّ

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  قمـ ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل رؾمقل اهلل

، َوَٓ اًمٜمِّاَمرَ ))  .(2) ((َٓ شَمْريَمُبقا اخلَزَّ

ـْ َأسمِٞمِف َأنَّ َرؾُمقَل  ـِ ُأؾَم٤مَُم٦َم قَم ـْ َأيِب اعمَِْٚمٞمِح سْم قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ اهلل َصغمَّ  اهللقَم

َب٤معِ )) ـْ ضُمُٚمقِد اًمسِّ  .(3) ((هَنَك قَم

بَ ))وذم رواي٦م ًمٚمؽمُمذي:  ـْ ضُمُٚمقِد اًمسِّ َش هَنَك قَم  .((٤مِع أْن شُمْٗمؽَمَ

: ذم  ٜم٦َّم))وىم٤مل احل٤مومُظ اًمسٞمقـملُّ  :((ُمٗمت٤مح اجَلٜم٦َّم ذم آطمتج٤مج سم٤مًمسُّ

، وهق اًمّمٖمػم، سمسٜمده: ((اعمدظمؾ إمم دٓئؾ اًمٜمبقة))أظمرَج اًمبٞمٝم٘مّل ذم 

أنَّ قمٛمران سمـ طُمّملم ريض اهلل قمٜمف ذيمر اًمِمٗم٤مقم٦م وم٘م٤مل: رضمؾ ُمـ اًم٘مقم ي٤م 

صمقَٟمٜم٤م  سم٠مطم٤مدي٨م َل ٟمجد هل٤م أصال ذم اًم٘مرآن، وَمَٖمِْم٥َم أسم٤م ُٟمَجٞمد، إٟمٙمؿ حُتدِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5837( أظمرضمف اًمبخ٤مري، سمرىمؿ: )1)

ضمـف سمـرىمؿ: ( ، واسمــ ُم٤م1794( ، وأسمـق داود )21716: أمحد، سمرىمؿ: )( أظمرضمف 2)

(3656 .) 

واخلز: ثقاب تـسج مـ صقف وإبريسؿ، وافـفل ظـفا ٕجؾ افتشبف بافعجؿ، وإن 

ُأريد باخلز افـقع أخر وهق ادعروف أن ؾفق حرام ٕن مجقعف معؿقل مـ 

 .2/28. اًمٜمٝم٤مي٦م اإلبريسؿ

 .5/117. اًمٜمٝم٤مي٦م واًمٜمامر: ضمٚمقد اًمٜمٛمقر

( ، واًمؽمُمـذي، سمـرىمؿ: 4134داود )( ، وأسمـق 16886: أمحد، سمرىمؿ: )( أظمرضمف 3)

(1771.) 
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قمٛمراُن وىم٤مل ًمٚمرضمؾ: ىمرأت اًم٘مرآن؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: ومٝمؾ وضمدت ومٞمف 

صالة اًمٕمِم٤م. أرسمًٕم٤م؟ ووضمدت اعمٖمرب صمالصًم٤م؟ واًمَٖمَداَة ريمٕمتلم؟ واًمٔمٝمر 

ـ أظمذشُمؿ ذًمَؽ؟ أًمستؿ قمٜم٤م  أرسمًٕم٤م؟ واًمٕمٍَم أرسمًٕم٤م؟ ىم٤مل: ٓ. ىم٤مل: وَمَٕمٛمَّ

ه قمـ رؾمقل اهلل صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ. أوضمدشمؿ ومٞمف ُمـ أظمذِتقه؟ وأظمذٟم٤م

يمؾ أرسمٕملم ؿم٤مًة ؿم٤مٌة؟ وذم يُمؾِّ يمذا سمٕمػًما يمذا؟ وذم يُمؾِّ يمذا درمًه٤م يمذا؟ 

وأظمذٟم٤مه قمـ  ؟ذًمؽ أًمستؿ قمٜم٤م أظمذِتقه ؟ـ أظمذشمؿٛمَّ ىم٤مل: ٓ؟ ىم٤مل: ومٕم

 وُمقاَوًْمَٞمٓمَّقَّ  : : أوضمدشمؿ ذم اًم٘مرآنوىم٤مل صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ.اًمٜمبل 

واريمٕمقا ريمٕمتلم ظمٚمػ  ،٤مقومقا ؾمبٕمً ٓمُ ومَ  :أوضمدشمؿ ومٞمف ،(1) اًْمَٕمتِٞمِؼ  سم٤ِمًْمَبْٞم٧ِم 

 ؟اعم٘م٤مم

ذم (3) ٤مرَ ٖمَ وٓ ؿِم  ،٥َم ٜمَ وٓ ضَم  ،(2)٥َم ٚمَ ٓ ضَم  :أو وضمدشمؿ ذم اًم٘مرآن 

ؾُمقُل وَمُخُذوُه َوَُم٤م  : أُم٤م ؾمٛمٕمتؿ اهلل ىم٤مل ذم يمت٤مسمف ؟اإلؾمالم َوَُم٤م آشَم٤ميُمُؿ اًمرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .29( ؾمقرة احل٩م، ُمـ أي٦م: 1)
: اجلٚم٥م ذم اًمّمدىم٦م : أن ي٘مدم اعمّمدق ومٞمٜمزل ُمقوًٕم٤م، صمؿ  ٓ جؾب وٓ جـب( 2)

يرؾمؾ إمم اعمٞم٤مه ُمـ جيٚم٥م إًمٞمف أُمقال اًمٜم٤مس، ومٞم٠مظمذ زيم٤مهت٤م، ومٜمٝمل قمـ ذًمؽ، وأُمر 
وهق أن جيٜمـ٥م ومرؾمـ٤م إمم ومرؾمـف أن ي٠مظمذ زيم٤مهت٤م قمغم ُمٞم٤مهٝم٤م. واجلٜم٥م ذم اًمسب٤مق 

اًمذي يس٤مسمؼ قمٚمٞمف، وم٢مذا ومؽم اعمريمقب حتقل إمم اعمجٜمقب. وإن يمـ٤من ذم اًمّمـدىم٦م: 
ومٝمق أن يس٤مق إمم ُمٙم٤من سمٕمٞمد قمــ أُم٤ميمٜمٝمـ٤م، يمـام ذيمـر ذم ُمـتـ احلـدي٨م. واجلٚمـ٥م 
يٙمقن أيْم٤م ذم اًمسب٤مق، وهق أن يْمع ُمـ جيٚم٥م قمغم اًمٗمرس قمٜمد اًمسب٤مق، ويّمٞمح 

 .4/615ا قمـ ذًمؽ. ضم٤مُمع إصقل: سمف ًمٞمحتد ذم اجلري، ومٜمٝمق

[ أو 617هق أن ي٘مقل اإلٟمس٤من : زوضمٜمل اسمٜمتؽ]ص: غار يف افـؽاحافشِّ : صغار ( 3)

أظمتؽ ٕزوضمؽ اسمٜمتـل أو أظمتـل، وصـداق يمـؾ واطمـدة ُمـٜمٝمام سمْمـع إظمـرى، وٓ 

صداق سمٞمٜمٝمام، وهق اعمٜمٝمل قمٜمف، وم٢من يم٤من سمٞمٜمٝمام صداق ُمسٛمك ومٚمٞمس سمِمٖم٤مر. ضم٤مُمع 

 .4/616إصقل: 
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ٟمَتُٝمقاهَن٤َميُمْؿ قَمٜمُْف وَم٤م
وم٘مد أظمذٟم٤م قمـ رؾمقل اهلل صغمَّ اهلل  :ىم٤مل قمٛمرانُ  ؟(1) 

 .(2)أؿمٞم٤م. ًمٞمس ًمٙمؿ هب٤م قمٚمؿ قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ

، أن رضماًل ٞمَ تِ خْ وقمـ أيقب اًمسَّ  ػم:  ِف ىم٤مل عُمَٓمرِّ  ٤مينِّ خِّ سمـ قمبد اهلل سمـ اًمِمِّ

 صمقٟم٤م إَّٓ سم٤مًم٘مرآن.دِّ ٓ حُتَ 

ًٓ ٌف رِّ ٓمَ وم٘م٤مل ًمف ُمُ  ، وًمٙمـ ٟمريد ُمـ هق أقمٚمؿ : واهلل ُم٤م ٟمريد سم٤مًم٘مرآن سمد

 .(3)سم٤مًم٘مرآن ُمٜم٤م

وروى إوزاقمل، قمـ طمس٤من سمـ قمٓمٞم٦م، ىم٤مل: يم٤من اًمقطمل يٜمزل قمغم  -

وحيَّضه ضمؼميؾ سم٤مًمسٜم٦م سم٤مًمتل شمٗمن  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-رؾمقل اهلل 

 .(4)ذًمؽ

 ىم٤مل إوزاقمل: اًمٙمت٤مب أطمقج إمم اًمسٜم٦م ُمـ اًمسٜم٦م إمم اًمٙمت٤مب. -

 وشمبلم اعمراد ُمٜمف. (5)ٞمفىم٤مل أسمق قمٛمر: يريد أن شم٘ميض قمٚم -

وروى ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٞمسك سمـ يقٟمس، قمـ  -

إوزاقمل، قمـ ُمٙمحقل، ىم٤مل: اًم٘مرآن أطمقج إمم اًمسٜم٦م ُمـ اًمسٜم٦م إمم 

 .(6)اًمٙمت٤مب

 ( إظداد. أ.د/ مقؾؼ ظبداهلل131مذـرة ظؾقم احلديث )

 جامعة أم افؼرى مؽة ادؽرمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .7ؾمقرة احلنم، أي٦م: (1)

 .11( ُمٗمت٤مح اجلٜم٦م: 2)

 . )حت٘مٞمؼ ومقاز زُمرزم(.2/368( ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف ٓسمـ قمبداًمؼم: 3)

 .2/368( ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف ٓسمـ قمبداًمؼم: 4)

 ( أي شُمٗمّمؾ ومٞمف.5)

 .2/368( ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف ٓسمـ قمبداًمؼم: 6)
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:احلديث افُؼْدِدّ   

وس : اًمٓمافُؼُدس فغة ٝم٤مرُة واًمٜمَّزاه٦م، وُمٜمف اؾمٛمف شمب٤مرك وشمٕم٤ممَم اًمُ٘مدُّ

ه قمـ اًمٕمٞمقِب واًمٜمَّ٘م٤مئص، وُمٜمف إرض اعم٘مدؾم٦م ٕهن٤م أي: اًمٓم٤َّمهُر اعمُٜمزَّ 

س ومٞمٝم٤م اًمذٟمقِب، وروح اًمُ٘مُدِس ضمؼميؾ ٕٟمف ظٌمٚمؼ ُمـ ـمٝم٤مرة ، وسمٞم٧م يت٘مدَّ

 .(1)اًم٘مدس سمْمؿ اًمدال وؾمٙمقهن٤م 

صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ،  اًمرؾمقُل  : ُم٤م أو٤مومفُ اصطالًحا احلديث افُؼْدِدّ 

 .(2)وأؾمٜمدُه إمم رسمِف قمزَّ وضمؾ ُمـ همػم اًمُ٘مرآن

: هق طمدي٨ٌم ٕنَّ اًمرؾمقَل صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ هق  وم٤محلدي٨م اًمُ٘مْددُّ

 .ُمـ همػم اًمُ٘مرآن قمـ اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم اًمذي يرويف

: ٕٟمف ُمٕمزو إمم اًمُ٘مدُ   س، وهق اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم.وىُمْددٌّ

سم٤مين، ٟمسب٦م إمم اإلًمف، ويُ  ك أيًْم٤م: احلدي٨م اإلهلل، أو احلدي٨م اًمرَّ سٛمَّ

. بِّ  واًمرَّ

 :وأمثؾتفا صقغ إداء

أن ي٘مقل اًمراوي: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ ومٞمام يرويف .1

ِف شمب٤مرك وشمٕم٤ممم.  قمـ رسمِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ٥م احلــدي٨م و1) ــ٦م ذم همري ــر: )( يٜمٔمــر: اًمٜمٝم٤مي ــرب: 24-4/23إصم (، ًمســ٤من اًمٕم

 .2/719، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط: 2/492، اعمّمب٤مح اعمٜمػم: 6/168

. ويٜمٔمــر ذم 7/389( اًمٗمتقطمــ٤مت اًمرسم٤مٟمٞمــ٦م ذح إذيمــ٤مر اًمٜمقويــ٦م ٓسمـــ قمــالن: 2)

، ُمرىمــ٤مة اعمٗمــ٤مشمٞمح: 113شمٕمريٗمــ٤مت احلــدي٨م اًم٘مــدد: اًمتٕمريٗمــ٤مت ًمٚمجرضمــ٤مين: 

 .4/468، ومٞمض اًم٘مدير ًمٚمٛمٜم٤موي: 2/173
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قمـ أيب َذرٍّ قمـ اًمٜمبل صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ ومِٞماَم َرَوى قمـ مثال ذفَؽ: 

ُف ىم٤مل:  ْٚمَؿ قمغم َٟمْٗمِز ))اهلل شَمَب٤مَرَك َوشَمَٕم٤ممَم َأٟمَّ ُْم٧ُم اًمٔمُّ ي٤م قِمَب٤مِدي إين طَمرَّ

ًُم٤م ومال شَمَٔم٤معمَُقا...  . (1) ((َوضَمَٕمْٚمُتُف سَمْٞمٜمَُٙمْؿ حُمَرَّ

ـُ شَمٞمٛمٞم٦م: ذم أول هَذا احلدي٨م اإلهللِّ اًمذي ىم٤مَل  ىم٤مَل ؿمٞمُخ اإلؾمالِم اسم

َم اًمٔمٚمَؿ قَمغَم ومٞمِف اإلُم٤مُم أمحُد: هق أذُف طمدي٨ٍم  ٤مِم أٟمُف طَمرَّ ٕهِؾ اًمِمَّ

 .(2)ٟمٗمسفِ 

إطم٤مدي٨م اإلهلٞم٦م وهل حتتٛمؾ أن يٙمقن وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: 

 .(3)قمـ اهلل شمٕم٤ممم سمال واؾمٓم٦م أو سمقاؾمٓم٦م أظمذه٤ماعمّمٓمٗمك 

 : سم٤مٟمٞم٦م يمحدي٨م وىم٤مل اجلالل اعمحكمِّ إطم٤مدي٨م اإلهلٞم٦َِّم اًمرَّ

حٞمحلم:  ِـّ قَمْبدي ))اًمّمَّ  .(4)((يبأٟم٤م قِمٜمَْد فَم

أن ي٘مقل اًمراوي: ىم٤مَل رؾمقُل اهلل صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ: ىم٤مل اهلُل .2

 شمٕم٤ممم، أو ي٘مقُل اهلل قمزَّ وضمؾ.

قمـ أيب ُهَرْيَرَة ىم٤مل: ىم٤مَل رؾمقل اهلل صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ:  ُمث٤مل ذًمَؽ:  

ْن قَمِٛمَٚمَٝم٤م إذا َهؿَّ قَمْبِدي سمَِسٞمَِّئ٦ٍم ومال شَمْٙمُتُبقَه٤م قمٚمٞمف وَم٢مِ ))ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2577ضمف ُمسٚمؿ سمرىمؿ: )( أظمر1)

 .8/511( جمٛمقع اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى: 2)

 .4/468( ومٞمض اًم٘مدير ًمٚمُٛمٜم٤موي: 3)

 .2/219( طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر قمغم ذح اجلالل اعمحكم قمغم مجع اجلقاُمع: 4)
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وَم٤ميْمُتُبقَه٤م ؾَمٞمَِّئ٦ًم وإذا َهؿَّ سمَِحَسٜم٦ٍَم ومٚمؿ َيْٕمَٛمْٚمَٝم٤م وَم٤ميْمُتُبقَه٤م طَمَسٜم٦ًَم وَم٢مِْن قَمِٛمَٚمَٝم٤م 

ا  .(1) ((وَم٤ميْمُتُبقَه٤م قَمنْمً

 ُحؽؿ احلديث افُؼدد:

ٓ يٕمٜمل طُمٙماًم قمغم درضمتف ُمـ إنَّ وصػ احلدي٨م اًم٘مدد سم٤مًمُ٘مْددِّ 

ٕمػ، ومٛمٜمف اًمّم ح٦م أو اًمْمَّ  حٞمح، وُمٜمف احلَسـ، وُمٜمف اًمْمٕمٞمػ.اًمّمِّ

 افػرق بَغ احلديث افُؼدِدِّ وافُؼرآن:

صغمَّ اهلل قمٚمٞمف ٟمزل سمف ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمسالم قمغم ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد : اًم٘مرآن.1

  .، واًمقطمل أٟمقاعوؾمٚمَّؿ

، وم٘مد ومال ُيِمؽمط ومٞمف أن يٙمقن اًمقاؾمٓم٦م ومٞمف ضمؼميؾ أُم٤م احلدي٨م اًم٘مدد

وِع،  ،سم٤مإلهل٤مميٙمقن ضمؼميؾ هق اًمقاؾمٓم٦م ومٞمف، أو يٙمقن  أو سم٤مًمٜمٗم٨م ذم اًمرُّ

ؤي٤م،  .أو سمٖمػم ذًمؽ أو سم٤مًمرُّ

  .وُمٕمٜمك ٤ميمالم اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم ًمٗمٔمً : اًم٘مرآن.2

ومٛمٕمٜم٤مه ُمـ قمٜمد اهلل وًمٗمٔمف ُمـ قمٜمد اًمٜمبل صغم اهلل  : أُم٤م احلدي٨م اًم٘مدد

  .قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

، واحلسٜم٦م ُُمتٕمّبد سمتالوشمف، ومٛمـ ىمرأه ومٙمّؾ طمرف سمحسٜم٦م: اًم٘مرآن.3

  .سمٕمنم أُمث٤مهل٤م

  .ٖمػم ُُمتٕمبد سمتالوشمف: وم٤م احلدي٨م اًم٘مددأُمَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.128( أظمرضمف ُمسٚمؿ سمرىمؿ: )1)
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  .ٓ دمقز روايتف أو شمالوشمف سم٤معمٕمٜمك: اًم٘مرآن.4

٤م احلدي٨م اًم٘مدد   .ومتجقز روايتف سم٤معمٕمٜمك : أُمَّ

  .ُُمٕمجز سمٚمٗمٔمف وُمٕمٜم٤مه: اًم٘مرآن.5

  .ومٚمٞمس يمذًمؽ قمغم اإلـمالق : أُم٤م احلدي٨م اًم٘مدد

  .وُمٕمٜمك ٤مًمٗمٔمً حتدى اهلل اًمٕمرب سمؾ اًمٕم٤معملم أن ي٠مشمقا سمٛمثٚمف : اًم٘مرآن.6

  .ومٚمٞمس حمّؾ حتـدٍّ  : وأُم٤م احلدي٨م اًم٘مدد

 ىمٓمٕمل اًمثبقت.: اًم٘مرآن.7

  .ُمٜمف اًمّمحٞمح واًمْمٕمٞمػ واعمقوقع أُم٤م احلدي٨م اًم٘مدد

  .ُم٘مسؿ إمم ؾمقر وآي٤مت وأطمزاب وأضمزا.: اًم٘مرآن.8

  .ٓ ُيـ٘مّسؿ هذا اًمت٘مسٞمؿ : أُم٤م احلدي٨م اًم٘مدد

  .ُمٜمف يٙمٗمر اواطمدً  ٤مضم٤مطمده ُيٙمٗمر ، سمؾ ُمـ جيحد طمرومً : اًم٘مرآن.9

حل٤مل سمٕمض  اأو اؾمتٜمٙمره ٟمٔمرً  ٤موم٢من ُمـ ضمحد طمديثً  :٤م احلدي٨م اًم٘مددأُمَّ 

  .شمف ومال يٙمٗمرروا

خيتص سم٠مطمٙم٤مم ًمٞمس٧م ًمٖمػمه ُمـ اًمٙمالم، يمحرُم٦م ُمس  اًم٘مرآن:.11

اعمّمحػ ًمٚمُٛمْحِدِث، وطُمرُم٦م ىمرا.شمف ًمٚمُجٜم٥ُِم، ووضمقِب ىمرا.شمف ذم 

الة.  اًمّمَّ

٤م احلدي٨م اًمُ٘مْددِّ ومال خيتص هبذه اخل  ّم٤مئص.أُمَّ
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 افػرق بغ احلديث افـبقي واحلديث افؼدد

إمم رسمف شمب٤مرك  صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿيٜمسبف اًمٜمبل : احلدي٨م اًم٘مدد.1

  .وشمٕم٤ممم

  .ومال يٜمسبف إمم رسمف ؾمبح٤مٟمف: ٤م احلدي٨م اًمٜمبقيأُمَّ 

، ٝم٤م يتٕمٚمؼ سمٛمقوققم٤مت اخلقف واًمرضم٤م.أهمٚمب: إطم٤مدي٨م اًم٘مدؾمٞم٦م.2

هٞم٥م،  ُمع خمٚمقىم٤مشمف ، وىمٚمٞمؾ  ٤مرك وشمٕم٤ممماهلل شمبويمالم واًمؽمهمٞم٥م واًمؽمَّ

  .ُمٜمٝم٤م يتٕمرض ًمألطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م

تطرق إػ هذه ادقضقظات باإلضاؾة إػ تؾ :ا إحاديث افـبقيةأمَّ 

 .إحؽام

  .ىمٚمٞمٚم٦م سم٤مًمٜمسب٦م عمجٛمقع إطم٤مدي٨م: إطم٤مدي٨م اًم٘مدؾمٞم٦م.3

  .اومٝمل يمثػمة ضمدً : ٤م إطم٤مدي٨م اًمٜمبقي٦مأُمَّ 

  .ىمقًمٞم٦م: ٕطم٤مدي٨م اًم٘مدؾمٞم٦ما.4

 .ىمقًمٞم٦م وومٕمٚمٞم٦م وشم٘مريري٦م: دي٨م اًمٜمبقي٦موإطم٤م

 أصفر ادمفَّػات يف إحاديث افُؼدشقَّة:

 : شم٠مًمٞمػ ُمال قمكم اًم٘م٤مري. (1)ُمٕمجؿ إطم٤مدي٨م اًم٘مدؾمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م.1

: ًمٕمبداًمرؤوف سمـ شم٤مج (2)اإلحت٤موم٤مت اًمسٜمٞم٦م سم٤مٕطم٤مدي٨م اًم٘مدؾمٞم٦م.2

 ٤موي اًم٘م٤مهري.ٜمَ اًمٕم٤مروملم سمـ زيـ اًمٕم٤مسمديـ احلدادي صمؿ اعمُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ٦م1) ــد اًمــرمحـ يمــامل سمســٞمقين، ُم١مؾمســ٦م اًمٙمتــ٥م اًمث٘م٤مومٞم ــع سمتح٘مٞمــؼ أيب قمب -( ـمب

 سمػموت.

 سمػموت، حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمٗمٞمػ اًمزقمبل. -ًمبٜم٤من  -ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م  ( ـمبع2)
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: حمٛمد ُمٜمػم سمـ قمبده أهم٤م (1)ًمسٜمٞم٦م سم٤مٕطم٤مدي٨م اًم٘مدؾمٞم٦ماإلحت٤موم٤مت ا.3

 هـ(.1367 ؾمٜم٦م  اًمٜم٘مكم اًمدُمِم٘مل إزهري )اعمتقرمَّ 

 : ًمٚمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك اًمٕمدوي.(2)صحٞمح إطم٤مدي٨م اًم٘مدؾمٞم٦م.4

ىمسؿ اًمْمٕمٞمػ واعمقوقع: ًمٚمِمٞمخ أسمق  -ضم٤مُمع إطم٤مدي٨م اًم٘مدؾمٞم٦م.5

 .(3)قمبداًمرمحـ قمّم٤مم اًمديـ اًمّم٤مسمٓمل

غم آطم٤مدي٨م اًم٘مدؾمٞم٦م ذم يمت٥م إطم٤مدي٨م اًم٘مدؾمٞم٦م ويِمتٛمؾ قم.6

 .(4)احلدي٨م

 : شم٠مًمٞمػ قمبد اًمسالم قمٚمقش.(5)اجل٤مُمع ذم إطم٤مدي٨م اًم٘مدؾمٞم٦م.7

: شم٠مًمٞمػ قمبداًمٖمٗمقر (6)إطم٤مدي٨م اًم٘مدؾمٞم٦م ذم دائرة اجلرح واًمتٕمديؾ.8

 اًمبٚمقر.

: اًمِمٞمخ قمروم٤من (7)ُمقؾمققم٦م اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ًمألطم٤مدي٨م اًم٘مدؾمٞم٦م.9

 اًمٕمِم٤م طمسقٟم٦م.

: ًمٚمِمٞمخ ص٤مًمح (8)ًم٘مدؾمٞم٦م اجلقاُمعاًمْمٞم٤م. اًمالُمع ُمـ إطم٤مدي٨م ا.11

 اًمٗمقزان.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ـمبع سمدار اسمـ يمثػم، دُمِمؼ، وسمػموت.1)

 ( ُمٜمِمقر ذم اعمٙمتب٦م اًمِم٤مُمٚم٦م.2)

 ( ُمٜمِمقر سم٤معمٙمتب٦م اًمِم٤مُمٚم٦م.3)

 سمػموت.-( ُم١مؾمس٦م اًمري٤من4)

 سمػموت.-( ـمبع سم٤معمٙمت٥م آؾمالُمل5)

 سمػموت.-( ـمبع دار اًمبِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م6)

 صٗمح٦م(.441سمػموت، ذم )-اًمٗمٙمر ( ـمبع دار7)

 اًمري٤مض.-( ـمبع دار اسمـ ظمزيٛم٦م8)
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ـَّة افـَّبقيَّة ادطفرة:  تدويـ ـتابة وَتدويـ افسُّ

٦م سمٛمراطمؾ ٜم٦َّم اًمٜمبقيَّ ت يمت٤مسم٦م وشمدويـ اًمسُّ  ٟمقضمزه٤م سمام ي٠م : ًم٘مد ُمرَّ

 :ادـع مـ ـتابة احلديث افـَّبقيِّ  :إوَػ  رحؾة اد

قمقة اإلؾمالُمٞم٦م، قمـ أيب ؾَمٕمِ   ٞمٍد اخْلُْدِريِّ َأنَّ َرؾُمقَل وذًمَؽ ذم سمداي٦م اًمدَّ

ـْ يَمَت٥َم قَمٜمِّل همػم اًْمُ٘مْرآِن ))صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ ىم٤مل:  اهلل َٓ شَمْٙمُتُبقا قَمٜمِّل َوَُم

ـْ يَمَذَب قَمكَمَّ  صُمقا قَمٜمِّل وٓ طَمَرَج، َوَُم ٤مٌم َأطْمِسُبُف ((وَمْٚمَٞمْٛمُحُف، َوطَمدِّ ، ىم٤مل مَهَّ

ْأ ُمَ ))ىم٤مل:  ًدا وَمْٚمَٞمَتَبقَّ  .(1) ((ْ٘مَٕمَدُه ُمـ اًمٜم٤َّمرِ ُُمَتَٕمٛمِّ

قمغم شمٗمرغ  وؾمٚمَّؿ وًمٕمؾَّ ُمـ أؾمب٤مب اعمٜمع طمرص اًمٜمبلِّ صغمَّ اهلل قمٚمٞمفِ 

ح٤مسم٦م  ، وأن ٓ خيتٚمط طمديثف سم٤مًمُ٘مرآن اًمٙمريؿ.فِ طمٗمٔمِ و ًمتٕمٚمُِّؿ اًم٘مرآن اًمّمَّ

:  ادرحؾة افثَّاكقة: اإلذن بؽتابة احلديث افـَّبقيِّ

ظؾقف وشؾَّؿ ٕصحابف بؽتابة  أذن افرشقل صذَّ اهلل ويف هذِه ادرحؾة

ـَّة، احلديِث  ، وذفَؽ بعد زوال ما ـاَن خُيشك مـ افتباس افؼرآن بافسُّ

حابة وأبـائفؿ فؽتاب اهلل تعاَػ  ، وطفقر وبعد أن حػظ ظدٌد ـبر مـ افصَّ

، وبعض ادسائؾ ـتابة افرشائؾ، وافعفقد وادقاثقؼ احلاجة إػ

 افػؼفقة.

شقِل اهلل وخطَب بافـاس ُخطبًة ضؾَب مـف أبق صاه ودََّا ؾتح اهلُل مؽَة فر

وَمَ٘م٤مَم أسمق ؿَم٤مٍه َرضُمٌؾ ))أن يؽتَب فُف تؾؽ اخلطبة ؾؼال صذَّ اهلل ظؾقف وشؾَّؿ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11185(، وأمحد ذم اعمسٜمد، سمرىمؿ: )3114( أظمرضمف ُمسٚمؿ، سمرىمؿ: )1)
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ـِ وم٘م٤مل: ايْمُتُبقا زم ي٤م َرؾُمقَل  وم٘م٤مل رؾمقل صغمَّ اهلل قمٚمٞمف  اهللُمـ َأْهِؾ اًْمَٞمَٛم

يَِب ؿَم٤مه)) :وؾمٚمَّؿ ِٕ  .ٍ(1) ((ايْمُتُبقا 

ـْ قمَ  ـْ َرؾُمقِل  اهللْبدِ وقَم  َأؾْمَٛمُٕمُف ُِم
ٍ
.  قَمْٛمٍرو ىَم٤مَل: يُمٜم٧ُْم َأيْمُت٥ُم يُمؾَّ َرْ

ـِ سْم

ـْ َذًمَِؽ َوىَم٤مًُمقا:  اهللَصغمَّ  اهلل َؿ ُأِريُد طِمْٗمَٔمُف وَمٜمََٝمْتٜمِل ىُمَرْيٌش قَم قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

َؿ َيُ٘مقُل ذِم اًْمَٖمَْم٥ِم اهلل َصغمَّ  اهللشَمْٙمُت٥ُم َوَرؾُمقُل  َو٤م،  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ َواًمرِّ

َؿ وَمَ٘م٤مَل: اهلل َصغمَّ  اهللوَم٠َمُْمَسْٙم٧ُم طَمتَّك َذيَمْرُت َذًمَِؽ ًمَِرؾُمقِل  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

َّٓ طَمؼٌّ ))  .(2) ((ايْمُت٥ْم وَمَقاًمَِّذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه َُم٤م ظَمَرَج ُِمٜمُْف إِ

حػ احلديثٞم٦م وُمٜمٝم٤م:   وسمٕمد اإلذن ذم اًمٙمت٤مسم٦م سمرزت جمٛمققم٦م ُمـ اًمّمُّ

أيب ـم٤مًم٥ٍم ريض اهلل قمٜمف، رواه٤م اًمبخ٤مريُّ ذم  صحٞمٗم٦م قمكّم سمـ-

حٞمح))  ، ذم يمت٤مب اًمٕمٚمؿ.((اًمّمَّ

٤مدىم٦م ًمٕمبداهلل سمـ قَمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمف، رواه٤م - اًمّمحٞمٗم٦م اًمّمَّ

 .((اعمسٜمد))اإلُم٤مم أمحد ذم 

صحٞمٗم٦م ؾمٕمد سمـ قُمب٤مدة ريض اهلل قمٜمف َذيمر اًمؽمُمذيُّ أهنك يم٤من يٛمٚمؽ -

 قل اهلل صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ.صحٞمٗم٦م ومٞمٝم٤م ـم٤مئٗم٦م ُمـ أطم٤مدي٨م رؾم

صحٞمٗم٦م ؾَمُٛمرة سمـ ضُمٜمُدب ريض اهلل قمٜمف، ورصمٝم٤م اسمٜمف ؾمٚمٞمامن ورواه٤م -

 قمٜمف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، واًمٚمٗمظ ًمف.1355(، وُمسٚمؿ، سمرىمؿ: )2434( اًمبخ٤مري، سمرىمؿ: )1)

 (.3648(، واًمٚمٗمظ ًمف، وأسمق داود، سمرىمؿ: )6511( أمحد ذم اعمسٜمد، سمرىمؿ: )2)
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 : ظرص اخلؾػاء افراصديـ.فثةادرحؾة افثا

٦م. (1) ذم هذه اعمرطمٚم٦م ََل يّمدر أُمًرا سمتدويـ ٜم٦َّم اًمٜمَّبقيَّ  اًمسُّ

ح٤مسم٦م اؾمتٛمروا سم٤مًمٙمت٤مسم٦م.  همػم أنَّ سمٕمض اًمّمَّ

 :عة: ظرص افتابعغادرحؾة افراب

حػ ذم دواويـ، سمٜم٤م. قمغم أُمر  سمدأ ذم هذه اعمرطمٚم٦م سُمدأ سمجٛمع اًمّمُّ

 هـ(.111اخلٚمٞمٗم٦م اًمزاهد قمٛمر سمـ قمبداًمٕمزيز )ت

ـِ طَمْزٍم ))وذم هذه اعمرطمٚم٦م  ـُ قَمْبِد اًْمَٕمِزيِز إمَِم َأيِب سَمْٙمِر سْم يَمَت٥َم قُمَٛمُر سْم

ـْ طَمِدي٨ِم َرؾُمقِل اهلل َصغمَّ  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ وَم٤ميْمُتْبُف وَم٢ميِنِّ  اهلل اْٟمُٔمْر َُم٤م يَم٤مَن ُِم

َّٓ طَمِدي٨َم اًمٜمَّبِلِّ َصغمَّ اهلل  َٓ شَمْ٘مَبْؾ إِ  َو
ِ
ظِمْٗم٧ُم ُدُروَس اًْمِٕمْٚمِؿ َوَذَه٤مَب اًْمُٕمَٚماَم.

 .(2) ((قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ 

 ظرص أتباع افتابعغ ومـ بعدهؿ: ادرحؾة اخلامسة:

٦م، ذم هذه اعمرطمٚم٦م اسمتدأ اًمت٠مًمٞمػ واًمتّمٜم ٜم٦َّم اًمٜمبقيَّ ٞمػ ذم يمت٥م اًمسُّ

فمٝمر قمبداعمٚمؽ سمـ ضُمري٩م سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، وُم٤مًمؽ سمـ أٟمس سم٤معمديٜم٦م طمٞم٨م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـحػ اعمٙمتقسمـ٦م ذم ( يٜمب1) ف هٜم٤م أنَّ اًمتَّدويـ همـػم اًمٙمت٤مسمـ٦م، وم٤مًمتـدويـ هـق مَجـع اًمّمُّ

 ديقان، أي ؾمجؾ ويمت٤مب.

 )اًمديقان ًمٖم٦م: أٟمِم٠مه ومجٕمف، واًمٙمت٥م مجٕمٝم٤م ورشمبٝم٤م.

ــ٤مهنؿ  ــ٦م وُمٙم ــ٤م. واًمٙمتب ــؾ اًمٕمٓم ــف أؾمــام. اجلــٞمش وأه ــ٥م ومٞم ــدومؽم يٙمت ــديقان: اًم واًم

 .1/315ٞمط: وجمٛمقع ؿمٕمر ؿم٤مقمر، ويمؾ يمت٤مب )ج( دواويـ(. اعمٕمجؿ اًمقؾم

 ( ذيمره اًمبخ٤مري شمٕمٚمٞمً٘م٤م: سم٤مب يمٞمػ ي٘مبض اًمٕمٚمؿ.2)
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اعمٜمقرة، وؾمٗمٞم٤من اًمثقري سم٤مًمٙمقوم٦م، واحلسـ اًمبٍمي سم٤مًمبٍمة، 

 وإوزاقمل سم٤مًمِم٤مم، وقمبداهلل سمـ اعمب٤مرك سمُخراؾم٤من، وهمػمهؿ...

ــ:  مرحؾة طفقر ادصـػات وادساكقد وـتب افسُّ

ـثرت إجزاء وافػقائد احلديثقة، طفرت احلاجة إػ أكقاع  دََّا

ثقن،  يػ، ؾؽتب ادحدِّ ُأخرى مـ ادمفَّػات يف احلديث افـَّبقيِّ افؼَّ

تتصػ بافتـظقؿ وافستقب، واجلؿع، وؾؼ مـفج أكقاًظا مـ ادصـػات، 

، ـا حابة، أو ؽرسفُمعغَّ  تقب ظذ إبقاب افػؼفقَّة، أو ظذ مساكقد افصَّ

 ذفؽ مـ أكقاع افتـظقؿ افذي يراه ممفِّػ افؽتاب.

 ومـ أصفر هذه ادصـػات: 

 هن(.179مافؽ بـ أكس إْصَبحل )ت أيب قمبداهللًمإلُم٤مم ادقضل: .1

 طمديًث٤م. 1823وىمد سمٚمغ قمدد أطم٤مديثف ذم رواي٦م حيٞمك سمـ حيٞمك اًمٚمٞمثل 

 ( يمت٤مسًم٤م.61واؿمتٛمؾ قمغم )

٤مم سمـ ٟم٤مومع اًمّمٜمٕم٤مين ًمإلُم٤مم أيب سمٙمر قمبد اًمرزاق سمـ مهادُصـػ: .2

 افقؿـقة، واحلجازية ظؿقًما. ادروياتوتضؿـ  . هـ(211 )ت

 .يمت٤مسم٤م 32قمدد اًمٙمت٥م ذم ُمّمٜمػ قمبد اًمرزاق: 

 سم٤مسم٤م. 2536وقمدد إسمقاب ذم ُمّمٜمػ قمبد اًمرزاق : 

طمديث٤م  21133وقمدد إطم٤مدي٨م وأصم٤مر ذم ُمّمٜمػ قمبد اًمرزاق: 

 ا.وأصمرً 
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حمٛمد سمـ أيب ؿمٞمب٦م إسمراهٞمؿ سمـ  ٕيب سمٙمر قمبد اهلل سمـادَصـَّػ: .3

هـ(،  235قمثامن اًمقاؾمٓمل إصؾ اًمٙمقذم اًمٕمبز ُمقٓهؿ احل٤مومظ )ت

مجع ومٞمف إطم٤مدي٨م قمغم ـمري٘م٦م اعمحدصملم سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد وومت٤موى اًمت٤مسمٕملم، 

وهق  وأىمقال اًمّمح٤مسم٦م ُمرشمًب٤م قمغم اًمٙمت٥م، وإسمقاب قمغم شمرشمٞم٥م اًمٗم٘مف.

ٜمٕم٤مين، وهق يمأ زاق اًمّمَّ ُمـ أؿمٝمر اعمّمٜمٗم٤مت اًمتل ؼم ُمـ ُُمّمٜمػ قمبداًمرَّ

 اٟمٓمقت حتتٝم٤م إؾم٤مٟمٞمد اًمٙمقومٞم٦م، واًمٕمراىمٞم٦م قمٛمقًُم٤م.

 .يمت٤مسًم٤م 38 وقمدد اًمٙمت٥م ذم ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمبف:

 سم٤مسم٤م. 5319قمدد إسمقاب ذم ُمّمٜمػ أيب ؿمٞمبف: 

 36224 :قمدد إطم٤مدي٨م وأصم٤مر ذم ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمب٦م

: ٘مٓمقعاعم و ،11151 واعمقىمقف: ،طمديث٤م 7915اعمرومقع ُمٜمٝم٤م: 

 .أصمرا 17259

اًمِمٞمب٤مين ـ طَمٜمَْبؾ ًمإلُم٤مم أيب قمبداهلل أمحد سمـ حمٛمد سم ادسـد:.4

 هـ(.241)تاًمبٖمدادّي 

ـَّةِ  ُتِب افسُّ ـُ  افتَّعريػ بلصفر 

 صحقح افبخاري:.5

:  اإلماُم افُبخاريُّ

صملم، وطَمؼْمُ اإلؾمالِم، أسمق قمبد اهلل، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ  هق إُم٤مُم اعُمَحدِّ

 اًمبخ٤مري.

  وًمد ذم ُمديٜم٦م سُمَخ٤مرى ؾمٜم٦م194 هـ. وشمقذم ؾمٜم٦م 256هـ
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 صحقح افبخاري

 وكظؿ ـتابف ظذ افُؽُتِب، وحتت ـؾِّ ـتاب ضائػة مـ إبقاب.

 صحقُح ُمْسؾٍِؿ:.6

 اإلماُم ُمسؾِؿ:

ـُ احلج٤مج أسمق ،هق اإلمام احلاؾظ حجة اإلشالم  احلسلم ُُمْسٚمُِؿ سم

، اًمٜمَّْٞمَس٤مسمقرّي   .اًمُ٘مَِمػْميُّ

.ل اًمسٜم٦م اًمتل شُمقذمِّ ومٞمٝم٤م اًمِم٤مومٕملوه،  214ًمَِد سمٜمٞمس٤مسمقر ؾمٜم٦م و  

هـ.261وشمقذم ؾمٜم٦م    

 صحقُح ُمسؾِؿ:

حقح بـاء ظذ َمضؿقكِف -أ ر اشؿ افؽتاب ووصػ بافصَّ ـَ َل ُيْذ

. اف ِعْؾؿلِّ  

ُه اإلُم٤مم ُُمْسٚمٌؿ:   ، طمٞم٨م ىم٤مل: َصٜمَّْٗم٧ُم هذا اعُمْسٜمَد  ((اعُمْسٜمَد))وؾَمامَّ

ل أيًْم٤م: ًمق أنَّ أهؾ . وىم٤م(1)اًمّمحٞمح، ُمـ صمالصمامئ٦م أًمػ طمدي٨م ُمسٛمققم٦م

يٕمٜمل  -احلدي٨م  يٙمتبقن ُم٤مئتل ؾمٜم٦م احلدي٨م ومٛمدارهؿ قمغم هذا اعمسٜمد 

 .(2)-ُمسٜمده اًمّمحٞمح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، صٞم٤مٟم٦م صحٞمح ُمسٚمؿ ٓسمـ اًمّمالح، )ـمبع 13/111( شم٤مريخ سمٖمداد: 1)

 .12/565(، ؾمػم أقمالم اًمٜمبال.: 67)ص 

 (.67( صٞم٤مٟم٦م صحٞمح ُمسٚمؿ ٓسمـ اًمّمالح: )ص 2)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B4%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B4%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
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اًمّمح٦م  وىمد اشمٗمؼ مجٝمقر اًمٕمٚمام. أو مجٞمٕمٝمؿ قمغم أٟمف ُمـ طمٞم٨ُم  -ب

.صحٞمح اًمبخ٤مري ذم اعمرشمب٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سمٕمد  

:ُشــ أيب داود    

 اإلماُم أبق داود

جْستايِن ُشَؾْقاَمن بـ افهق اإِلَماُم  اد إَ عَؾُؿ، َأُبق َداُود افسِّ ْصَعث بـ َصدَّ

.إَ بـ َظْؿرو ا ، افبرصيُّ ِجْستاينُّ  ْزِدّي، افسِّ

هن(.275شـة ، وتقيف 212وفد شـة )  

ــ:  ـتاب افسُّ

( 44ُكظَِّؿ افؽتاب ظذ ُأشؾقب اجلقامع احلديثقة، واصتؿؾ ظذ )-أ

ـتاًبا، وحتت ـؾ ـتاب ضائػة مـ إبقاب، وحتت ـؾ باب جمؿقظة 

مـ إحاديث، وابتدأ بؽتاب افطفارة، وختؿ بؽتاب إدب، وبؾغ ظدد 

حديًثا.( 5274يف إحدى افطبعات ) ((ُشــ أيب داود))أحاديث   

ذيمرت ومٞمف )) :واىمتٍم أسمقداود قمغم أطم٤مدي٨م إطمٙم٤مم وىم٤مل-ب  

اًمّمحٞمح وُم٤م يِمبٝمف وُم٤م ي٘م٤مرسمف، وُم٤م يم٤من ذم يمت٤ميب هذا ومٞمف وهـ ؿمديد 

سمٞمٜمُتُف، وًمٞمس ومٞمف قمـ رضمؾ ُمؽموك احلدي٨م ر.، وُم٤م َل أذيمر ومٞمف ؿمٞمئ٤م 

ومٝمق ص٤مًمح، وسمٕمْمٝم٤م أصح ُمـ سمٕمض وإطم٤مدي٨م اًمتل ووٕمتٝم٤م ذم يمت٤مب 

 .((ثره٤م ُمِم٤مهػماًمسٜمـ أيم

ِمِذيِّ .7  جامع افسِّ

: ِمِذيُّ  اإلماُم افسِّ

 ، َؾِؿلُّ د بـ ِظقَسك بـ َشْقَرَة افسُّ ، أبق ظقسك، ُُمَؿَّ ـُ هق: اإلماُم ادُْتِؼ

ِمِذيُّ تقيف شـة ) ْ هن(. وـاَن رضيًرا.279افسِّ  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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 : ِمِذيِّ  جامع افسِّ

ك: -أ ِمِذيِّ ))وُيَسؿَّ ْ .((ُشــ افسِّ  

ك أيًض  ـِ ظـ رشقل اهلل صذَّ اهلل ))ا: وُيَسؿَّ ـَ ـَ افسُّ اجلامع ادُْخَترَص ِم

حقِح وادعؾقِل وما ظؾقف افَعَؿؾ .((ظؾقف وشؾَّؿ، وَمعِرَؾِة افصَّ  

ِمذّي ُمَرتب ظذ إبقاب، ويـدرج حتت ـؾ باب -ب ْ جامع افسِّ

ُمرشم٥ٌم قمغم إسمقاب، وٓ يذيمر ضائػة مـ إحاديث افـَّبقيَّة، ؾفق 

ؾفق يف هذا ـصحقح ُمسؾٍِؿ، بقـام َكَرى أنَّ افُبخارّي وأبا داود  ،اًمؽماضمؿ

 ؿد رتبا ـتابقفام ظذ افُؽُتِب، وحتت ـؾِّ ـتاب ظدد مـ إبقاب.

 

8..  افُســ: فإلمام افـَّسائلِّ

ـِ  ـُ ُصعقب ب محـ، أمحُد ب افـَّسائل: هق اإلماُم احلاؾُظ، أبق ظبِدافرَّ

. ـِ ِشـان افـَّسائلُّ  َظعِّ اب

هن(، وهق آخر أصحاب افُؽُتب 313، ومات شـة )215فَد شـة و

 افستة وؾاة.

ــ))أ: ـتاب  ـَ افسُّ ْغَرى))ن، وهق ادعروف ب((اُدْجَتبك م ــ افصُّ .((افسُّ  

ع ومٞمف اًمّمحٞمح قمٜمده، وهق اعم٘مّمقد سمام يٜمس٥م إمم رواي٦م اًمٜمس٤مئل مج

 .ُمـ طمدي٨م

 ُشــ ابـ ماجف.9

َبعّل ظبداهلل ُمؿُد بـ َيزابـ ماجف: هق: اإلماِم احلاؾِظ أبق  يَد افرَّ

ّل.ـمقٓهؿ، افَؼْزوي  

هن.273، ومات شـة 219وفد شـة   
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 ـتاب: ُشــ ابـ ماجف

وهق ـتاب ُمرتٌَّب ظذ إبقاب افػؼفقة، ؽر أنَّ ممفِّػُف ـتب ُمَؼِدمَة يف 

ـَّة))افعؼقدة، تتضؿـ ـتاب  ث ؾقفا ظـ اتباع ُشـَّة رشقل اهلل ((افسُّ ، حتدَّ

هلل ظؾقف وشؾَّؿ، وؾضائؾ أصحاب رشقل اهلل صذَّ اهلل ظؾقف وشؾَّؿ، صذ ا

وابتدأه بػضائؾ اخلؾػاء افراصديـ، ُثؿَّ ؾضائؾ افعؼة ادبؼة باجلـَّة، 

َر ؾضائؾ ضائػة مـ إصحاب ريض اهلل ظـفؿ أمجعغ... ـَ  ُثؿَّ َذ

ُثؿَّ ذع بلبقاب افطفارة وُشــفا، أبقاب ما جاء يف اجلـائز... 

 هؽذا.و

ًمٚمح٤مومظ أيب حمٛمد، قمبداهلل سمـ قمبداًمرمحـ : ((شــ افدارمل)).11

ارُمّل، ا ٛمرىمٜمدّي، اًمدَّ َرام اسمـ قمبداًمّمٛمد اًمتَّٛمٞمٛمّل، اًمسَّ سمـ اًمٗمْمؾ سمـ هَبْ

ٟمسب٦م إمم دارم سمـ ُم٤مًمؽ، سمٓمـ يمبػم ُمـ ِتٞمؿ، اعمتقرم سمٛمرو ؾمٜم٦م 

ك  هـ(.255)  .((اعُمْسٜمَد))وُيَسٛمَّ

 

 (.131ظؾقم احلديث رؿؿ ادادة )مذـرة 

 أ. د/ مقؾؼ بـ ظبداهلل بـ ظبدافؼادر إظداد:
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 ة افصحابة ريض اهلل ظـفؿتعريػ افصحايب وبقان ظداف

 :شمٕمريػ اًمّمح٤مسم٦م

 .(1)ىم٤مل اجلقهري: يمؾ ر. ٓزم ؿمٞمًئ٤م وم٘مد اؾمتّمحبف

 وم٤مًمّمحب٦م شمٕمٜمل اعمالزُم٦م واعمراوم٘م٦م، وُمٜمف ىمقل أيب سمٙمر اًمّمديؼ 

ْحَب٦َم ))ذم طمدي٨م اهلجرة:  ًمٚمٜمبل  ْحَب٦َم ي٤م َرؾُمقَل اهلل ىم٤مل اًمّمُّ ىم٤مل: اًمّمُّ

((ىم٤مل ي٤م َرؾُمقَل اهلل
 (2)    . 

ًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ اًمٓمٞم٥م اًمب٤مىمالين: ٓ ظمالف سملم أهؾ ىم٤مل ا

اًمٚمٖم٦م ذم أن اًم٘مقل صح٤ميب ُمِمتؼ ُمـ اًمّمحب٦م وأٟمف ًمٞمس سمٛمِمتؼ ُمـ ىمدر 

ُمٜمٝم٤م خمّمقص سمؾ هق ضم٤مر قمغم يمؾ ُمـ صح٥م همػمه ىمٚمٞماًل يم٤من أو يمثػًما 

 .(3)ومٞمقىمع اؾمؿ اعمّم٤مطمب٦م سم٘مٚمٞمؾ ُم٤م ي٘مع ُمٜمٝم٤م ويمثػمه

ثغ ل اًمٕمٚمام. ومٞمف اظمتالوًم٤م يمثػًما ُمـ اظمتٚمػ أىمقا ويف ظرف ادَُحدِّ

ح٤ميب: ُمـ َصِح٥َم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،  ف اًمبخ٤مري اًمّمَّ ذًمؽ قمرَّ

 .(4)أو رآه ُمـ اعمسٚمٛملم، وُم٤مت قمغم اإلؾمالم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.131ظؾقم احلديث رؿؿ ادادة )مذـرة  .1/162( اًمّمح٤مح ًمٚمجقهري: 1)

 أ. د/ مقؾؼ بـ ظبداهلل بـ ظبدافؼادر إظداد:

ــ٤مب إذا  ( أظمرضمــف اًمبخــ٤مري ذم صــحٞمحف2) ُمـــ طمــدي٨م قم٤مئِمــ٦م ريض اهلل قمٜمٝمــ٤م، سَم

٦ًم، سمرىمؿ: ) ى َُمَت٤مقًم٤م أو َداسمَّ  (.2131اؿْمؽَمَ

 .121، 1/119، وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م 111( يٜمٔمر: اًمٙمٗم٤مي٦م ًمٚمخٓمٞم٥م اًمبٖمدادي، ص3)

 (.4، 7/3( صحٞمح اًمبخ٤مري ُمع ذطمف ومتح اًمب٤مري: )4)
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وروى اخلٓمٞم٥م سم٢مؾمٜم٤مده إمم قمبدوس سمـ ُم٤مًمؽ اًمٕمٓم٤مر ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م 

ف أسم٤م قمبداهلل أمحد سمـ طمٜمبؾ، وذيمر ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞم

وؾمٚمؿ أهؾ سمدر وم٘م٤مل: صمؿ أومْمؾ اًمٜم٤مس سمٕمد ه١مٓ. أصح٤مب رؾمقل اهلل 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًم٘مرن اًمذي سمٕم٨م ومٞمٝمؿ يمؾ ُمـ صحبف ؾمٜم٦م أو ؿمٝمًرا 

أو يقًُم٤م أو ؾم٤مقم٦م أو رآه ومٝمق ُمـ أصح٤مسمف ًمف ُمـ اًمّمحب٦م قمغم ىمدر ُم٤م 

 .(1)صحبف ويم٤مٟم٧م ؾم٤مسم٘متف ُمٕمف وؾمٛمع ُمٜمف واٟمٔمر إًمٞمف

ُمـ صح٥م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، أو رآه وىم٤مل قَمكمُّ سمـ اعمديٜمل: 

 .(2)وًمق ؾم٤مقم٦م ُمـ هن٤مر ومٝمق ُمـ أصح٤مب اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 اذـر آية ُؿرآكقة يف ؾضائؾ افّصحابة ؟ .1

ـَ اجلقاب ـَ اعمُٝم٤مضِمري : ىمقل اهلل شمٕم٤ممم : ﴿واًمّس٤مسمُِ٘مقَن إّوًمقَن ُِم

يِضَ  َبٕمقُهؿ سم٢مطْمس٤مٍن رَّ ـَ اشمَّ اهلُل قمٜمُٝمؿ وَروقا قَمٜمْف َوَأقَمدَّ وإْٟمّم٤مِر َواًّمِذي

ـَ ومِٞمٝم٤م أسَمدً  َٗمقُز اًمَٕمٔمِٞمؿ﴾ اًمذًمَؽ  اهلُؿ ضَمٜم٤ّمٍت دَمْري حتَتٝم٤م إهَْن٤مر ظَم٤مًمِدْي

 .[111، أي٦م: اًمتقسم٦م]ؾمقرة 

حابة ؟ .2  اذـر حديًثا يف ؾضائؾ افصًّ

قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل  اجلقاب:

ٓ شمسبقا أصح٤ميب ، ومق اًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًمق أّن أطمديمؿ أٟمٗمؼ ))قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 أظمرضمف ُمسٚمؿ. ((ُم٤م أدرك ُُمّد أطمِدهؿ ، وٓ َٟمّمٞمَٗمف ٤مُمثؾ أطمٍد ذهبً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .99( اًمٙمٗم٤مي٦م: ص1)

 .7/5( ومتح اًمب٤مري: 2)
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ؼ معرؾننننننننة افصحبنننننننةضرينننننننن  

-وشمٕمرف اًمّمحب٦م سمقاطمد ُمـ إُمقر أشمٞم٦م :  

،  ًمف صحب٦م ٤موُمٕمٜم٤مه أن يتقاشمر ذم اًمٜم٤مس أن ومالٟمً  -( سم٤مًمتقاشمر :1)

 إن ُتزن ٓ ًمّم٤مطمبف ي٘مقل إذ)  شمٕم٤ممم سم٘مقًمف اعمٕمٜمك سمٙمر أيب يمّمحب٦م

.سم٤مجلٜم٦م اعمبنميـ اًمٕمنمة وسم٘مٞم٦م وقمكم وقمثامن وقمٛمر(  ُمٕمٜم٤م اهلل  

 يِمٞمع يم٠من -: اًمتقاشمر قمـ اًم٘م٤مس وآؾمتٗم٤مو٦م سم٤مٓؿمتٝم٤مر(2)

 سمـ ووامم حمّمـ سمـ يمٕمٙم٤مؿم٦م اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ٤مومالٟمً  أنَّ  اًمٜم٤مس ذم ؿمتٝمراو

وهمػممه٤م صمٕمٚمب٦م  

 جيل. يم٠من هب٤م سم٤مًمتٍميح إُم٤م اًمّمحب٦م ُمٕمٚمقم آظمر ص٤مطمبل ىمقل( 3)

 اًمٜمبل قمٜمد وومالن أٟم٤م يمٜم٧م يم٘مقًمف ٟمحقه أو ُمثال صحب٦م ًمف ومالٟم٤م أن قمٜمف

 اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أو دظمٚمٜم٤م قمغم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمنمط أن صغم

.يٕمرف إؾمالم اعمذيمقر ذم شمٚمؽ احل٤مًم٦م   

.سمٕملم قمغم اًمراضمح( ويمذا شمٕمرف سم٘مقل آطم٤مد صم٘م٤مت اًمت٤م4)  

-: سمنموط إي٤مه٤م دقمقاه ومت٘مبؾ ًمٜمٗمسف،( أن يدقمل اًمّمحب٦م سمٜمٗمسف 5)  

-  ًٓ قمغم اعمٕمتٛمد ؾمقاه اًمتٍميح يم٤مٟم٤م صح٤ميب أو ُم٤م ي٘مقم  إذا يم٤من قمد

ويمذا ىمٞمده  -ُم٘م٤مُمف يمسٛمٕم٧م وٟمحقه٤م ٕن وازع اًمٕمدل يٛمٜمٕمف ُمـ اًمٙمذب 

.هق وأُمدي سمثبقت ُمٕم٤مسشمف ًمٚمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   

  



71 

 

 تعريػ افتابعل 

اًمت٤مسمٕمقن ، مجع شم٤مسمٕمل ، أو شم٤مسمع ، واًمت٤مسمع: اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ )شَمبَِٕمف(  : فغةً 

 . سمٛمٕمٜمك ُمِمك ظمٚمٗمف

، (1)هق َُمـ ًم٘مَل صح٤مسمٞم٤ًم ُمسٚماًم ، وُم٤مت قمغم اإلؾمالم : اصطالحاً  -

 .(2): هق َُمـ َصِح٥َم اًمّمح٤ميبوىمٞمؾ

  : مـ ؾقائنده

 ِتٞمٞمز اعُمرؾَمؾ ُمـ اعمتَّّمؾ ُمـ إطم٤مدي٨م

  : ت افتابعغضبؼا 

 . اظمُتٚمػ ذم قمدد ـمب٘م٤مهتؿ ، وم٘مسٛمٝمؿ اًمٕمٚمام. يمؾٌّ طمس٥م ِوضمٝمتف

 . ومجٕمٚمٝمؿ ُمسٚمؿ صمالث ـمب٘م٤مت -

 . وضمٕمٚمٝمؿ اسمـ ؾَمٕمد أرسمع ـمب٘م٤مت -

وضمٕمٚمٝمؿ احل٤ميمؿ مخَس قمنمَة ـمب٘م٦م ، إومم ُمٜمٝم٤م : َُمـ أدرك اًمَٕمنمة  -

 . ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

  :مقنْضَ ادَُخ  *

: هق اًمذي أدرك اجل٤مهٚمٞم٦م، مَّْض ( واعُمخَ مَّْضَ قن مَجُع )خُمَ ُمُ َّْضَ خَ اعمُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(58سمـ طمجر: )ص: ذح ٟمخب٦م اًمٗمٙمر ٓ( 1)

 (.22الكفاية للخطيب البغدادي: )ص:  (2)
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وزُمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وأؾمٚمؿ ، وَل يَر اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف 

 . وؾمٚمؿ. واعمخَّضُمقن ُمـ اًمت٤مسمٕملم قمغم اًمّمحٞمح

، وقمدد اعمخَّضُملم ٟمحق قمنميـ ؿمخّم٤ًم، يمام قمّدهؿ اإلُم٤مم ُمسٚمؿ

وإؾمقد سمـ  ،: أسمق قمثامن اًمٜمَّٝمدي، وُمٜمٝمؿًمّمحٞمـح أهنؿ أيمثـر ُمـ ذًمؽوا

 .يزيد اًمٜمَّخٕمل

  أؾضؾ افتابعغ 

ٝمقر أن أومْمٚمٝمؿ ؾمٕمٞمد سمـ ، واعمِمهٜم٤مك أىمقال ًمٚمٕمٚمام. ذم أومْمٚمٝمؿ

 .اعُمسٞم٥َّم

 : ىم٤مل أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ ظمٗمٞمػ اًمِمػمازي

 . أهؾ اعمديٜم٦م ي٘مقًمقن: أومْمؾ اًمت٤مسمٕملم ؾمٕمٞمد سمـ اعُمسٞم٥َّم -

 . : ُأويس اًم٘مرينوأهؾ اًمٙمقوم٦م ي٘مقًمقن -

  .: احلسـ اًمَبٍمية ي٘مقًمقنوأهؾ اًمبٍم -

  : أؾضؾ افتابعقَّات *

ىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ أيب داود: ؾمٞمدشم٤م اًمت٤مسمٕمٞم٤مت طمٗمّم٦م سمٜم٧م ؾمػميـ، وقَمٛمرة 

  (1)اًمدردا. أم سمٜم٧م قمبد اًمرمحـ، وشمٚمٞمٝمام

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أم اًمدردا. هذه هل اًمّمٖمرى ، واؾمٛمٝم٤م هجٞمٛم٦م وُي٘م٤مل ضمٝمٞمٛم٦م . وهل زوضم٦م   (1)

أيب اًمدردا. ، وأم اًمدردا. اًمٙمؼمى هل زوضم٦م أيب اًمدردا. أيْم٤ًم واؾمٛمٝم٤م ظمػمة 

 .وًمٙمٜمٝم٤م صح٤مسمٞم٦م

http://www.toratheyat.com/vb/showthread.php?t=53
http://www.toratheyat.com/vb/showthread.php?t=53
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 ؾة افتابعغ:معر أصفر ادصـَّػات يف *

سمـ حمٛمد سمـ اف قمبد اًمرمحـ رِّ ٕيب اعُمٓمَ  : ُمٕمروم٦م اًمت٤مسمٕملم :يمت٤مب -1

 .  (1) هـ(412)ت رـمبلِّ غ اًم٘مُ بَ ْص س سمـ أَ ٞمْ ٓمَ قمٞمسك سمـ ومُ 

ٕيب قمبد اهلل حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ ُمٜمٞمع  :يمت٤مب اًمٓمب٘م٤مت اًمٙمؼمى -2

اهل٤مؿمٛمل سم٤مًمقٓ.، اًمبٍمي، اًمبٖمدادي اعمٕمروف سم٤مسمـ ؾمٕمد )اعمتقرم: 

 .(2) (هـ231

 

 (.131ظؾقم احلديث رؿؿ ادادة )مذـرة 

 أ. د/ مقؾؼ بـ ظبداهلل بـ ظبدافؼادر إظداد:

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضمزً.ا(.)ذم ُم٤مئ٦م ومخسلم 3/176تذـرة احلػاظ فؾذهبل:  (1)

 .افؽتاب مطبقع متداول( 2)
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احلديث ِب وضاف ِث دِّ َح ادُ  آداُب   

 

 

ُم٘م٤مٌم قمٔمٞمؿ ًمف  -ٚمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم -اًمتحدي٨م قمـ رؾمقل اهلل  ُم٘م٤ممُ 

صغم  -، وذًمؽ عم٤م ومٞمف ُمـ اخلالوم٦م واًمٜمٞم٤مسم٦م قمـ اًمرؾمقل طمرُمتف وهٞمبتف

 ظم٤مص٦م ٤مآداسمً  اًمٕمٚمؿ أهؾ ذيمر وًمذًمؽ ،ذم شمبٚمٞمغ طمديثف -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 أمجع وُمـ اعمّمٜمٗم٤مت، ذًمؽ ذم وصٜمٗمقا احلدي٨م، وـم٤مًم٥م سم٤معمحدث

 ذم اهلل رمحف اًمبٖمدادي اخلٓمٞم٥م آؾمت٘مالل ضمٝم٦م قمغم ذًمؽ ذم َػ ًمَّ أ ُمـ

، وشمٓمرق هل٤م اعمّمٜمٗمقن ((ُمعاًمس٤م وآداب اًمراوي ٕظمالق اجل٤مُمع)) يمت٤مسمف

 سمٕمده ذم ُمب٤مطم٨م قمٚمقم احلدي٨م .

ث:حدِّ ِ مع ادُ ضافب احلديِث ََ  ؾؿـ أداب افتل يشسك ؾقفا   

( شمّمحٞمح اًمٜمٞم٦م واإلظمالص هلل شمٕم٤ممم ذم ـمٚمبف.1)  

( احلذر ُمـ أن شمٙمقن اًمٖم٤مي٦م ُمـ ـمٚمبف اًمتقصؾ إمم أهمراض اًمدٟمٞم٤م ، 2)

وم٘مد أظمرج أسمق داود واسمـ ُم٤مضمف ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

مم٤م ُيْبَتَٖمل سمف وضمُف اهلل شمٕم٤ممم ، ٓ  ُمـ شمٕمٚمؿ قمٚماًم ))صكم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

.((ُمـ اًمدٟمٞم٤م َل جيد قَمْرَف اجلٜم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٤مٞمّمٞم٥م سمف هَمَرًو يتٕمٚمٛمف إٓ ًم  

( اًمٕمٛمؾ سمام يسٛمٕمف ُمـ إطم٤مدي٨م.3)  

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -( أن يقىمر اعمجٚمس وطمدي٨م رؾمقل اهلل 4)  
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ومـ أداب افتل يـػرد هبا ظـ ادحدث:  

( أن يس٠مل اهلل شمٕم٤ممم اًمتقومٞمؼ واًمتسديد واًمتٞمسػم واإلقم٤مٟم٦م قمغم 1

دي٨م وومٝمٛمف.وبٓمف احل  

، ويٗمرغ ضمٝمد، ذم حتّمٞمٚمف.يٜمٍمف إًمٞمف سمٙمٚمٞمتف ( أن2  

.٤مودِيٜمً  وقمٚماًم  ا( أن يبدأ سم٤مًمسامع ُمـ أرضمح ؿمٞمقخ سمٚمده إؾمٜم٤مدً 3  

ره، ومذًمؽ ُمـ إضمالل اًمٕمٚمؿ 4 ـْ يسٛمع ُمٜمف ويقىمِّ ( أن يٕمٔمؿ ؿمٞمخف، وَُم

ى رو٤مه، ويّمؼم قمغم ضمٗم٤مئف ًمق طمّمؾ.  وأؾمب٤مب آٟمتٗم٤مع، وأن يتحرَّ

.ه وإظمقاٟمف ذم اًمٓمٚم٥م إمم ُم٤م فمٗمر سمف ُمـ ومقائد ، وٓ ( أن يرؿمد زُمال5

يٙمتٛمٝم٤م قمٜمٝمؿ ، وم٤من يمتامن اًمٗمقائد اًمٕمٚمٛمٞم٦م قمغم اًمٓمٚمب٦م ًُم١ْمم ي٘مع ومٞمف ضمٝمٚم٦م 

 اًمٓمٚمب٦م اًمُقَوٕم٤م. ، ٕن اًمٖم٤مي٦م ُمـ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ٟمنمه.

( أٓ يٛمٜمٕمف احلٞم٤م. أو اًمِٙمؼْم ُمـ اًمسٕمل ذم اًمسامع واًمتحّمٞمؾ وأظمذ 6

سـ أو اعمٜمزًم٦م.اًمٕمٚمؿ وًمق ممـ دوٟمف ذم اًم  

( قمدم آىمتّم٤مر قمغم ؾمامع احلدي٨م ويمت٤مسمتف دون ُمٕمرومتف وومٝمٛمف، 7

 ومٞمٙمقن ىمد أشمٕم٥م ٟمٗمسف دون أن ئمٗمر سمٓم٤مئؾ
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 دـاؿشة:اإشئؾة و

ٜم٦َّم ًمٖم٦م..1  قمرف اًمسُّ

صملم؟.2 ٜم٦َّم اصٓمالطًم٤م قمٜمد اعُمَحدِّ ف اًمسُّ  قمرِّ

 رار.إلىمُم٤م ُمٕمٜمك ا.3

ٗم٤مت اخْلَْٚم٘مٞم٦م واخُلُٚم٘مٞم٦م شُمٕمدُّ .4 ٜم٦َّم؟ َِلَ اًمّمِّ  ُمـ اًمسُّ

ف احلدي٨م ًمٖم٦م؟.5  قمرِّ

ف احلدي٨م اصٓمالطًم٤م..6  قمرِّ

ٜم٦َّم؟.7  ُم٤م اًمٗمرق سملَم احلدي٨م واًمسُّ

 ُم٤م ُمٕمٜمَك اخلؼم اصٓمالطًم٤م؟.8

ف إصمر ًمٖم٦م واصٓمالطًم٤م؟.9  قمرِّ

ٜمَد ًمٖم٦م واصٓمالطًم٤م؟.11 ف اًمسَّ  قمرِّ

ف اعمتـ ًمٖم٦م واصٓمالطًم٤م..11  قمرِّ

ف قمٚمؿ ُُمٓمٚمح احلدي٨م..12  قمرِّ

 احلدي٨م؟ اذيمر ٟمبذة ُمقضمزة قمـ ٟمِم٠مة قمٚمؿ ُُمّمٓمٚمح.13

 ( ُم١مًمٗم٤مت ذم ُمّمٓمٚمح احلدي٨م؟3اذيمر أؾمام. ).14

15. ًٓ ف احلدي٨م اًمُ٘مدد واذيمر ُمث٤م  ًمف. قمرِّ

 يمٞمػ شمٙمقن رواي٦م احلدي٨م اًمُ٘مدد..16

 ُم٤م هق اًمٗمرق سملَم احلدي٨م اًمُ٘مدد واًمُ٘مرآن..17

 ذم احلدي٨م اًمُ٘مدد. ٙمت٤مسملماذيمر سم.18



78 

 

( آي٤مت يمريٛم٦م شمدّل قمغم وضمقب ـم٤مقم٦م اًمرؾمقل صغمَّ اهلل 3اذيمر ).19

 ؿ؟قمٚمٞمف وؾمٚمَّ 

ٜم٦َّم ذم اًمتنميع  اذيمر سمٕمض أي٤مت اًمُ٘مرآٟمٞم٦م .21 اًمتل شُمبلمِّ أمهٞم٦م اًمسُّ

 اإلؾمالُمل؟

( أطم٤مدي٨م شمدّل قمغم رضورة ـم٤مقم٦م اًمرؾمقل صغمَّ اهلل 3اذيمر ).21

 قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ؟

ٜم٦َّم  سم٤مًمُ٘مرآن  اًمٙمريؿ..22  سملمِّ ٟمقع صٚم٦م اًمسُّ

ٜم٦َّم وََل شمرد ذم اًم٘مُ  اذيمر دًمٞماًل .23  رآن.قَمغَم أُمقر ورد حتريٛمٝم٤م ذم اًمسُّ

ٜم٦َّم وََل شمرد ذم .24 ُمتٝم٤م اًمسُّ ُم٤م هق ُمقىمػ اعمسٚمؿ ُمـ إُمقر اًمتل طمرَّ

 اًمُ٘مرآن اًمٙمريؿ.

ٜم٦َّم اًمٜمبقي٦م ُمـ طمٞم٨م اًمٙمت٤مسم٦م .25 ُم٤م هل اعمراطمؾ اًمتل ُمرت هب٤م اًمسُّ

 واًمتدويـ.

ٜم٦َّم ذم .26 عم٤مَذا هنك رؾمقل اهلل صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ قمـ شمدويـ اًمسُّ

 أول اًمدقمقة؟

ٜم٦َّم؟عم٤مَذا أذن رؾمقل اهلل صغمَّ .27   اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ سمٙمت٤مسم٦م اًمسُّ

ٜم٦َّم اًمٜمبقي٦م..28  َُمـ اًمذي أُمر سمتدويـ اًمسُّ

 ُم٤م اًمٗمرق سملم اًمٙمت٤مسم٦م واًمتدويـ..29

ٜم٦َّم اًمٜمبقي٦م؟.31  .ُم٤م هل ممٞمزات اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمسُّ

ٜم٦َّم.7اذيمر ) .31  ( يُمُت٥م ُمـ أؿمٝمر يُمُت٥م اًمسُّ
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ف اًمّمح٤ميب ًمٖم٦م..32  قمرِّ

ح٤ميب اصٓمالطًم٤م..33 ف اًمّمَّ  قَمرِّ

ح٤ميب.ٕمَرفيُ  يمٞمػ.34  اًمّمَّ

ف اًمت٤مسمٕمل ًمٖم٦م..35  قَمرِّ

ف اًمت٤مسمٕمل اصٓمالطًم٤م..36  قَمرِّ

 .ثحدِّ ِ مع ادُ ضافب احلديِث ََ  يشسك ؾقفا آداب اذـر ثالثة .37

 ث:دِّ َح ظـ ادُ ضافُب احلديِث آداب يـػرد هبا  اذيمر صمالصم٦م.38

 وع صح أو ظمٓم٠م )  (    )   (.39

 أصح يمت٤مب سمٕمد يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم هق صحٞمح ُُمسٚمؿ..41

 ذم اًمّمحٞمح هق اإلُم٤مم اًمبخ٤مري.أول َُمـ صٜمػ .41

 اعُمسٜمد: هق يمؾ يمت٤مب طمديثل ُرشم٥َِّم قمغم أسمقاب اًمٗم٘مف..42

 ؾُمٜمـ اًمؽمُمذي ُرشم٥َِّم قمغم اعمس٤مٟمٞمد..43

 قمغم أسمقاب اًمٗم٘مف.ُمقـم٠م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ُرشم٥َم .44

 .َما ُيَؼابُِؾ افبِْدَظةَ  شَُمْٓمَٚمُؼ شَم٤مَرًة قَمغَم .45

ى اقمتؼم اإلُم٤مُم ُم٤مًمؽ، واإلُم٤مم أمحد، رمحٝمام اهلل، ومت٤مو.46

ٜم٦َّمِ  ح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمسُّ  .اًمّمَّ

ٜم٦َّم ويراُد هِب٤م .47  .ؾؼف احلديثوشمٓمٚمؼ اًمسُّ

 ُُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ُرشم٥َِّم قمغم اعمقوققم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م..48

 أىمقال اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم.اعمّمٜمٗم٤مت اؿمتٛمٚم٧م قمغم .49
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ٜمـ أهمٚم٥م روايتٝم٤م أطم٤مدي٨م ُمرومققم٦م..51  يُمُت٥م اًمسُّ

٦م.احلدي٨م اًم٘مدد سمٛمرشمب٦م اًمُ٘مرآن ذم اًمّمِّ .51  حَّ

احلدي٨م اًم٘مدد ٓ ُيٕمدُّ صحٞمًح٤م وٓ وٕمٞمًٗم٤م، سمؾ جي٥م دراؾم٦م .52

 إؾمٜم٤مده صُمؿ ُمٕمروم٦م أىمقال اًمٕمٚمام. ومٞمف، صُمؿَّ احلٙمؿ قمٚمٞمف.

ح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ قُمدول )أي ٓ يٙمذسمقن قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل .53 اًمّمَّ

 قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ(.

ون ُمـ اًمّمح٤مسم٦م.اعمٜم٤موم٘مقن ُيٕمَ .54  دُّ

 .........................يٕمرف اًمّمح٤ميب سم٠مطمد إُمقر:..........55

 ...................................................: اًمت٤مسمٕمل: هق.56

 وم٤مئدة ُمٕمروم٦م اًمت٤مسمٕملم.............................................57

م: هق: .................................................58  اعُمَخَّْضَ

 ما معـك افؽؾامت أتقة:

  :زّ اخُل .59

 ر:اَم فـِّ ا.61

 :بـَ ب وٓ َج ؾَ ٓ َج .61

 : َٖم٤مرَ ِمِّ اًم.62

 :امأل افػراؽات أتقة

َ ))ىم٤مل صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ: .63 طَمِديًث٤م  ...........اُْمَرً.ا  اهللَٟمَّضَّ

ُه وَم٢مِٟمَّفُ  ...........وَمَحِٗمَٔمُف   .((هَمػْمَ
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تِل َيدظُمُٚمقَن ))صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ىم٤مل رؾمقُل اهلل .64  ......يُمؾُّ ُأُمَّ

ـْ   .((أسَمك َُم

 .((...............................إٟمَّاَم هذه إطم٤مدي٨م ِديـ )).65

. إصؾ ًمٖم٦م: .66 : ُم٤م ....................وىمٞمؾىمٞمؾ: أصؾ اًمٌمَّ

 .يتٗمرع قمٚمٞمف همػمه

: قمٚمٌؿ سم٘مقاٟملَم ُيٕمرُف ظؾؿ احلديث اصطالًحا.67

........................ 

ومُف اإلُم٤مُم حمٛمد سمـ قماحلدي٨م اصٓمالطًم٤م: .68 محـ قمرَّ بداًمرَّ

خ٤موي )ت ًٓ  سم٠مٟمَُّف ُم٤م ُأوٞمَػ إمم اًمٜمَّبلِّ ))هـ(: 912اًمسَّ  ىمق

.............................................................ًمُف،

............)). 

: وهق قمٚمؿ يبح٨م ومٞمف قمـ يمٞمٗمٞم٦م اشمّم٤مل ظؾؿ احلديث رواية.69

إطم٤مدي٨م سم٤مًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم 

.......................... ًٓ  ، وُمـ طمٞم٨م يمٞمٗمٞم٦م اًمسٜمد اشمّم٤م

 واٟم٘مٓم٤مقًم٤م، وهمػم ذًمؽ، وىمد اؿمتٝمر سم٠مصقل احلدي٨م.

َػة اخُلُؾؼقَِّة:.71  :وهل افصِّ

 ..................................َصامئؾفُ 

 .واعمراوم٘م٦م... .......اًمّمحب٦م شمٕمٜمل .71
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ح٤ميب: ُمـ َصِح٥َم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف .72 ف اًمبخ٤مري اًمّمَّ قمرَّ

 ...................................................وؾمٚمؿ،

: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل.73

، ومق اًمذي ٟمٗمز سمٞمده ٓ شمسبقا أصح٤ميب))وؾمٚمؿ: 

.........................................)). 

 .واًمٜمَّزاه٦م............: افُؼُدس فغة.74

ُ ُح .75 ـََّة ُتبغِّ وُمث٤مًمف ذم  ؽاًم َشؽَت ظـُف افؼرآنأن افسُّ

........................... 

 :وُمث٤مًمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  :تؼققد مطؾؼ افؼران.76

 ٤مِرُق .....................................................َواًمسَّ

......﴾. 

َـّ .77  شمٕم٤ممم: ىمقًمف وُمث٤مًمف : افؼران ظام صختص افسُّ

.............................  ٜمُْٝماَم  َواطِمدٍ  يُمؾَّ  ٚمُِدواوَم٤مضْم  ُِمَئ٦مَ  ُمِّ

 .ضَمْٚمَدةٍ 

 َويُمُٚمقاْ : يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ح ادُْشؽؾ وتػسرهتقضافّسـَّة .78

سُمقاْ   .﴾...........................................َواْذَ
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