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 إؽمت٣مذ ايمدىمتقر َمقهمؼ زمـ فمبداهلل زمـ فمبدايمٗم٣مدر

 

 صم٣مَمٔم٥م أم ايمٗمرى

 ىمٙمٝم٥م ايمدفمقة وأصقل ايمديـ

 

ٛم٥َّم  ومسؿ ايم٘مت٣مب وايمسُّ

  هـ2465



2 

 

 

  



3 

 

 َيٗمٛمل زم٣مهلل يٗمٝمٛمل 

احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم، وايمِمالة وايمسالم فمعم ؽمٝمد اظمرؽمٙمكم وفمعم 

 وصحبف أمجٔمكم. آيمف

 وزمٔمد: 

وهل َُمتْمٙم٤م فم٣مم  دم َم٣مدة اظمدطمؾ إلم فمٙمقم احلدي٧م فُمج٣ميم٥مهذه 

ٛمَّ  ْمالبيمٙم ، أو يمٙمٚمبتدئكم زمدراؽم٥م فمٙمؿ ٥مِ ايمٕمغم َُمتخِمِمكم دم ايم٘مت٣مب وايمسُّ

يػ ، وهل َم٣مدة سمتسؿ زم٣ميمبس٣مؿم٥م وايمقوح، واهلدف احلدي٧م ايمٛمَّبقيِّ ايمممَّ

سمٝمسغم اظم٣مدة وسمبسٝمْمٜم٣م إلم أذه٣من إزمراز أمهٝم٥م هَذا ايمٔمٙمؿ، إو٣مهم٥م إلم َمٛمٜم٣م 

 ؿمالزمٛم٣م إفمزاء.

دم هذ ايمبح٧م ؿم٣مئٖم٥م َمتٛمقفم٥م َمـ إؽمئٙم٥م ايمتل سُمٔمكم ايمْمالب  َؼ حلِْ وومد أُ 

 فمعم هَمْٜمؿ اظم٣مدة.

 ٞمسٟمل اهلل سمٔم٣ملم أن جئمؾ َم٣م ٞم٘مت٤م طم٣ميمًِم٣م يمقصمٜمف ايم٘مريؿ.

 وصعمَّ اهلل فمعم ٞمبٝمٛم٣م حمٚمد وفَمعَم آيمف وصحبف أمجٔمكم.

 

 ىمتبف

 َمقهمؼ زمـ فمبداهلل زمـ فمبدايمٗم٣مدر أ.د

 هـ15/21/2465َم٘م٥م اظم٘مرَم٥م 

  ومسؿ ايم٘مت٣مب وايمسٛم٥م–ىمٙمٝم٥م ايمدفمقة وأصقل ايمديـ 
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 وأؾمٜمر اظمَُِمٛمََّٖم٣مت دم أصقل احلدي٧م ٞمُمٟمسمف فمٙمؿ أصقل احلدي٧م

 إصؾ يمٕم٥م: إَْصُؾ َأؽمٖمؾ ىمؾ رء، ومجٔمف ُأصقل.

 وإصؾ: َم٣م يستٛمد إيمٝمف نمغمه ويبتٛمل فمٙمٝمف.

ء، وومٝمؾ: َم٣م يتٖمرع فمٙمٝمف نمغمه، هم٣مٕب وومٝمؾ: أصؾ  ء َم٣م َمٛمف ايمًمَّ ايمًمَّ

أصؾ ايمقيمد، وإؽم٣مس أصؾ يمٙمجدار، وايمٛمَّٜمر أصؾ يمٙمجدول، وؽمقاء 

 ىم٣مزمتٛم٣مء اظمديمقل فمعم ايمديمٝمؾ. ٣مىمام َُمثؾ، أم فمٗمٙمٝمً  ٣مأىم٣مَن آزمتٛم٣مء ضمسٝمً 

ء إيمٝمف ء، وومٝمؾ: َم٣م يستٛمد حتٗمؼ ايمًمَّ  . (2)وومٝمؾ: َمٛمُمٟم ايمًمَّ

 .(1)ومقافمده٣م ايمتل سُمبٛمَك فمٙمٝمٜم٣م إضم٘م٣مم وُأُصقل ايمٔمٙمقم:

ٛمَد ٣مفمٙمؿ احلدي٧م اصْمالضًم  : فمٙمٌؿ زمٗمقاٞمكَم ُئمرُف هب٣م أضمقال ايمسَّ

 واظمَْتـ.

 .واإلؽمٛم٣مد وَمقوقفمف اظمَْتـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، اظمٔمجؿ ايمقؽمٝمط: 2/26، اظمِمب٣مح اظمٛمغم: 22/26( يٛمٓمر: يمس٣من ايمٔمرب: 2)

 )أصؾ(. 2/10

، ذح ايم٘مقىم٤م 18ايمتٔمريٖم٣مت يمٙمجرصم٣مين: ص: ، 2/7إضم٘م٣مم إضم٘م٣مم يممَمدي: 

 .2/68اظمٛمغم ٓزمـ ايمٛمج٣مر: 

 )أصؾ(. 2/10( اظمٔمجؿ ايمقؽمٝمط: 1)

، ذح ايم٘مقىم٤م 18، ايمتٔمريٖم٣مت يمٙمجرصم٣مين: ص: 2/7إضم٘م٣مم إضم٘م٣مم يممَمدي: 

 .2/68اظمٛمغم ٓزمـ ايمٛمج٣مر: 



5 

 

حٝمح َمـ نمغمه  .(2)ونم٣ميتف: َمٔمرهم٥م ايمِمَّ

 وومد ٞمٓمٚمف اجلالل ايمسٝمقؿمل دم أيمٖمٝمتف همٗم٣مل: 

ْد    فِمْٙمُؿ احلدي٧م ُذو وَمقاٞمكَم حُتَ

ـٍ َوؽَمٛمَْد                 ُيْدَرى هِب٣م أضمقاُل ََمْت

 هَمَذاٞمَِؽ اظمَقُوقُع َواظمَْٗمُِمقدُ 

 (1) أْن ُئْمَرَف اظمَْٗمُبقُل َواظمَْرُدودُ              

ك فمٙمؿ أصقل احلدي ؿ ٧م، أو فمٙمؿ َُمِمْمٙمح احلدي٧م، أو فِمٙمْ وُيسٚمَّ

 .(6)دي٧مراي٥م، أو فمٙمقم احلَ احلدي٧م دِ 

ُف فمٙمؿ سمقشمٝمؼ ايمٛمُِّمقص ووبْمٜم٣م فمٛمَد وهق فِمْٙمٌؿ ُيٚم٘مٛمٛمل  همُف: إٞمَّ أن ُأفمرِّ

شمكم.  اظمُحدِّ

 ونم٣ميتف: ايمتحقم زم٣مٔداب ايمٛمبقي٥م وايمتخقم فمام ي٘مرهف ويٛمٜم٣مه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وهذا ايمتٔمريػ 2/117( ايمبحر ايمذي زطمر دم ذح أيمٖمٝم٥م إشمر يمٙمسٝمقؿمل: 2)

َم٣مم ايمديـ فمز ايمديـ، حمٚمد زمـ أيب زم٘مر زمـ فمبدايمٔمزيز زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٔمد اهلل زمـ يمإل

هـ(، سمرمجتف دم: ضمسـ اظمح٣مرضة يمٙمسٝمقؿمل: 928مَج٣مفم٥م ايمُم٣مهمٔمّل )ت

 .7/269، ؾمذرات ايمذه٤م: 2/548

، 791، سمقصمٝمف ايمٛمٓمر إلم أصقل إشمر: 2/116( ايمبحر ايمذي زطمر يمٙمسٝمقؿمل: 1)

 .255 ذح ٞمخب٥م ايمٖم٘مر يمٔمقم ايمٗم٣مري:

، اظمٛمٜمؾ ايمروي ٓزمـ مج٣مفم٥م: ص: 2/5( يٛمٓمر: ايمتبٌمة وايمتذىمرة يمٙمٔمراومل: 6)

، سمقصمٝمف ايمٛمٓمر إلم 7، أيمٖمٝم٥م احلدي٧م يمٙمسٝمقؿمل َمع ذح أمحد ؾم٣مىمر: ص: 15

 . 68، طمالص٥م ايمٖم٘مر يمٙمُمٛمُمقري: ص: 2/7، همتح ايمب٣مومل: 791أصقل إشمر: 
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 .  (2)وايمٖمقز زمسٔم٣مدة ايمداريـ

 وَمٛمٖمٔمتف: أفمٓمؿ اظمٛم٣مهمع ىمام ٓ خيٖمك فمعم اظمتٟمَمؾ.  

وَمب٣مدئف: ايمٔمٙمقم ايمٔمرزمٝم٥م ىمٙمٜم٣م وَمٔمرهم٥م ايمٗمِمص وإطمب٣مر اظمتٔمٙمٗم٥م  

 .(1)زم٣ميمٛمبل صعم اهلل سمٔم٣ملم فمٙمٝمف وؽمٙمؿ وَمٔمرهم٥م إصٙمكم وايمٖمٗمف ونمغم ذيمؽ

 وفِمْٙمُؿ احلدي٧م يٛمٗمسؿ إلم ومسٚمكم:

 فِمْٙمُؿ احَلدي٧م ِرَواي٥م: فِمْٙمٌؿ َيُْمَتِٚمُؾ فَمعَم َٞمْٗمِؾ َأوْمَقاِل ايمٛمَّبِلِّ َصـعمَّ اهلل فَمَٙمْٝمـفِ 

ِريرِ  َؿ َوَأهْمَٔم٣ميمِِف، َوِرَواَيتَِٜم٣م، َوَوْبْمَِٜم٣م، َوحَتْ  .(6) َأيْمَٖم٣مـمَِٜم٣م َوؽَمٙمَّ

ـْ فُمـِزَي إيَِمْٝمـِف  ـٛم٥َِّم َوَٞمْحِقَهـ٣م َوإؽِْمـٛم٣َمُد َذيمِـَؽ إلَِم ََمـ َواَي٥ِم: َٞمْٗمُؾ ايمسُّ هَمَحِٗمٝمَٗم٥ُم ايمرِّ

ــُؾ  ٚمُّ وؿُمَٜمـ٣م: حَتَ َراِوهَيـ٣م ظمَِـ٣م َيْرِويــِف  زمَِتْحـِدي٧ٍم َأْو إطِْمَبـ٣مٍر َأْو نَمــغْمِ َذيمِـَؽ، َوُذُ

ـْ ؽَماَمٍع َأْو فَمْرٍض َأْو إصَِم٣مَزٍة َوَٞمْحِقَه٣م. ِؾ، َِم ـْ َأْٞمَقاِع ايمتََّحٚمُّ  زمِٛمَْقٍع َِم

َهـ٣م،  صَْمـَزاِء َونَمغْمِ ْٕ ـَ اظمََس٣مٞمِٝمِد َواظمََٔم٣مصِمِؿ َوا ويُمٚمؾ ىُمُت٤م اظمَُِمٛمََّٖم٣مُت َِم

٣م، َوََم٣م َيَتَٔمٙمَّ  مُهَ ٣م: ُهَق ََمْٔمِرهَم٥ُم اْصْماَِلِح َأْهٙمَِٜم٣مَأضَم٣مِدي٧َم َوآشَم٣مًرا َونَمغْمَ  .(4)ُؼ هِبَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/7إٞمِم٣مري:  ، همتح ايمب٣مومل يمزىمري٣م2/161( ايمبحر ايمذي زطمر يمٙمسٝمقؿمل: 2)

، 1/218، َمٖمت٣مح ايمسـٔم٣مدة يمْمـ٣مش ىمـػمي زادة: 2/665( يٛمٓمر: ىمُمػ ايمٓمٛمقن: 1)

. وؽمــٝمٟما احلــدي٧م َمٖمِمـاًل فمـــ أصــقل احلــدي٧م ايمٛمبــقّي 1/129أزمجـد ايمٔمٙمــقم: 

يػ.  ايمممَّ

. وومقافمد ايمتحدي٧م َمـ همٛمقن َمِمْمٙمح 16-2/15( سمدري٤م ايمراوي يمٙمسٝمقؿمل: 6)

د زمـ وم٣مؽمؿ احلالق ايمٗم٣مؽمٚمل )ت احلدي٧م: ظمحٚمد مج٣مل ايمديـ زمـ حمٚمد ؽمٔمٝم

 (، وهذا هق ومقل اإلَم٣مم ازمـ إىمٖم٣مين.75هـ(: )ص: 2661

 . وهذا هق ومقل اإلَم٣مم ازمـ إىمٖم٣مين.16-2/15( سمدري٤م ايمراوي يمٙمسٝمقؿمل: 4)
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أي ِرواي٥م أو ضِمْٖمِظ اظمَُِمٛمَّٖم٣مت ىمِمحٝمح ايمبخ٣مريِّ وَُمسٙمٍِؿ، ونمـغم ذيمـَؽ 

ــامء دم  ــٔمٜم٣م ايمُٔمٙم ــل وو ــوط ايمَّت ــؼ ايمممُّ ــ٥ِم، وهم ــٛمَّٖم٣مت، احَلديثٝم ـَ اظمَُِم ــ َِم

 ايمتَّحُٚمِؾ وإداِء.

ــفُ  ــٌؿ ُئْمــَرُف َِمٛمْ ــُؿ احَلــدي٧م ِدَرايــ٥م: فِمْٙم ــ٣م،  فِمْٙم وؿُمَٜم ــ٥ِم: َوُذُ َواَي ــ٥ُم ايمرِّ ضَمِٗمٝمَٗم

ـ٣مِت،  وؿُمُٜمـْؿ، َوَأْصـٛم٣َمُف اظمَْرِويَّ َواِة، َوُذُ َوَأْٞمَقافُمَٜم٣م، َوَأضْمَ٘م٣مَُمَٜم٣م، َوضَمـ٣مُل ايمـرُّ

٣م ُؼ هِبَ  .(2) َوََم٣م َيَتَٔمٙمَّ

 ، ـِ هـ٣م، َِمــ ؿمـرِف اإلؽمـٛم٣مِد أو اظمَـْت وايـ٥ِم أو َردِّ ويُمٚمؾ َأضْمَ٘م٣مم وَمُبـقل ايمرِّ

 تقن، َوهمِْٗمِٜمَٜم٣م واظمراد َِمٛمْٜم٣م.وحتٗمٝمؼ ََمٔم٣مين اظم

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/16( سمدري٤م ايمراوي يمٙمسٝمقؿمل: 2)
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 ٞمبذة سم٣مرخيٝم٥م فمـ ٞمُمٟمة فمٙمؿ َُمِمْمٙمح احلدي٧م:

ُئمدُّ هذا ايمٔمٙمؿ َمـ ايمٔمٙمقم اإلؽمالَمٝم٥م اخل٣ميمِم٥م، وايمتل سمستٚمد ُأؽمسٜم٣م 

ٛم٥َّم ايمٛمَّبقي٥م، وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم  ـَ ﴿وأرىم٣مهن٣م َمـ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ، وايمسُّ ٣َم ايمَِّذي َي٣م َأهيُّ

زمَِجَٜم٣ميَم٥ٍم هَمُتِْمبُِحقا فَمعَم  ٣مهَم٣مؽِمٌؼ زمِٛمََبٟمٍ هَمَتَبٝمَّٛمُقا َأن سُمِِمٝمُبقا وَمْقَمً آََمٛمُقا إِن صَم٣مءىُمْؿ 

 .(2)﴾ََم٣م هَمَٔمْٙمُتْؿ َٞم٣مِدَِمكمَ 

َ ))ووم٣مل صعمَّ اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿ:  ؽَمِٚمَع َِمٛم٣َّم ضَمِديًث٣م هَمَحِٖمَٓمُف  اءً اَْمرَ  اهللَٞمَّضَّ

ـْ  ُف ُربَّ ضَم٣مَِمِؾ همِْٗمٍف يَمْٝمَس زمَِٖمِٗمٝمٍف َوُربَّ ضَم٣مَِمِؾ همِْٗمٍف إلَِم ََم ُه هَم١مِٞمَّ َٕمُف نَمغْمَ ضَمتَّك ُيَبٙمِّ

 .(1)((ُهَق َأهْمَٗمفُ 

يػ َمبدأ ايمتثب٦م دم     همٖمل هذه أي٥م ايم٘مريٚم٥م، وهذا احلدي٧م ايمممَّ

ٞمتب٣مه هل٣م ووفمٝمٜم٣م، وايمتدومٝمؼ دم ٞمٗمٙمٜم٣م أطمذ إطمب٣مر، وىمٝمٖمٝم٥م وبْمٜم٣م زم٣مٓ

 .  (6)يممطمريـ

همٗمد  افمتٛمك اظمسٙمٚمقن زمُسٛم٥َِّم ٞمبٝمٛم٣م  ايم٘مريٚم٥م وزمٛم٣مًء فَمعَم هذه ايمتقصمٝمٜم٣مت

 صعمَّ اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿ.

ـ إٞمَّاَم  وـمٜمرت ايمٗم٣مفمدة اظمُمٜمقرة: هذه إضم٣مدي٧م ِديـ هم٣مٞمٓمروا فَمٚمَّ

  .(4)سمٟمطمذوهن٣م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 6( ؽمقرة احلجرات، أي٥م: 2)

(، )دار ايمرؽم٣ميم٥م(، ودم ايمزهد: 12590( أطمرصمف أمحد دم اظمسٛمد، زمرومؿ: )1)
(، وهق ضمدي٧م صحٝمح. َمـ رواي٥م زيد 67، وازمـ ضمب٣من دم ايمِمحٝمح، زمرومؿ: )6ص: 

 زمـ شم٣مزم٦م ريض اهلل فمٛمف.ا
 .9( سمٝمسغم فمٙمق احلدي٧م ٕؽمت٣مذٞم٣م ايمدىمتقر حمٚمقد ايمْمح٣من: 6)
ايمراوي وأطمالق ايمس٣مَمع: ، ويٛمٓمر: اجل٣مَمع ٔداب 2/25( اجلرح وايمتٔمديؾ: 4)

2/267. 
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زمٔمد َمٔمرهم٥م أضمقال رواهت٣م، همٗمد ـمٜمر فمٙمؿ  وزمام أنَّ إطمب٣مر ٓ سم٠مطَمذ إَّٓ 

اجلرح وايمتٔمديؾ، وايم٘مالم فمعم ايمرواة، وَمٔمرهم٥م اظمتِمؾ أو اظمٛمٗمْمع َمـ 

إؽم٣مٞمٝمد، وَمٔمرهم٥م ايمٔمٙمؾ اخلٖمٝم٥م، وـمٜمر ايم٘مالم دم زمٔمض ايمرواة يم٘مـ فمعم 

ومٙم٥م، يمٗمٙم٥م ايمرواة اظمجروضمكم دم أول إَمر...شمؿ سمقؽمع ايمٔمٙمامء دم ذيمؽ 

ة سمتٔمٙمؼ زم٣محلدي٧م َمـ ٞم٣مضمٝم٥م وبْمف ضمتك ـمٜمر ايمبح٧م دم فمٙمقم ىمثغم

وىمٝمٖمٝم٥م حتٚمٙمف وأدائف، وَمٔمرهم٥م ٞم٣مؽمخف َمـ َمٛمسقطمف ونمريبف ونمغم ذيمؽ، إٓ 

أن ذيمؽ ىم٣من يتٛم٣مومٙمف ايمٔمٙمامء ؾمٖمقًي٣م... شمؿ سمْمقر إَمر وص٣مرت هذه ايمٔمٙمقم 

سم٘مت٤م وسمسجؾ، يم٘مـ دم أَم٘مٛم٥م َمتٖمروم٥م َمـ ايم٘مت٤م ممزوصم٥م زمٕمغمه٣م َمـ 

ٗمف وفمٙمؿ احلدي٧م، َمثؾ ىمت٣مب ايمٔمٙمقم إطمرى ىمٔمٙمؿ إصقل وفمٙمؿ ايمٖم

 ايمرؽم٣ميم٥م وىمت٣مب إٓم يمإلَم٣مم ايمُم٣مهمٔمل.

وأطمغما ظم٣م ٞمّمج٦م ايمٔمٙمقم واؽمتٗمر آصْمالح، واؽمتٗمؾ ىمؾ همـ فمـ 

نمغمه، وذيمؽ دم ايمٗمرن ايمرازمع اهلجري، أهمرد ايمٔمٙمامء فمٙمؿ اظمِمْمٙمح دم 

ىمت٣مب َمستٗمؾ، وىم٣من َمـ أول َمـ أهمرده زم٣ميمتِمٛمٝمػ ايمٗم٣ميض أزمق حمٚمد 

اََمُٜمرْ احلسـ زمـ فمبدايمرمحـ  هـ( دم ىمت٣مزمف 660)ت َُمزيُّ زمـ طمالد ايمرَّ

 .(2) ((اظمحدث ايمٖم٣مصؾ زمكم ايمراوي وايمقافمل))

ويمٗمد سمٛمقفم٦م أؽم٣ميمٝم٤م ايمتٟميمٝمػ دم فمٙمقم احلدي٧م، همٚمٛمٜمؿ ََمـ أيمََّػ، دم 

ِـّ ايمرواي٥م وومقاٞمٝمٛمٜم٣م، وَمٛمٜمؿ ََمـ أيمَّػ دم صُمزئٝم٥م َمـ أصمزاء فمٙمقم احلدي٧م  هم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6( يٛمٓمر: سمٝمسغم َمِمْمٙمح احلدي٧م ٕؽمت٣مذٞم٣م ايمدىمتقر حمٚمقد ايمْمح٣من: 2)
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ك اظمُتٔمددة اجلقاٞم٤م، وَمٛمٜمؿ ََمـ َٞمٓمٚمف  أزمٝم٣مت ؾمٔمري٥م، وهق َم٣م ُيَسٚمَّ

ٔمر ايمتَّٔمٙمٝمٚمّل.  زم٣ميمُمِّ

وأٞمقاع فمٙمقم احلدي٧م ىمثغمة، وم٣مل احل٣مزَمل: فمٙمؿ احلدي٧م يُمتٚمؾ 

فمعم أٞمقاع ىمثغمة سمبٙمغ َم٣مئ٥م ىمؾ ٞمقع َمٛمٜم٣م فمٙمؿ َُمستٗمؾ، ويمق أٞمٖمؼ ايمْم٣ميم٤م 

 .(2)همٝمف فمٚمره ََل يدرك هن٣ميتف

الح َمٛمٜم٣م مخس٥م وؽمتكم ٞمقفمً  ٣مل: ويمٝمس ، شُمؿَّ وم٣موايمذي ذىمره ازمـ ايمِمَّ

 .(1) ذيمؽ زمآطمر اظمٚم٘مـ هم١مٞمف وم٣مزمؾ يمٙمتٛمقيع إلم َم٣م ٓ حيٍم...

 وَمـ أؾمٜمر اظُمَِمٛمََّٖم٣مت دم فمٙمقم احلدي٧م

ُث ايمٖم٣مِصؾ زمكم ايمراوي وايمقافمل.1 د، (6)اظمَُحدِّ : يمإلَم٣مم أيب حُمَٚمَّ

اََمُٜمْرَُمِزيِّ ) ت محـ زمـ طمالَّد ايمرَّ  هـ (.660احلسـ ازمـ فمبدايمرَّ

اظمحدث ايمٖم٣مصؾ زمـ ايمراوي وايمقافمل دم فمٙمقم ىمت٣مب ))وم٣مل ايمذهبل: 

َٙمٖملَّ ىم٣من ٓ ي٘م٣مد يٖم٣مرق ىمٚمف،  احلدي٧م وَم٣م أضمسٛمف َمـ ىمت٣مب ومٝمؾ: إن ايمسَّ

 .(4) ((ئمٛمل دم زمٔمض فمٚمره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ايمبحر ايمذي زطمر دم 6( فمج٣ميم٥م اظمبتدي وهمّم٣ميم٥م اظمٛمتٜمل يمٙمح٣مزَمل: )ص: 2)

 (.145-2/144ذح أيمٖمٝم٥م إشمر يمٙمسٝمقؿمل: )

ٝم٥م إشمر ، ايمبحر ايمذي زطمر دم ذح أيمٖم82( فمٙمقم احلدي٧م ٓزمـ ايمِمالح: 1)

 .2/145يمٙمسٝمقؿمل: 

ـد فمجـ٣مج اخَلْمِٝمـ٤م، دار ايمٖم٘مـر، زمـغموت، ايمْمبٔمــ٥م 6) ( ؿمبـع زمتحٗمٝمـؼ ايمـدىمتقر حُمَٚمَّ

 ص(.686هـ، )2692إولم 

 .26/76( ؽمغم أفمالم ايمٛمبالء: 4)
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 .(2)وم٣مل ايمسٝمقؿمل: ويم٘مٛمف ََل يستقفم٤م

ـّ ايمرواي٥م وؿمرق حتٚمٙمٜم٣م  ومٙم٦م: وسمّمٚمـ َمٔمٙمقَم٣مت ؿمقيٙم٥م سمتٔمٙمَّؼ زمٖم

يتٔمٙمَّؼ هبذه اظمس٣مئؾ َمـ ومقافمد وومقافمده٣م، وىمت٣مزم٥م احلدي٧م، وَم٣م 

ووقازمط، وذيمؽ ٕمهٝم٥م فمٙمؿ ايمرواي٥م وومقاٞمٝمٛمٜم٣م، همٜمل ايمٔمٙمؿ ايمذي إن أسمٗمـ 

 أسمٗمٛم٦م ايمسٛم٥م وفمٙمقَمٜم٣م.

: يمإلَم٣مم أيب فمبداهلل، حمٚمد (1)َمٔمرهم٥م فمٙمقم احلدي٧م وىمٚمٝم٥م أصمٛم٣مؽمف.2

 هـ(.405زمـ فمبداهلل، احل٣مىمؿ ايمٛمٝمس٣مزمقري )تا

 . (6)((َُمرسم٤موىمت٣مزمف نمغم َمٜمذب وٓ ))وم٣مل ايمسٝمقؿمل: 

 ( اشمٛمكم ومخسكم ٞمقفًم٣م.51وسمّمٚمـ ايم٘مت٣مب َمٗمدَم٥م، و )

٣مَمع.3 اوي وأطمالق ايمسَّ : يمٙمح٣مهمظ أيب زم٘مر، أمحد (4)اجَل٣مَمع ٔداب ايمرَّ

 هـ(.466زمـ فمقم زمـ شم٣مزم٦م، اخلْمٝم٤م ايمبٕمدادّي )تا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/166( ايمبحر ايمذي زطمر دم ذح أيمٖمٝم٥م إشمر يمٙمسٝمقؿمل: 2)

الح، زمتحٗمٝمؼ وذح أمحد ( ؿمبع زمتٔمٙمٝمٗم٣مت احل٣مهمٓمكم ايمس٣مصمل1) ، وايمتٗمل يمبـ ايمِمَّ

ص(. وؿمبــع أيًّمــ٣م 764))هـــ، 1006زمـــ همــ٣مرس ايمســٙمقم، دار ازمـــ ضمــزم، زمــغموت، 

، زمتحٗمٝمؼ ايمدىمتقر ايمسـٝمد َمٔمٓمـؿ ضمسـكم، اظم٘متـ٤م ((َمٔمرهم٥م فمٙمقم احلدي٧م))زمٔمٛمقان: 

 ص(.166م، )2977ايمتج٣مري، زمغموت، 

. وىمذا ومـ٣مل احلـ٣مهمظ 2/166( ايمبحر ايمذي زطمر دم ذح أيمٖمٝم٥م إشمر يمٙمسٝمقؿمل: 6)

 (.26ازمـ ضمجر دم ٞمزه٥م ايمٛمٓمر: )ص: 

ــ٥م 4) ــ٣من، َم٘متب ــدىمتقر حمٚمــقد ايمْمحَّ ــؼ ؾمــٝمخٛم٣م ايم ــر َمـــ ؿمبٔمــ٥م َمٛمٜمــ٣م زمتحٗمٝم ــف أىمث ( يم

َمــ٨م(. وؿمبــع أيًّمــ٣م زمتحٗمٝمــؼ حمٚمــد فمقيّمــ٥م، دار ايم٘متــ٤م 1اظمٔمــ٣مرف، ايمريــ٣مض، )

ص(. وؿمبع أيًّم٣م زمتحٗمٝمؼ ايمدىمتقر حمٚمد فمج٣مج 440م، )2996ايمٔمٙمٚمٝم٥م، زمغموت، 

 ص(.2126َم٨م(، )1، دار ايمرؽم٣ميم٥م، زمغموت، )اخلْمٝم٤م
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هذا ايم٘مت٣مب دم فمٙمقم احلدي٧م، همٗمد اهتؿ ايمٔمٙمامء زمتٖمِمٝمؾ همٛمقن 

دم ايمتِمٛمٝمػ دم آداب ؿمٙم٤م ايمٔمٙمؿ ، وأىمثروا اىمبغمً  ٣ماحلدي٧م اهتامَمً 

 .٣م، وؿمٙم٤م احلدي٧م طمِمقًص ٣مفمٚمقَمً 

َواي٥م.4 : يمإلَم٣مم أيب زم٘مر، أمحد زمـ (2)ايم٘مٖم٣مي٥م دم َمٔمرهم٥م أصقل فمٙمؿ ايمرِّ

 هـ(.466فمقم زمـ شم٣مزم٦م اخَلْمِٝم٤م ايمبٕمدادي، )ت

ىمت٣مب يبح٧م دم فمٙمؿ َمـ فمٙمقم احلدي٧م ايممميػ، وهق فمٙمؿ ايمرواي٥م 

ايمٔمٙمؿ َمثؾ: َمٔمرهم٥م َم٣م يستٔمٚمؾ ضمٝم٧م مجع همٝمف َمِمٛمٖمف جمٚمؾ أزمقاب هذا 

أصح٣مب احلدي٧م َمـ ايمٔمب٣مرات دم صٖم٥م إطمب٣مر، وأومس٣مم اجلرح 

وايمتٔمديؾ، ووصػ َمـ حيت٨م زمحديثف ويٙمزم ومبقل روايتف، وأن احلدي٧م 

ٓ يٗمبؾ إَّٓ فمـ شمٗم٥م، وَم٣م صم٣مء دم سمٔمديؾ اهلل ورؽمقيمف يمٙمِمح٣مزم٥م، وَم٣م صم٣مء 

فمديدة وىمثغمة دم صح٥م ؽمامع ايمِمٕمغم، وايم٘مالم دم ايمٔمدايم٥م، وأزمقاب 

 وه٣مَم٥م دم هذا اظمقوقع.

ح اظمِمٛمػ  ويتٟميمػ ايم٘مت٣مب َمـ َمٗمدَم٥م، وأزمقاب ىمثغمة، َمٛمٜم٣م َم٣م سَّ

َمٔمرهم٥م اخلػم )): (، وَمٛمٜم٣م َم٣م ذىمره٣م زم٣مؽمؿ آطمر ىمٗمقيمف َمثاًل ٣مهمسامه٣م )زم٣مزمً 

ح زمتسٚمٝمتٜم٣م )زم٣مزمً ((اظمتِمؾ اظمقصم٤م يمٙمٗمبقل وايمٔمٚمؾ ( همٜمل ٣م، همٟمَم٣م َم٣م سَّ

( 19(، همٜمل )٣م٣م َم٣مَل ُيٌمح زمتسٚمٝمتٜم٣م )زم٣مزمً ، وأَم٣م( َم٣مئ٥م وأرزمٔمقن زم٣مزمً 240)

 سمسٔم٥م وفمممون.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ((ايم٘مٖم٣ميــ٥م دم فمٙمــؿ ايمروايــ٥م))ص(، زمٔمٛمــقان: 452( اظم٘متبــ٥م ايمٔمٙمٚمٝمــ٥م، زمــغموت، )2)

وؿمبـــع أيًّمـــ٣م زمتحٗمٝمـــؼ إزمـــراهٝمؿ زمــــ َمِمـــْمٖمك آل زمحـــبح ايمـــدَمٝم٣مؿمل، َم٘متبـــ٥م ازمــــ 

 َم٨م(، وهل ؿمبٔم٥م همٝمٜم٣م اظمزيد َمـ ايمٔمٛم٣مي٥م.1م، َمٌم، )1001فمب٣مس
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 .٣م( ٞمًِم 2611وومد اؾمتٚمؾ ايم٘مت٣مب فمعم )

٣مَمع.5 : يمإلَم٣مم أيب زم٘مر، أمحد (2)اجل٣مَمع ٔداب ايمراوي وأطمالق ايمسَّ

 هـ(.466زمـ فمقم زمـ شم٣مزم٦م اخَلْمِٝم٤م ايمبٕمدادي، )تا

امع.6 َواي٥م وسمٗمٝمٝمد ايمسَّ : يمٙمٗم٣ميض فمٝم٣مض (1)اإلظم٣مع إلم َمٔمرهم٥م أصقل ايمرِّ

 هـ(.544زمـ َمقؽمك ايمَٝمْحُِمبلِّ )تا

ـِ ))دم َمٗمدَم٥م ىمت٣مزمف:  –رمحف اهلل سمٔم٣ملم  -وم٣مل ايمٗم٣ميض فمٝم٣مض  وَل َئمت

أضمٌد زم٣ميمٖمِمؾ ايمذي رنمبَتف ىمام جي٤م، وٓ وومٖم٦ُم همٝمف فمعم سمِمٛمٝمػ جيد 

همٝمف ايمرانم٤م َم٣م رنِم٤م، همٟمصمبُتؽ إلم زمٝم٣من َم٣م رنمب٦َم َمـ همِمقيمف، ومجٔم٦ُم 

 .(6) ((نمريب٥م َمـ َمٗمدَم٣مت فمٙمؿ إشمر وأصقيمف ٣مدم ذيمؽ ٞم٘متً 

محـ زمـ  :(4)فمٙمقم احلدي٧م.7 يمإلَم٣مم أيب فمٚمرو، فمثامن زمـ فمبدايمرَّ

، اظمٔمروف زم٣مزمـ ايمِمالح )ت ْٜمَرُزِريِّ  هـ(. 646فمثامن ايمُمَّ

 وَمـ ممٝمزات ىمت٣مزمف: 

 آؽمتٛمب٣مط ايمدومٝمؼ ظمذاه٤م ايمٔمٙمامء، وومقافمدهؿ.-أ

ره٣م، وزمكم-ب ح  وبط ايمتٔم٣مريػ ايمتل ؽمبؼ هب٣م، وضمرَّ سمٔم٣مريػ ََل ُيٌمِّ

 هب٣م أضمد َمـ ومبٙمف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د ايمْمح٣من، دار اظمٔم٣مرف، ايمري٣مض.( ؿمبع زمتحٗمٝمؼ ايمدىمتقر حمٚمق2)

 هـ.2698( ؿمبع زمتحٗمٝمؼ إؽمت٣مذ ؽمٝمد أمحد صٗمر، دار ايمؼماث، 1)

 (.64( اإلظم٣مع: )ص: 6)

-هــ2402( ؿمبع زمتحٗمٝمؼ ايمدىمتقر ٞمقر ايمـديـ فمـؼم، اظم٘متبـ٥م ايمٔمٙمٚمٝمـ٥م، زمـغموت )4)

 م(.2982
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 فمٗم٤مَّ فمعم أومقال ايمٔمٙمامء زمٚمزيد َمـ ايمتحٗمٝمٗم٣مت.-ت

٣مزمٗمكم، وٞمبف فمعم َمقاوع آفمؼماض-ث  .(2)هذَب فمب٣مرات ايمسَّ

ويمذيمؽ سم٘م٣مشمر إومب٣مل ايمٔمٙمامء وايمْمٙمب٥م فمٙمٝمف َمٛمذ زمداي٥م ـمٜمقره ودام ذيمؽ  

ىمذيمؽ ضمتك ص٣مر ايم٘مت٣مب ىمام وصٖمف احل٣مهمظ ازمـ ضمجر: )ٓ حيٍم ىمؿ 

 .(1) ٣مـمؿ يمف وخمتٌم، وَمستدرك فمٙمٝمف وَمٗمتٌم، وَمٔم٣مرض يمف وَمٛمتٌم(ٞم

 .(6) ((هق ىمت٣مب ىمثغم ايمٖمقائد، فمٓمٝمؿ ايمٔمقائد))وم٣مل ايمٛمقوي: 

: ظمحٝمل ايمديـ، أيب (4)ايمتٗمري٤م وايمتٝمسغم ظمٔمرهم٥م ؽمٛمـ ايمبُمغم ايمٛمذير.8

٣مهمٔمّل  ََمُمٗمّل، ايمُمَّ زىمري٣م، حيٝمك زمـ ذف زمـ ضَمَسـ ايمٛمَّقوّي، ايمدِّ

 هـ(.676)ت

آومؼماح دم زمٝم٣من آصْمالح وَم٣م ُأوٝمَػ إلم ذيمَؽ َمـ إضم٣مدي٧ِم .9

ح٣مح : يمتٗمل ايمديـ حمٚمد زمـ فمقّم زمـ دومٝمؼ ايمٔمٝمد (5)اظمٔمدودة َمـ ايمِمِّ

 هـ(.701)ت

: يمإلَم٣مم هاج ايمديـ، أيب ضمٖمص، (6)ايمتذىمرة دم فمٙمقم احلدي٧م.11

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.57( َمٛمٜم٨م ايمٛمٗمد يمٙمدىمتقر ٞمقر ايمديـ فمؼم: )ص: 2)

 (.27( ٞمزه٥م ايمٛمٓمر: )ص: 1)

 .2/208( إرؾم٣مد ؿمالب احلٗم٣مئؼ: 6)

 هـ.2610( فمٛم٣مي٥م زمرصمر، اظمْمبٔم٥م ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م، زم٣مريس، 4)

( ؿمبع زمتحٗمٝمؼ ودراؽم٥م ايمدىمتقر ومحْم٣من فمبدايمرمحـ ايمـدوري، َمْمبٔمـ٥م اإلرؾمـ٣مد، 5)

 م.2981-هـ2401زمٕمداد، 

( ؿمبع زمتحٗمٝمؼ فمقم ضمسـ فمبد احلٚمٝمد، دار فمـامر، فمـامن، وؿمبـع أيًّمـ٣م زمتحٗمٝمـؼ 6)

هـ، 2406، س 9ع 25ؾمٚمس، ٞمممت دم جمٙم٥م اجل٣مَمٔم٥م ايمسٙمٖمٝم٥م، َم٨م  ريزَ حمٚمد فمُ 

 (.62-48)ص
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٣مهمٔمّل، اظمٔمروف زم٣مزمـ اظمَُٙمٗمِّـ )  هـ(.804فمٚمر زمـ فمقّم إٞمِم٣مرّي، ايمُمَّ

الححم.11 : (2)٣مؽمـ آصْمالح وسمّمٚمكم فمٙمقم احلدي٧م ٓزمـ ايمِمَّ

يمإلَم٣مم أيب هاج ايمديـ، أيب ضمٖمص، فمٚمر زمـ رؽمالن زمـ ٞمِمغم زمـ ص٣ميمح 

٣مهمٔمل )تا  هـ(. 805زمـ ؾمٜم٣مب، ايمُبْٙمٗمٝمٛمّل، ايمُمَّ

ضمٝمؿ زمـ (1)أيمٖمٝم٥م احلدي٧م.12 : ٕيب ايمٖمّمؾ، زيـ ايمديـ، فمبدايمرَّ

 هـ(.806احلسكم ايمٔمراومل )ت

الح. ((احلدي٧م فمٙمقم))وهق ٞمٓمؿ يم٘مت٣مب   ٓزمـ ايمِمَّ

ه٣م ٣موذضمٜم٣م اظم٠ميمػ ٞمٖمسف أيًّم  ، وذح ((ايمتبٌمة وايمتذىمرة))، وؽمامَّ

خ٣موي  ((أيمٖمٝم٥م ايمٔمراومل)) محـ ايمسَّ أيًّم٣م ؾمٚمس ايمديـ حمٚمد زمـ فمبدايمرَّ

 .((همتح اظمٕمٝم٧م ذح أيمٖمٝم٥م احلدي٧م))هـ(، دم 901)ت

 ايمٖمّمِؾ، فمبدايمرضمٝمؿ : يمإلَم٣مم زيـ ايمديـ، أيب(6)ايمتبٌمة وايمتذىمرة.13

محـ ايمٔمراومل )تازمـ احلسكم  ـِ فمبدايمرَّ  هـ(.806زم

ايمتٗمٝمٝمد واإليّم٣مح ظم٣م أؿمٙمؼ وأنمٙمؼ َمـ َمٗمدَم٥م ازمـ ايمِمالح: ذح .14

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــع زمح٣مؾمــٝم٥م 568( ؿمبٗمــ٣مت احلٖمــ٣مظ يمٙمســٝمقؿمل: 2) ـــ  ((فمٙمــقم احلــدي٧م))، وؿمب ٓزم

٣مؿمئ(، َمْمبٔمـ٥م دار ايم٘متـ٤م،  محـ )زمٛم٦م ايمُمَّ ايمِمالح زمتحٗمٝمؼ ايمدىمتقرة فم٣مئُم٥م فمبدايمرَّ

 ص(.2056م، )2974ايمٗم٣مهرة، 

ؾمــ٣مىمر، ضمٗمٗمــف وفمٙمــؼ فمٙمٝمــف زمتٔمٙمٝمٗمــ٣مت ٞمٖمٝمســ٥م ( ضمٗمٗمــف وصــححف أمحــد حمٚمــد 1)

 (.491، 22، 62هـ، )ص: 2408، َم٘متب٥م ايمسٛم٥م، ايمٗم٣مهرة، 1حمٚمقد رزمٝمع، ط

د زمـ احلسكم ايمٔمراومل احُلسٝمٛمل، ؿمبـع دار ايم٘متـ٤م ايمٔمٙمٚمٝمـ٥م، 6) ( ؿمبع زمتِمدير حُمَٚمَّ

 زمغموت.
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ضمٝمؿ زمـ (2)فمٙمقم احلدي٧م َمٗمدَم٥م ازمـ ايمِمالح : يمزيـ ايمديـ، فمبدايمرَّ

 هـ(.806احلسكم ايمٔمراومل )ت

ايمٖمّمؾ، زيـ : ٕيب (1)همتح اظمٕمٝم٧م زمممح أيمٖمٝم٥م َمِمْمٙمح احلدي٧م.15

ضمٝمؿ زمـ احلسكم ايمٔمراومل )ت  هـ(.806ايمديـ، فمبدايمرَّ

همتح اظمٕمٝم٧م زمممح أيمٖمٝم٥م احلدي٧م: وهق ايمممح اظمتقؽمط فمعم .16

: ىمالمه٣م يمزيـ ايمديـ (6)((سمبٌمة اظمبتدي وسمذىمرة اظمٛمتٜمل))َمتٛمف اظمسٚمك 

ضمٝمؿ زمـ احلسكم ايمٔمراومل )ت هـ(، وَمٔمف سمٔمٙمٝمٗم٣مت 806أيب ايمٖمّمؾ فمبدايمرَّ

 زمٗمٙمؿ حمٚمقد رزمٝمع.

وي.17 : يمإلَم٣مم زمدر ايمديـ، أيب فمبداهلل، حمٚمد زمـ (4)اظمَٛمَْٜمؾ ايمرَّ

٣مهمٔمّل )ت  هـ(.866إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٔمد اهلل زمـ مج٣مفم٥م احلٚمقّي، ايمُمَّ

ىمت٣مب يبح٧م دم فمٙمقم احلدي٧م ايممميػ، وهق سمٙمخٝمص يم٘مت٣مب ازمـ 

 ، َمع زي٣مدة فمٙمٝمف.((فمٙمقم احلدي٧م))ايمِمالح اظمسٚمك: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.456هـ، )ص2422( َم٠مؽمس٥م ايم٘مت٤م ايمثٗم٣مهمٝم٥م، زمغموت، 2)

 هـ.2606يمٖمٝم٥م يمٙمسخ٣موي، يم٘مٛمق، ؿمبع ضمجر، ( ؿمبع َمع ذح آطمر فمعم ا1ٕ)

 ويمٙمسخ٣موي ذح فمعم إيمٖمٝم٥م زمٔمٛمقان ذح ايمٔمراومل ٞمٖمسف، وإيمٖمٝم٥م يمٙمٔمراومل.

( فمٛمك زمتِمحٝمحف رصم٣مل مجٔمٝمـ٥م ايمٛمممـ وايمتـٟميمٝمػ إزهريـ٥م، اجلٚمٔمٝمـ٥م، ايمٗمـ٣مهرة، 6)

 َم٨م.2ج، دم 4هـ، 2655

محـ رَمّم٣من، دار ايمٖم4) هـ، 2406٘مر، ( ؿمبع زمتحٗمٝمؼ ايمدىمتقر حمٝمل ايمديـ فمبدايمرَّ

ــ٥م، 286) ــ٤م ايمٔمٙمٚمٝم ــقت، دار ايم٘مت ــػ احل ــامل يقؽم ــؼ ىم ــ٣م زمتحٗمٝم ــع أيًّم ص(. وؿمب

 ص(.260م، )2990زمغموت، 
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فمعم مخس٥م  وومد وم٣مم زمؼمسمٝمبف فمعم َمٗمدَم٥م وأرزمٔم٥م أؿمراف همج٣مء َمُمتٚماًل  

أَمقر وهل: ايمتٔمريٖم٣مت وأومس٣مم اظمتـ، وايمسٛمد، وأؽمامء ايمرصم٣مل وىمٝمٖمٝم٥م 

 حتٚمؾ احلدي٧م.

وُئمدُّ سمرسمٝم٤م ازمـ مَج٣َمفم٥م هلذا ايم٘مت٣مب َمـ أهمّمؾ َم٣م رسمب٦م همٝمف 

 اظم٠ميمَّٖم٣مت دم فمٙمقم احلدي٧م.

: ظمحٚمد زمـ إزمراهٝمؿ زمـ (2)رسمٛمٗمٝمح إٞمٓم٣مر دم َمٔمرهم٥م فمٙمقم أشم٣م.18

 هـ(.840اظمرسم٢م ايمقزير )ت

: يمُمٜم٣مب ايمديـ، أيب (1)ٞمخب٥م ايمٖم٘مر دم َمِمْمٙمح أهؾ إشمر.19

 هـ(.851ايمٖمّمؾ، أمحد زمـ فمقم زمـ أمحد زمـ ضمجر ايمٔمسٗمالين، )ت

: (6)ٞمزه٥م ايمٛمٓمر زمممح ٞمخب٥م ايمٖم٘مر دم َمِمْمٙمح ضمدي٧م أهؾ إشمر.21

 هـ(. 851يمإلَم٣مم أمحد زمـ فمقم زمـ ضمجر ايمٔمسٗمالين )ت

ِد (4)همتح اظمٕمٝم٧م ذح أيمٖمٝم٥م احلدي٧م.21 : يمإلَم٣مم أيب اخلغم، حُمَٚمَّ

دٍ  محـ زمـ حُمَٚمَّ يِّ ٣مويِّ َخ ايمسَّ  ازمـ فمبدايمرَّ  هـ (.901) ت ، اظمٌِْمِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ضمٗمٗمــف وفمٙمــؼ فمٙمٝمــف وطمــرج أضم٣مديثــف حمٚمــد صــبحل زمـــ ضمســـ ضمــالق، فمــ٣مَمر 2)

 (.180هـ، )ص2410ضمسكم، دار ازمـ ضمزم، زمغموت، 

ايمٔم٣مصــٚم٥م، ( راصمٔمٜمــ٣م وأفمــده٣م يمٙمٛمممــ فمبــداهلل زمـــ حمٚمــد ؽمــٖمٝم٣من احل٘مٚمــل، دار 1)

 (.56هـ، )ص2421ايمري٣مض، 

ــؼماث 6) ــ٥م ايم ــل، َم٘متب ــديـ إدمه ــامل ايم ــد ىم ضمٝمؿ حمٚم ــدايمرَّ ــق فمب ــف أزم ــؼ فمٙمٝم ( فمٙم

 (.98هـ، )ص2407اإلؽمالَمل، ايمٗم٣مهرة، 

د زمـ فمثامن، اظم٘متب٥م ايمسٙمٖمٝم٥م، زم٣مظمديٛم٥م اظمٛمـقرة، 4) محـ زمـ حُمَٚمَّ ( حتٗمٝمؼ فمبدايمرَّ

 هـ.2688ايمْمبٔم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م 
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هل َمٛمٓمقَم٥م همريدة دم احلدي٧م ايممميػ وفمٙمقَمف  ((أيمٖمٝم٥م احلدي٧م))

يمٙمح٣مهمظ زيـ ايمديـ ايمٔمراومل وهذا ذح يمإلَم٣مم ايمسخ٣موي فمعم أيمٖمٝم٥م 

احلدي٧م ذح همٝمٜم٣م ايمٔمب٣مرات وزمكم إضم٘م٣مم احلديثٝم٥م ايمتل سمّمٚمٛمتٜم٣م 

إيمٖمٝم٥م وأومقال اظمحدشمكم وآرائٜمؿ، وُئمدُّ هذا ايم٘مت٣مب أهمّمؾ ىمت٣مب دم 

إلَم٣مم فمعم اظمِمٛمٖم٣مت ايمتل ؽمبٗمتف دم فمٙمقم احلدي٧م، ٞمٓمًرا ٓؿمالع هذا ا

هذا اظمّمامر، إو٣مهم٥م إلم ايمدراي٥م ايمقاؽمٔم٥م ايمتل ىم٣من يتٚمتع هب٣م هذا اإلَم٣مم 

خ٣موّي ىمثغًما َمـ َُمِمٛمٖم٣مت ؾمٝمخف  ، وومد اؽمتٖم٣مد اإلَم٣مم ايمسَّ ـّ دم هذا ايمٖم

هـ(، وَمـ نمغمه َمـ 851اإلَم٣مم أمحد زمـ فمقم زمـ ضمجر ايمٔمسٗمالين )ت

 اظمِمٛمٖم٣مت دم فمٙمقم احلدي٧م.

 َمِمْمٙمح احلدي٧م: يمٙمدىمتقر حمٚمقد أمحد ايمْمح٣من. سمٝمسغم.22

 وهق ىمت٣مب خمتٌم ٞم٣مهمع.

( َُمِمٛمٖم٣مت. 5َمالضمٓم٥م: ُي٘متٖمك دم هذه اظمرضمٙم٥م زمٚمٔمرهم٥م أؽمامء )

(601206)اظمدطمؾ إلم فمٙمقم احلدي٧م   

 إؽمت٣مذ ايمدىمتقر َمقهمؼ زمـ فمبداهلل زمـ فمبدايمٗم٣مدر: إفمداد

ٛم٥َّمومسؿ ايم٘مت٣مب  ىمٙمٝم٥م ايمدفمقة وأصقل ايمديـ صم٣مَمٔم٥م أم ايمٗمرى   هـ2465 وايمسُّ
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ٛم٥َّم  َمٖمٜمقم احلدي٧م وايمسُّ

 يمٕم٥م: اجلديد. وجيٚمع فمعم أضم٣مدي٧م فمعم طمالف ايمٗمٝم٣مس.احلدي٧ُم 

ويمٗمد اؽمتخدم رؽمقل اهلل صعمَّ اهلُل فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿ يمٖمٓم٥م احلدي٧م زماِم وم٣ميمُف 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ  ُف وَم٣مَل: وُمْٙم٦ُم: َي٣م َرؽُمقَل  اهللويُمٜمد هلذا َم٣م ورد فَم فَمٛمُْف َأٞمَّ

ـْ َأؽْمَٔمُد ايمٛم٣َّمِس زمَُِمَٖم٣مفَمتَِؽ َيْقَم ايمِٗمَٝم٣مََم٥ِم؟ هَمَٗم٣مَل:  اهلل يَمَٗمْد ـَمٛمَٛم٦ُْم َي٣م َأزَم٣م ُهَرْيَرَة ))ََم

ـْ ضِمْرِصَؽ  ُل َِمٛمَْؽ، ظم٣َِم َرَأْي٦ُم َِم ـْ َهَذا احَلِدي٧ِم َأضَمٌد َأوَّ َأْن َٓ َيْسَٟميَمٛمِل فَم

 .(2) ((ِدي٧ِم فَمعَم احلَ 

 احلدي٧م اصْمالضًم٣م: 

هـ( زم١ممج٣مل: زمٟمٞمف َم٣م ُيّم٣مُف إلم 851فمرهمف احل٣مهمظ ازمـ ضمجر )ت

 .(1)ايمٛمَّبلِّ صعمَّ اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿ 

خ٣موي )ت محـ ايمسَّ همُف اإلَم٣مُم حمٚمد زمـ فمبدايمرَّ ُف َم٣م 901وفمرَّ هـ(: زمٟمٞمَّ

ًٓ  ُأوٝمَػ إلم ايمٛمَّبلِّ  ضمتَّك  ، أو سمٗمريًرا، أو صٖم٥ميمُف، أو همٔماًل  ومق

٘مٛم٣مت، دم ايمٝمٗمٓم٥م واظمَٛم٣مم  .(6)احلرىم٣مت، وايمسَّ

 ويمٔمؾَّ هذا ايمتٔمريػ َمـ أؾمٚمؾ ايمتٔم٣مريػ. 

   

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.99(، وايمبخ٣مري، زمرومؿ: )6570)( ايمبخ٣مري، زمرومؿ: 2)

 .2/296( همتح ايمب٣مري: 1)

 (. 26، ذح ايمٛمخب٥م يمٙمٚمال فمقم ايمٗم٣مري: )ص: 2/21( همتح اظُمٕمٝم٧م: 6)
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ٛم٥َّم:  َمٖمٜمقم ايمسُّ

ٛم٥َّم دم ايمٙمُّٕم٥م هل٣م إؿمالوم٣مت وَمٛمٜم٣م:   ايمسُّ

غمة ضمسٛم٥م ىم٣مٞم٦م َأو ومبٝمح٥م ٛم٥َّم: ايمسِّ  .(2)ايمسُّ

َؿ:  اهللَصعمَّ  اهللودم احلدي٧م: وَم٣مَل َرؽُمقُل  َـّ دِم ))فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ـْ ؽَم ََم

ـْ نَمغْمِ َأْن  ٣م زَمْٔمَدُه، َِم ـْ فَمِٚمَؾ هِبَ اإلؽْماَلِم ؽُمٛم٥ًَّم ضَمَسٛم٥ًَم، هَمَٙمُف َأصْمُرَه٣م َوَأصْمُر ََم

َـّ دِم اإِلؽْمالِم ؽُمٛم٥ًَّم ؽَمٝمَِّئ٥ًم ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمِف  ـْ ؽَم ٌء، َوََم ـْ ُأصُمقِرِهْؿ َرْ َيٛمُْٗمَص َِم

ـْ  ـْ َأْوَزاِرِهْؿ  ِوْزُرَه٣م َوِوْزُر ََم ـْ نَمغْمِ َأْن َيٛمُْٗمَص َِم ـْ زَمْٔمِدِه، َِم ٣م َِم فَمِٚمَؾ هِبَ

ءٌ   .(1) ((َرْ

 .(6)وىمَؾ ََمـ ازمتدأ أَمًرا فَمِٚمَؾ زمِف ومقٌم َِمـ زَمٔمدِه، همٜمق ايمذي ؽمٛمَّفُ 

شمكم: ٛم٥َّم فمٛمد اظمَُحدِّ  ايمسُّ

َمكم وأرادوا َمٛمٜم٣م فَمٚمؾ رؽمقل اهلل َصعمَّ .2 ٛم٥َّم فمٛمد اظمُتٗمدِّ  ُأؿمٙمؼ يمٖمظ ايمسُّ

َؿ وؿمريٗمتُف. اهلل  فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

٣مَج  يِن ؽَم٣مَِلٌ، َأنَّ احَلجَّ ـِ ؾِمَٜم٣مٍب وَم٣مَل: َأطْمػَمَ روى ايمبخ٣مري ضمدي٧م ازْم

زَمغْمِ َريِضَ ا ـِ ايمزُّ ـَ ُيقؽُمَػ فَم٣مَم َٞمَزَل زم٣ِمزْم  اهلُل فَمٛمُْٜماَم، ؽَمَٟمَل فمبَداهلل َريِضَ  اهللزْم

ٛم٥َّم يتٛم٣مول ؽُمٛمَّ  : َمْمٙمؼ ايمسُّ ٣مهمٔملُّ ٥م رؽمقل اهلل صعمَّ اهلل فمٙمٝمف ووم٣مل ايمُمَّ

 .(4)وؽمٙمَّؿ همٗمط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . َم٣مدة )ؽمٛمـ(.110/ 26( يمس٣من ايمٔمرب: 2)

 (، َمـ ضمدي٧م صمرير زمـ فمبداهلل ريض اهلل فمٛمف.2027( َمسٙمؿ زمرومؿ: )1)

 .2/455( اظمٔمجؿ ايمقؽمٝمط: 6)

طمز حمٚمد زمـ أمحد )ت4)  . 2/24هـ(: 490( أصقل ايمنَّ
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ح٣مزم٥م ريض اهلُل فمٛمٜمؿ، ؽمقاء .1 ٛم٥َّم وُيراُد هِب٣م فَمٚمؾ ايمِمَّ وومد سُمْمٙمؼ ايمسُّ

ـَ ايم٘مت٣مب، أو َِمـ ؽُمٛم٥َِّم رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف  أىم٣من ذيمَؽ َمٟمطمقًذا َِم

ٛم٥ٍَّم شمبت٦م  وؽمٙمؿ، أم َِمـ اصمتٜم٣مِدهؿ، وومد ؽم٣مغ هذا، ٕنَّ فمٚمٙمٜمؿ اسمب٣مع يمسُّ

 .(2)فمٛمدهؿ

ٛم٥َّم فمعم ؿمريٗم٥م  ٙمػ ىم٣مٞمقا يْمٙمٗمقن اؽمؿ ايمسُّ طمز: وايمسَّ وم٣مل اإلَم٣مم ايمنَّ

أيب زم٘مر وفمٚمر ريض اهلل فمٛمٜمام، وىم٣مٞمقا يٟمطمذون ايمبٝمٔم٥م فمعم ؽُمٛم٥َِّم 

ـَ ))ايمُٔمَٚمريـ، ووم٣مل فمٙمٝمف ايمسالم:  اؾمدي فَمٙمٝمُ٘مؿ زمُسٛمَّتل َوؽُمٛم٥َِّم اخلٙمٖم٣مِء ايمرَّ

قا فَمٙم َ َِمـ زَمْٔمدي َوفَمّمُّ . إذا شمب٦م هذا همٛمٗمقل (1) ((ٝمٜم٣م زم٣ميمٛمَّقاصِمذِ اظمَٜمديكمِّ

ٛم٥َّم هق اإلسمب٣مع همٗمد شمب٦م زم٣ميمديمٝمؾ أنَّ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف  ضم٘مؿ ايمسُّ

 ًٓ  وىمذيمؽ ايمِمح٣مزم٥م  وهمٔماًل  وؽمٙمؿ َمتبع همٝمام ؽمٙمؽ َمـ ؿمريؼ ايمديـ ومق

 .(6)سمب٣مع ايمث٣مزم٦م زمٚمْمٙمؼ ايمسٛم٥مٓزمٔمده وهذا ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( يٛمٓمر: ذح ايم٘مقىمـ٤م اظمٛمـغم دم أصـقل ايمٖمٗمـف: ظمحٚمـد زمــ أمحـد ايمٖمتـقضمل 2)

ــ٣مر )ت  ــ٣مزمـ ايمٛمج ــروف زم ــبقم، اظمٔم ــ٣مؿمبل: 971احلٛم ــ٣مت يمٙمُم ، 6، 4/1(، اظمقاهمٗم

 .66إرؾم٣مد ايمٖمحقل: ص: 

ـــــدارَمل: )1) ـــــف ايم ـــــذي: 45-2/44( أطمرصم ـــــ٣مىمؿ دم 5/45(، وايمؼمَم ، واحل

(، َمـ 2286، وايمْمح٣موي دم ذح َمُم٘مؾ أشم٣مر، زمرومؿ: )96-2/95ظمستدرك: ا

 رزم٣مض زمـ ؽم٣مري٥م، وصححف احل٣مىمؿ، وواهمٗمف ايمذهبل.ضمدي٧م ايمٔمِ 

طمز: 6)  .2/224( أصقل ايمنَّ

ـُ رصم٤م: صم٣مَمع ايمٔمٙمقم واحل٘مؿ:  : صعم اهلل فمٙمٝمـف وؽمـٙمؿ -: وومقيمف 1/210ووم٣مل ازم

ىمثـغًما، همٔمٙمـٝم٘مؿ زمُسـٛمَّتل وؽُمـٛم٥َِّم اخُلٙمٖمـ٣مء همٚمـ ئِمْش َمـٛم٘مؿ زمٔمـدي، همسـغمى اطمتالهًمـ٣م ))

قا فمٙمٝمٜم٣م زم٣ميمٛمقاصمذ اؾمديـ اظمٜمديِّكم َمـ زمٔمدي، فَمّمُّ صـعم اهلل  -. هذا إطمب٣مٌر َمٛمـف ((ايمرَّ

يـ وهمروفمـف،  -فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  تف زمٔمَده َمـ ىمثرة آطمتالف دم أصقل ايمـدِّ زمام وومع دم ُأَمَّ

تـف  ودم إومقال وإفمامل وآفمتٗم٣مدات، وهـذا َمقاهمـٌؼ ظمـ٣م روي فمٛمـف َمــ اهمـؼماِق ُأَمَّ

٣م ىمٙمَّٜم٣م دم ايمٛم٣َّمر إَّٓ همروم٥م واضمدة، وهل َمـ ىم٣من فمعم َم٣م  فمعم زمّمٍع وؽمبٔمكم همروم٥م، وأهنَّ
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ام اهلل، همت٣موى وومد افمتػم اإلَم٣مُم َم٣ميمؽ، واإلَم٣مم أمحد، رمحٜم

ٛم٥َّمِ  ح٣مزم٥م روقان اهلل فمٙمٝمٜمؿ َمـ ايمسُّ  .(2)ايمِمَّ

َي٠ُممُّ ايمَٗمْقَم ))سُمْْمَٙمُؼ سَم٣مَرًة فَمعَم ََم٣م ُيَٗم٣مزمُِؾ ايمُٗمْرآَن. َوَِمٛمُْف ضَمِدي٧ُم َُمْسٙمٍِؿ: .6

ٛم٥َّمِ  اهللَأوْمَرُؤُهْؿ يمِ٘مَِت٣مِب   .((سَمَٔم٣ملَم، هَم١مِْن ىَم٣مُٞمقا دِم ايمِٗمَراَءِة ؽَمَقاًء هَمَٟمفْمَٙمُٚمُٜمْؿ زم٣ِميمسُّ

ـْ إضَْمَ٘م٣مِم اخَلْٚمَس٥ِم. .4 ُه َِم َوسُمْْمَٙمُؼ سَم٣مَرًة فَمعَم ََم٣م ُيَٗم٣مزمُِؾ ايمَٖمْرَض َونَمغْمَ

الَ  ٣م إَّٓ ََم٣م ُيَٗم٣مزمُِؾ ايمَٖمْرَض. ىَمُٖمُروِض ايمُقُوقِء َوايمِمَّ ِة َوُرزمَّاَم ٓ ُيَراُد هِبَ

٣م احَلَراُم، َوَٓ اظمَْ٘مُروُه همِٝمَٜم٣م، َوإِْن ىَم٣مَٞم٦ْم  ُف ٓ ُيَٗم٣مزَمُؾ هِبَ ْقِم َوؽُمٛمَٛمَِٜم٣م. هَم١مِٞمَّ َوايمِمَّ

 اظمَُٗم٣مزَمَٙم٥ُم ِٓزََم٥ًم يمإِِلؿْمالِق، يَم٘مِٛمََّٜم٣م ََلْ سُمْٗمَِمْد.

 َوسُمْْمَٙمُؼ سَم٣مَرًة فَمعَم ََم٣م ُيَٗم٣مزمُِؾ ايمبِْدفَم٥َم..5

ٛم٥َِّم َوأَ    .(1)ْهُؾ ايمبِْدفَم٥مِ هَمُٝمَٗم٣مُل: َأْهُؾ ايمسُّ

ٛم٥َّم ويراُد هِب٣م همٗمف احلدي٧م: .6  وسمْمٙمؼ ايمسُّ

ـِ صُمقيـ وم٣مل: ظم٣ََّم وَمِدَم فَمقمٌّ ايم٘مقهم٥م أسم٣مُه ٞمٖمٌر َِمـ أصح٣مب  فمـ ضَمب٥ََّم زم

فمبداهلل همسٟمهلؿ فمٛمف ضمتك رأوا أٞمف يٚمتحٛمٜمؿ، همٗم٣مل: وأٞم٣م أومقل همٝمف َمثؾ 

                                                                                                            

هق فمٙمٝمف وأصح٣مزُمف، وىمذيمؽ دم هـذا احلـدي٧م أَمـر فمٛمـَد آهمـؼماق وآطمـتالف == 

ٛم٥م : هل ايمْمريٗم٥م اظم اؾمديـ َمـ زمٔمده، وايمسُّ ؽ زمسٛمَّتف وؽمٛم٥َِّم اخلٙمٖم٣مء ايمرَّ سٙمقىم٥ُم، زم٣ميمتٚمسُّ

ـَ آفمتٗمــ٣مدات  ــ اؾمــدوَن َِم ــف هــق وطمٙمٖمــ٣مؤه ايمرَّ ــؽ زمــام ىمــ٣من فمٙمٝم همٝمُمــٚمؾ ذيمــؽ ايمتٚمسُّ

ٛم٥ُم ايم٘م٣مَمٙم٥ُم، وهلذا ىم٣من ايمسٙمػ ومدياًم ٓ ُيْمٙمٗمـقن  وإفمامل وإومقال ، وهذه هل ايمسُّ

ـــ: احلســـ،  ــك ذيمــؽ فم ــف، وُروي َمٔمٛم ــٚمؾ ذيمــؽ ىمٙمَّ ــ٣م يُم ــٛم٥َِّم إٓ فمــعم َم ــؿ ايمسُّ اؽم

ـٛم٥م  وإوزافمل، وايمُٖمّمٝمؾ زمـ فمٝم٣مض، وىمثغٌم َمـ ايمُٔمٙمامء اظمتٟمطمريـ خيصُّ اؽمـؿ ايمسُّ

يـ، واظمخ٣ميمُػ همٝمٜم٣م فمعم طمْمٍر فمٓمٝمؿ. ٣م أصُؾ ايمدِّ  زمام يتٔمٙمؼ زم٣مٓفمتٗم٣مدات: ٕهنَّ

آراؤه وهمٗمٜمف: يمألؽمت٣مذ حمٚمد أيب زهرة، دار ايمٖم٘مر  –( ازمـ ضمٛمبؾ، ضمٝم٣مسمف وفمٌمه 2)

 (.152ايمٔمريب، َمٌم: )ص: 

 .260-259/ 1( ذح ايم٘مقىم٤م اظمٛمغم: 1)



23 

 

َم ضمراَمف ، همٗمٝمٌف دم ايمذي وم٣ميمقا وأهمّمؾ، ومرأ ايمٗمرآن، وأضمؾ ضماليمف وضمرَّ

ٛم٥َّمِ  يـ، فَم٣مَِلٌ زم٣ميمسُّ  .(2)ايمدِّ

، فمـ فَمقمٍّ وومٝمؾ يمف: أطمػمٞم٣م فمـ فَمبداهلل همٗم٣مل: فَمٙمَؿ  وفمـ أيب ايمَبْخؼَميِّ

ٛم٥َّم، شُمؿَّ اٞمتٜمك  .(1)ايم٘مت٣مَب وايمسُّ

ووم٣مل فمبُدايمرمحـ زمـ َمٜمدي يٗمقل: ايمٛم٣مس فمعم وصمقه: همٚمٛمٜمؿ َمـ هق 

ٛم٥َِّم، إَم٣مٌم دم احلدي٧ِم، وَمٛمٜمؿ  ٣م إَم٣مم دم ايمسُّ ََمـ هق إَم٣مٌم دم احلدي٧م، همٟمَمَّ

ٛم٥َِّم وإَم٣مٌم دم احلدي٧م همسٖمٝم٣من ايمثقريّ   .(6)ََمـ هق إَم٣مٌم دم ايمسُّ

ٛم٥َّم:   وُٞمٙمخص إومقال َمـ أنَّ ايمسُّ

، وسمٗمريرِه، (4)َم٣م صم٣مء فمـ ايمٛمَّبلِّ صعمَّ اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿ َِمـ أومقايمف وأهمٔم٣ميمفِ 

  .(5)وَم٣م َهؿَّ زمٖمٔمٙمِف  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمرمجـ٥م )فمبـداهلل زمــ  2/491، ؽمغم أفمالم ايمٛمـبالء: 6/256( ؿمبٗم٣مت ازمـ ؽمٔمد: 2)

 َمسٔمقد(.

، وصــححف، وواهمٗمــف ايمــذهبل، ؽمــغم 6/628( أطمرصمـف احلــ٣مىمؿ دم اظمســتدرك: 1)

 سمرمج٥م فمبداهلل زمـ َمسٔمقد. 2/491أفمالم ايمٛمبالء: 

 (.69، زمرومؿ: )2/228( اجلرح وايمتٔمديؾ ٓزمـ أيب ضم٣مسمؿ: 6)

وومد سُمْمٙمؼ فَمعَم َم٣م صدَر فمـ ايمرؽمقِل صعمَّ اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿ َمــ ))( ووم٣مل أَمدي: 4)

فمٝم٥َِّم: مِم٣َّم يمٝمس زمٚمتٙمق، وٓ هق َُمٔمجز، وٓ داطمؾ دم اظْمُْٔمِجزِ  ، اإلضم٘م٣مم: ((إديم٥َِّم ايمممَّ

 .2/126، وذح َمسٙمؿ ايمثبقت: 1/14ويٛمٓمر: ايمتٗمرير يمألؽمٛمقي:  .2/142

جز، وٓ َُمتٔمبَّد زمتالوسمِف همٙمـٝمس زمٗمـرآن، همٝمُمٚمؾ هبذا: احلدي٧م ايمُٗمدّد، هم١مٞمف يمٝمس زمٚمٔم

 وإٞمَّام هق ؽُمٛم٥َّم.

وخيرُج زمذيمَؽ ايمُٗمرآن، ونمغم ذيمَؽ َمـ اظمٔمجزات ايمتل أـمٜمره٣م اهلل سمٔم٣ملم فَمـعَم يديـف 

صعمَّ اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿ: ىمٛمبع اظم٣مء َمـ زمكم أص٣مزمٔمِف، ونمقص ومدَمف دم احلجر. يٛمٓمر: 

 .1/226ضم٣مؾمٝم٥م ايمٔمْم٣مر فمعم مجع اجلقاَمع: 

 .26/145يٛمٓمر: همتح ايمب٣مري: ( 5)
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 . (2)طُمُٙمٗمٝم٥َّمٍ أو صَٖم٥ٍم طَمْٙمٗمٝم٥ٍَّم، أو 

 ذح ايمتَّٔمريػ:

ٛم٥َّم  ٝمف أيًّم٣م ايمسُّ ايمٗمقل: أي ىمّؾ َم٣م وم٣ميمف ايمٛمَّبلِّ صعمَّ اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿ، وُٞمسٚمِّ

، وإٞمَّام يم٘مؾِّ اَْمرئ َم٣م زم٣ميمٛمٝم٣متإٞمَّام إفمامُل ))ايمٗمقيمٝم٥َّم، ىمحدي٧م: 

 .(1)((َٞمقى...

 ايمٖمٔمؾ:

ريض اهلل فمٛمٜمؿ َمـ أهمٔم٣مل ايمٛمَّبلِّ صعمَّ اهلل فمٙمٝمف  ىمّؾ َم٣م ٞمٗمٙمُف ايمِمح٣مزم٥مُ 

الة، وىمٝمٖمٝم٥م ايمقوقء وايمتَّٝمٚمؿ،  وؽمٙمَّؿ  دم ؾمئقن ايمٔمب٣مدِة ونمغمه٣م، ىمٟمداء ايمِمَّ

 وآداب ايمِمٝم٣مم، ونمغم ذيمؽ.

ٛم٥َّم ايمٖمٔمٙمٝم٥م فَمعَم ومقٍل، وَمث٣مل ذيمؽ  ، واحل٨م: ايمِمٙمقاتوومد سمُمتٚمؾ ايمسُّ

 .وأهمٔم٣مل ٣م سمُمتٚمؾ فَمعَم أومقالٍ هم١مهنَّ 

 :اإلومرار

ىمؾ َم٣م صدر فمـ زمٔمض أصح٣مزمف َمـ ومقل أو همٔمؾ، وأومره صعم اهلل فمٙمٝمف 

٣م زمس٘مقت َمٛمف وفمدم  ٣م زمٚمقاهمٗم٥م وإـمٜم٣مر اإلوؽمٙمؿ إَمَّ  .آؽمتحس٣منٞم٘م٣مر، وإَمَّ

، صعمَّ اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿواإلومرار ص٣مر َمـ ايمسٛم٥م ايممميٖم٥م زمٚمقاهمٗم٥م ايمٛمبل 

 وٓ يس٘م٦م فمعم َمٛم٘مر. همٜمق فمٙمٝمف ايمسالم ٓ يٗمر زم٣مؿماًل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٛم٥َِّم دم اصْمالح إصقيمٝمكم، وإٞمَّام هل َمٛمٜم٣م دم 2) ( افمٙمؿ زمٟمنَّ ايمِمٖم٣مت يمٝمس٦م َمـ ايمسُّ

شمكم. اٞمٓمر: ضم٣مؾمٝم٥م ايمٔمْم٣مر:   .1/226اصْمالح اظْمَُحدِّ

 ( ايمبخ٣مري، وَمسٙمؿ.1)
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اهْمؼَمض فمٙمٝمف ايمتبٙمٝمغ وأطمػمه أٞمف   –فمز وصمؾ  –: ٕن اهلل -وم٣مل ازمـ ضمزم 

ئمِمٚمف َمـ ايمٛم٣مس، وأوصم٤م فمٙمٝمف أن يبكم يمٙمٛم٣مس َم٣م ٞمّزل إيمٝمٜمؿ: همٚمـ ادفمك 

أٞمف فمٙمٝمف ايمسالم فمٙمؿ َمٛم٘مًرا همٙمؿ يٛم٘مره همٗمد ىمٖمر: ٕٞمف صمحد أن ي٘مقن فمٙمٝمف 

ايمسالم زمّٙمغ ىمام أَمر، ووصٖمف زمٕمغم َم٣م وصٖمف رزمف سمٔم٣ملم، وىمّذزمف دم ومقيمف 

ايمٙمٜمؿ )) ؟ همٗم٣مل ايمٛم٣مس: ٞمٔمؿ. همٗم٣مل:((زمٙمٕم٦م ايمٙمٜمؿ هؾ))فمٙمٝمف ايمسالم: 

 .وم٣مل ذيمؽ دم ضمج٥م ايمقداع.(2) ((اؾمٜمد

ٛم٥َّمِ  وي٘مقن اإلومرار ٣م دم ايمسُّ  :إَمَّ

َو٣م..2 ٘مقت َمع ايمرِّ  ايمسُّ

إومراره صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ٕصح٣مزمف فمعم اصمتٜم٣مدهؿ دم ؾمٟمن  وَمث٣ميمُف:

 صالة ايمٔمٌم دم نمزوة زمٛمل ومريٓم٥م:

ـِ فُمَٚمَر، وَم٣مَل: وَم٣مَل ايمٛمَّبِلُّ صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ يَمٛم٣َم، ظم٣ََّم َرصَمَع  ضمدي٧م ازْم

ـَ إضَْمَزاِب:  كَمَّ َأضَمٌد ايْمَٔمٌْمَ إَِّٓ دِم زَمٛمِل وُمَرْيَٓم٥مَ ))َِم هَمَٟمْدَرَك زَمْٔمُّمُٜمُؿ  ((َٓ ُيَِمٙمِّ

ْٟمسمَِٝمَٜم٣م ووَم٣مَل زَمْٔمُّمُٜمْؿ: زَمْؾ ايْمَٔمٌْمَ دِم ايمْمَِّريِؼ هَمَٗم٣مَل زَمْٔمُّمُٜمْؿ: َٓ ُٞمَِمقمِّ ضَمتَّك ٞمَ 

، ََلْ ُيَرْد َِمٛم٣َّم ذيمَِؽ هَمُذىمَِر يمِٙمٛمَبِلِّ صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ، هَمَٙمْؿ ُئَمٛمِّْػ  ُٞمَِمقمِّ

 .(1) َواضِمًدا َِمٛمُْٜمؿْ 

همٗمد همٜمؿ زمٔمّمٜمؿ َمـ هذا ايمٛمٜمل أٞمف فمعم ضمٗمٝمٗمتف وأٞمف حترم صالة 

تٜم٣م، وهمٜمؿ ايمٔمٌم إٓ دم زمٛمل ومريٓم٥م، همٟمطمره٣م إلم هٛم٣مك ضمتك طمرج ووم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/246( اإلضم٘م٣مم دم أصقل إضم٘م٣مم: 2)

 (.2770زمرومؿ: )(، وَمسٙمؿ، 4229( أطمرصمف ايمبخ٣مري، زمرومؿ: )1)
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ايمبٔمض أطمر َمـ هذا ايمٛمٜمل: أٞمف يمٝمس فمعم ضمٗمٝمٗمتف وأن اظمٗمِمقد َمٛمف 

احل٧م فمعم اإلهاع، همِماله٣م دم وومتٜم٣م، وظم٣م فمٙمؿ ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف 

وؽمٙمؿ زمام صٛمع ايمٖمريٗم٣من َل ئمٛمػ واضمًدا َمٛمٜمام وَل يٛم٘مره فمٙمٝمف، هم٘م٣من 

ؽ ؽمٛم٥م ذيمؽ َمٛمف صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ إومراًرا زمِمقاب صٛمٝمٔمٜمام، وص٣مر ذيم

 سمٗمريري٥م فمٛمف صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ.

 ايمتٟميٝمد َمع آؽمتحس٣من:.1

ـْ فَم٣مئَُِم٥َم َأنَّ ايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ وَمث٣ميمف:  َؿ زَمَٔم٧َم َرصُماًل فَمعَم  اهللفَم فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

َْصَح٣مزمِِف دِم َصاَلهِتِْؿ هَمَٝمْختُِؿ زمُِٗمْؾ ُهَق  ِٕ ٥ٍم َوىَم٣مَن َيْٗمَرُأ  يَّ َأضَمٌد هَمَٙمامَّ  اهللَهِ

ٍء  اهللَرصَمُٔمقا َذىَمُروا َذيمَِؽ يمِٙمٛمَّبِلِّ َصعمَّ  َيِّ َرْ
ِٕ َؿ هَمَٗم٣مَل ؽَمُٙمقُه  فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

٣م هَمَٗم٣مَل  ـِ َوَأَٞم٣م ُأضِم٤مُّ َأْن َأوْمَرَأ هِبَ مْحَ ٣َم ِصَٖم٥ُم ايمرَّ هَنَّ
ِٕ َيِْمٛمَُع َذيمَِؽ هَمَسَٟميُمقُه هَمَٗم٣مَل 

وُه َأنَّ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللايمٛمَّبِلُّ َصعمَّ  َؿ َأطْمػِمُ  .(2) ((حُيِبُّفُ  اهللَوؽَمٙمَّ

 : مجٝمع أهمٔم٣ميمف ايمٗمٙمبٝم٥م: ىم٣مٓفمتٗم٣مدات واإلرادات.ؿّ ل اهلَ ٣موَمث

َٖم٣مت:  ايمِمِّ

ٖم٥م-أ يٖم٥م، ايمِمِّ ْٙمٗمٝم٥َّم: َم٣م يَتَٔمٙمَّؼ زمذاسمِف ايمممَّ  َصعمَّ اهلل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّؿَ  اخْلَ

 .طمٙمَٗمُف اهللُ سمٔم٣ملم فمٙمٝمٜم٣م تلوهٝمئتف وصقرسمف ايم

ـُ فَم٣مزٍب ريض اهلل فمٛمف وم٣مل: ىَم٣مَن َرؽُمقُل وَمث٣ميمف:  اهلل  َم٣م رواه ايمػماُء زم

ـَ ايمٛم٣َّمِس َوصْمًٜم٣م َوَأضْمَسٛمَُف طَمْٙمًٗم٣م يَمْٝمَس زم٣ِميمْمَِّقيِؾ اهلل َصعمَّ  َؿ َأضْمَس فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

َٓ زم٣ِميْمَٗمِِمغمِ  ـِ َو  .(1)ايْمَب٣مئِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.826(، وَمسٙمؿ، زمرومؿ: )7675( أطمرصمف ايمبخ٣مري، زمرومؿ: )2)

 (.1667(، وَمسٙمؿ، زمرومؿ: )6549( أطمرصمف ايمبخ٣مري، زمرومؿ: )1)
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ٞمٔمتػم وم٣مل ُأؽمت٣مذٞم٣م ايمدىمتقر َمروان ؾم٣مهكم: ومد يسٟمل ؽم٣مئؾ: ىمٝمػ 

٥م َمع أٞمف ٓ يٚم٘مـ ٛمَّ ؿ َمـ ايمسُّ  اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمَّ صعمَّ  ايمِمٖم٣مت اخَلٙمٗمٝم٥م يمفُ 

آومتداء هب٣م: ٕهن٣م َمـ ومدر اهلل سمٔم٣ملم، وٞمحـ ٓ ٞمتٔمٙمؿ ايمسٛم٥م إٓ يم٘مل 

 ٞمٗمتدي زمرؽمقيمٛم٣م صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ وٞمتبٔمف دم هديف ىمٙمف؟

 واجلقاب َمـ فمدة وصمقه:

 ًٓ اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ،  يم٘مل ٞمٔمٙمؿ ايمِمٖم٣مِت اخَلٙمٗمٝم٥م يمرؽمقل:أو

همال ئمٗمؾ أن ي٘مقن هق رؽمقيمٛم٣م ايمذي هداٞم٣م اهلل سمٔم٣ملم زمف، وأطمرصمٛم٣م زمف َمـ 

ايمٓمٙمامت إلم ايمٛمقر شمؿ ٓ ٞمٔمٙمؿ َم٣م هل اهلٝمئ٥م اخَلٙمٗمٝم٥م ايمتل أوصمده اهلل 

 سمٔم٣ملم فمٙمٝمٜم٣م.

ضمتك يتٟمىمد يمٛم٣م أن اهلل سمٔم٣ملم ومد طمٙمٗمف فمعم أضمسـ هٝمئ٥م وأىمٚمؾ شم٣مٞمًٝم٣م:

ضمتك جتتٚمع  –ٗمف أيًّم٣م زمريًئ٣م َمـ ايمٔمٝمقب اخلٙمٗمٝم٥م ىمام طمٙم –صقرة زمممي٥م 

ايمٗمٙمقب ضمقيمف، وهذا ئمتػم َمـ إديم٥م فمعم صدق رؽم٣ميمتف صعم اهلل فمٙمٝمف 

 وؽمٙمؿ، ٕن اهلل سمٔم٣ملم ومد زمرأ إٞمبٝم٣مء مجٝمًٔم٣م َمـ أيِّ فمٝم٤م طَمٙمٗمل.

يم٘مل يتٟمىمد يمٛم٣م أن اهلل سمٔم٣ملم ومد أوصمده فمعم ٞمٖمس اهلٝمئ٥م وزمٛمٖمس شم٣ميمًث٣م:

دم ايم٘مت٤م ايمس٣مزمٗم٥م، ودم هذا ديمٝمؾ واوح فمعم ايمِمٖم٣مت ايمتل ذىمرت 

صدق رؽم٣ميمتف صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ، ويمٔمؾ َم٣م ورد دم ىمت٤م ايمسغمة َمـ 

ومِم٥م زمحغما ايمراه٤م ايمذي رأى ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ دم صب٣مه دم 

ايمث٣مٞمٝم٥م فمممة َمـ فمٚمره أشمٛم٣مء رضمٙمتف إلم ايمُم٣مم َمع فمٚمف أيب ؿم٣ميم٤م، وفمرف 

ٛمتٓمر زمجٚمٙم٥م َمـ ايمٔمالَم٣مت ذىمرت يمف دم ايمراه٤م أٞمف ايمٛمبل اظم ىغْم حِ زمَ 
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ايم٘مت٤م ايمس٣مزمٗم٥م، َمـ زمٝمٛمٜم٣م طم٣مسمؿ ايمٛمبقة زمكم ىمتٖمٝمف صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ، 

واخل٣مسمؿ هذا أَمر طَمٙمٗمل فمرف زمف زمحغما أٞمف صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ هق ايمٛمبل 

 اظمٛمتٓمر.

وومد ذىمر ايمٗمرآن ايم٘مريؿ أن رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ىم٣من 

ؽُمقَل ٞمجٝمؾ، همٗم٣مل فمّز َمـ وم٣مئؾ:َم٘متقزًم٣م دم ايمتقراة واإل ـَ َيتَّبُِٔمقَن ايمرَّ ايمَِّذي

لَّ ايمَِّذي جَيُِدوَٞمُف ََمْ٘مُتقزًم٣م فِمٛمَْدُهْؿ دِم ايمتَّْقَراِة َواإِلٞمِجٝمِؾ َيْٟمَُمُرُهْؿ  ايمٛمَّبِلَّ إَُمِّ

ُم فمَ  ُؿ ايمْمَّٝمِّب٣َمِت َوحُيَرِّ ـِ اظمُْٛمَ٘مِر َوحُيِؾُّ هَلُ َٙمْٝمِٜمُؿ زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َوَيٛمَْٜم٣مُهْؿ فَم

ـَ آََمٛمُقا  ُهْؿ َوإنَْمالَل ايمَّتِل ىَم٣مَٞم٦ْم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ هَم٣ميمَِّذي َب٣مئ٧َِم َوَيَّمُع فَمٛمُْٜمْؿ إِْسَ اخْلَ

َبُٔمقا ايمٛمُّقَر ايمَِّذي ُأٞمِزَل ََمَٔمُف ُأْويَمئَِؽ ُهُؿ  وُه َواسمَّ ُروُه َوَٞمٌَمُ زمِِف َوفَمزَّ

اظمُْْٖمٙمُِحقنَ 
(2). 

فمدم اسمب٣مفمٜمؿ يمٙمرؽمقل صعم اهلل وومد ٞمٔمك اهلل سمٔم٣ملم فمعم أهؾ ايم٘مت٣مب 

فمٙمٝمف وؽمٙمؿ َمع سمٟمىمدهؿ َمـ صدق رؽم٣ميمتف، زمؾ وَمٔمرهمتٜمؿ زمف ىمام ئمرهمقن 

أزمٛم٣مءهؿ، وَمع ذيمؽ ىمتٚمقا احلؼ ايمقاوح ايمٌميح وهؿ ئمٙمٚمقن، وم٣مل 

ـَ آسَمْٝمٛم٣َمُهُؿ ايْم٘مَِت٣مَب َئْمِرهُمقَٞمُف ىَماَم َئْمِرهُمقَن َأزْمٛم٣َمَءُهْؿ َوإِنَّ هَمِريًٗم٣م سمٔم٣ملم: ايمَِّذي

ؼَّ َوُهْؿ َئْمَٙمُٚمقنَ َِمٛمْ  ُٜمْؿ يَمَٝمْ٘مُتُٚمقَن احْلَ
 (1). 

خيػم سمٔم٣ملم أن أهؾ ))يٗمقل اإلَم٣مم ازمـ ىمثغم دم سمٖمسغم هذه أي٥م: 

ايم٘مت٣مب ئمرهمقن صح٥م َم٣م صم٣مءهؿ زمف ايمرؽمقل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ىمام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .257( ؽمقرة إفمراف، أي٥م: 2)

 .46( ؽمقرة ايمبٗمرة، أي٥م: 1)
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ئمرف أضمدهؿ أوٓده، شمؿ أطمػم سمٔم٣ملم أهنؿ َمع هذا ايمتحٗمٝمؼ واإلسمٗم٣من 

ؼَّ ايمٔمٙمٚمل ، أي: يمٝم٘متٚمقن ايمٛم٣مس َم٣م دم ىمتبٜمؿ َمـ صٖم٥م يَمَٝمْ٘مُتُٚمقَن احْلَ

 .(2) ((نايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ وهؿ ئمٙمٚمق

وَمـ إؽمب٣مب ايمتل جتٔمٙمٛم٣م ٞمٔمتػم ايمِمٖم٣مت اخَلٙمٗمٝم٥م يمف صعم اهلل رازمًٔم٣م:

فمٙمٝمف وؽمٙمؿ َمـ ايمسٛم٥م أيًّم٣م، َم٣م ضم٣مويمف زمٔمض أفمداء اإلؽمالم َمـ إيمِم٣مق 

 زمف صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ. زمٔمض ايمِمٖم٣مت نمغم احلٗمٝمٗمٝم٥م

وَمٔمرهمتٛم٣م زمِمٖم٣مسمف اخَلٙمٗمٝم٥م جتٔمٙمٛم٣م ٞمداهمع فمٛمف وٞمحـ دم َمقومػ ايمٗمقة 

 وايمثب٣مت ٕٞمف شمب٦م زم٘مؾ إديم٥م ىمامل طمٙمٗمتف صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ.

ٞمتٔمٙمؿ صٖم٣مسمِف اخَلٙمٗمٝم٥م وٞمٔمتػمه٣م َمـ ايمسٛم٥م ضمتك ٞمٗمتدي زم٘مؾ َم٣م طم٣مَمًس٣م:

 .(1) ((ٙمٝمف وؽمٙمؿيٚم٘مـ آومتداء زمف َمٛمٜم٣م، َمثؾ صٖم٥م حلٝمتف صعم اهلل فم

َٖم٥م اخُلُٙمٗمٝم٥َِّم:-ب  ايمِمِّ

  .صعمَّ اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿ وؽمٙمقىمفوأطمالومف ؾَمامئٙمُف : وهل

ـُ  َم٣م فوَمث٣ميم ـُ ِهَُم٣مِم زْم فَم٣مَِمٍر وَم٣مَل: َأسَمْٝم٦ُم فَم٣مئَُِم٥َم هَمُٗمْٙم٦ُم: َي٣م ُأمَّ  رواه ؽَمْٔمُد زْم

يٛمِل زمُِخُٙمِؼ َرؽُمقِل  َؿ وَم٣ميَم٦ْم: ىَم٣مَن  اهللَصعمَّ اهلل اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َأطْمػِمِ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

َوإِٞمََّؽ يَمَٔمعَم طُمُٙمٍؼ فَمزَّ َوصَمؾَّ اهلل طُمُٙمُٗمُف ايْمُٗمْرآَن َأََم٣م سَمْٗمَرُأ ايْمُٗمْرآَن وَمْقَل 

فَمٓمِٝمؿٍ 
(6). 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/294( سمٖمسغم ازمـ ىمثغم: 2)

 (.11، 2/12: )( سمٝمسغم ايمٙمْمٝمػ اخلبغم دم فمٙمقم ضمدي٧م اخلبغم ايمبُمغم1)

(، وايمٙمٖمـظ 14602، واحلدي٧م أطمرصمـف أمحـد، زمـرومؿ: )4( ؽمقرة ايمٗمٙمؿ، أي٥م: 6)

 ( َمـ ضمدي٧م ؿمقيؾ.746يمف، وَمسٙمؿ، زمرومؿ: )
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ـُ فَمْٚمٍرو َريِضَ اهلل َم٣م رواه فَمْبُد و ـْ ايمٛمَّبِلُّ َصعمَّ  :فَمٛمُْٜماَم وَم٣مَل اهلل زْم ََلْ َيُ٘م

ًُم٣مفَمَٙمْٝمِف اهلل  َٓ َُمَتَٖمحِّ َؿ هَم٣مضِمًُم٣م َو ـْ طِمَٝم٣مِرىُمْؿ ))َوىَم٣مَن َيُٗمقُل:  ،َوؽَمٙمَّ إِنَّ َِم

 .(2) ((َأضْمَسٛمَُ٘مْؿ َأطْماَلوًم٣م

ٛم٥َّم سمقأَم٣من ٓ يٛمٖم٘م٣من، وأنَّ  ويمٗمد اؽمتٗمر آصْمالح َِمـ أنَّ احلدي٧م وايمسُّ

ح٣مزم٥م وايمت٣َّمزمٔمكم. ٛم٥َِّم، وأومقال ايمِمَّ  احلدي٧َم يُمتٚمؾ فَمعَم ايمسُّ

ـُ صمٔمٖمر ايمَ٘مت٣َّمينُّ )توم٣مَل  ُد زم هـ(: افمٙمؿ أنَّ فِمْٙمَؿ احلدي٧م 2654حُمَٚمَّ

ٛم٥َِّم هق: ايمٔمٙمُؿ اظمُمتٚمؾ فمعم ٞمٗمؾ َم٣م أوٝمػ  يَمَدى ََمـ يٗمقل: إٞمف أفمّؿ َمـ ايمسُّ

أو إلم صح٣ميب أو إلم ََمـ دوٞمف َمـ  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -إلم ايمٛمبل 

غم وإي ٣مم، ضمتك احلرىم٣مت إومقال وإهمٔم٣مل وايمتٗم٣مرير وإضمقال وايمسِّ

٘مٛم٣مت دم ايمٝمٗمٓم٥م واظمٛم٣مم، وأؽم٣مٞمٝمد ذيمؽ، وروايتف، ووبْمف وحترير  وايمسَّ

 .(1)أيمٖم٣مـمف، وذح َمٔم٣مٞمٝمف

 أطمرى: َُمِمْمٙمح٣مت

 اخَلػَم:.2

 .(6)، َمثؾ ؽمب٤م و أؽمب٣مب ٞمب٣مءيمٕم٥م: ايمٛمبٟم. ومجٔمف أ

 : همٝمف شمالشم٥م أومقال وهل:٣ماصْمالضًم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1612(، َمسٙمؿ، زمرومؿ: )6559( أطمرصمف ايمبخ٣مري، زمرومؿ: )2)

(. ويٛمٓمـر َمـ٣م ىمتبـف أؽمـت٣مذٞم٣م ايمـدىمتقر أمحـد َمٔمبـد 6( ايمرؽم٣ميم٥م اظمستْمرهم٥م: )ص: 1)

احلـ٣مهمظ ايمٔمراومـل وأشمـره دم ))ىمت٣مب  ((ايمسٛم٥م دم اصْمالح فمٙمامئٜم٣م)) فمبدايم٘مريؿ ضمقل

 .47-2/17: ((ايمسٛم٥م

 .1/592، اظمِمب٣مح اظمٛمغم: 67( ايمٗم٣مَمقس اظمحٝمط: 6)
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 .٣مهق َمرادف يمٙمحدي٧م: أي إن َمٔمٛم٣ممه٣م واضمد اصْمالضًم  (أ

ٙمٝمف وؽمٙمؿ. ( َمٕم٣مير يمف: هم٣محلدي٧م َم٣م صم٣مء فمـ ايمٛمبل صعم اهلل فمب

 .واخلػم َم٣م صم٣مء فمـ نمغمه

أي إن احلدي٧م َم٣م صم٣مء فمـ ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ( أفمؿ َمٛمف:ج

 .(2)واخلػم َم٣م صم٣مء فمٛمف أو فمـ نمغمه

 إشَمر:.1

 واجلٚمع آشَم٣مٌر َمثؾ: ؽمب٤م وأؽمب٣مب. .(1)أ( يمٕم٥م: زمٗمٝم٥م ايمًمء

 مه٣م: : همٝمف ومقٓن٣مب( اصْمالضًم 

 .٣مرادف يمٙمحدي٧م: أي أن َمٔمٛم٣ممه٣م واضمد اصْمالضًم َمُ ( هق 2

( ٌَمٕم٣مير يمف: وهق َم٣م ٌأوٝمػ إلم ايمِمح٣مزم٥م وايمت٣مزمٔمكم َمـ أومقال أو 1

 .(6)أهمٔم٣مل

 اإلؽمٛم٣مد: يمف َمٔمٛمٝم٣من:.6

 . اأ( فَمْزو احلدي٧م إلم وم٣مئٙمف َمسٛمًد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، سمقصمٝمــف 28-27، سمٝمســغم َمِمــْمٙمح احلــدي٧م: )7( يٛمٓمــر: ذح ٞمخبــ٥م ايمٖم٘مــر: 2)

 .6ايمٛمٓمر يمٙمجزائري: 

ج آشمـ٣مر وأشمقر(،اظمِمـب٣مح  ، )إشمر حمرىم٥م زمٗمٝم٥م ايمًمء414( ايمٗم٣مَمقس اظمحٝمط: 1)

 .2/4اظمٛمغم: 

، ايمتٗمري٤م يمٙمٛمقاوي َمع سمدري٤م ايمـراوي 41( يٛمٓمر: فمٙمقم احلدي٧م ٓزمـ ايمِمالح: 6)

)زمتحٗمٝمـؼ. د. فمبـداهلل ايمـرضمٝمقم(، سمٝمسـغم َمْمٙمـح  67، ُٞمزهـ٥م ايمٛمٓمـر: 209يمٙمسٝمقؿمل: 

 .28احلدي٧م: 
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 قصٙم٥م يمٙمٚمتـ . ب( ؽمٙمسٙم٥م ايمرصم٣مل اظمُ 

 .(2)وهق هبذا اظمٔمٛمك َمرادف يمٙمسٛمد

 د:ٛمَ يمسَّ ا.4

 .(1)ن احلدي٧م يستٛمد إيمٝمف وئمتٚمد فمٙمٝمفل ىمذيمؽ ٕٚمِّ وؽُم  ،دٚمَ تَ ٔمْ يمٕم٥م: اظمُ 

 .(6) اظمقصٙم٥م يمٙمٚمتـ ايمرواةاصْمالضم٣م: ؽمٙمسٙم٥م  

ٛمَد ئمتٚمد فمٙمٝمف دم ٞمسب٥م اظمتـ  ٣م ٕنَّ ايمسَّ ل هَذا ايمْمريؼ ؽمٛمًَدا، إَمَّ وؽُمٚمِّ

ٛمَِد دم َمٔمرهم٥م صح٥م احلدي٧م  إلم َمِمدره، أو ٓفمتامد احلٖم٣مظ فَمعَم ايمسَّ

 .(4)وَؤمٖمفِ 

شمكَم يستٔمٚمٙمقَن  ٛمَِد، وهلذا ٞمجد اظْمَُحدِّ وومد ُيْمٙمؼ اإلؽمٛم٣مد فمعم ايمسَّ

ٛمَد واإلؽمٛم٣مد زمٚمٔمٛمًك واضمد  .(5)ايمسَّ

 ـ:تْ اظمَ .5

 .(6)َمـ إرض وارسمٖمعَ  ٤َم ٙمُ أ( يمٕم٥م: َم٣م َص 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .28( سمٝمسغم َمِمْمٙمح احلدي٧م: 2)

، اظمٔمجؿ 2/444ظمِمب٣مح اظمٛمغم: (،  ا670( يٛمٓمر: ايمٗم٣مَمقس اظمحٝمط: )ص: 1)

 .1/856ايمقؽمٝمط: 

)زمتحٗمٝمؼ. د. فمبداهلل ايمرضمٝمقم(. وم٣مل احل٣مهمظ ازمـ ضمجـر:  69( يٛمٓمر: ُٞمزه٥م ايمٛمٓمر: 6)

 .1/46اإلؽمٛم٣مد: ضم٘م٣مي٥ُم ؿمريِؼ اظمتـ. سمدري٤م ايمراوي: 

ْروَم٣مين فمعَم ايمبٝمٗمقٞمٝم٥م: 4)  .9( يٛمٓمر: ذح ايمزُّ

 .6( يٛمٓمر: سمدري٤م ايمراوي: 5)

ـــ٣م6) ـــر: ايمٗم ـــٝمط: )ص: ( يٛمٓم ـــغم: 2592َمقس اظمح ـــب٣مح اظمٛم ، 1/866(، اظمِم

 .1/856اظمٔمجؿ ايمقؽمٝمط: 
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 .(2): َم٣م يٛمتٜمل إيمٝمف ايمسٛمد َمـ ايم٘مالم٣مب( اصْمالضًم 

 .زمٖمتح ايمٛمقن(ْسٛمَد: )اظمُ .6

 أؽمٛمد ايمًمء إيمٝمف زمٚمٔمٛمك فمزاه وٞمسبف يمف.أ( يمٕم٥م: اؽمؿ َمٖمٔمقل َمـ 

 : يمف شمالشم٥م َمٔم٣من.٣مب( اصْمالضًم 

 ( ىمؾ ىمت٣مب مجَع همٝمف َمروي٣مت ىمؾ صح٣ميب فمعم ضِمَدة.2

 . ا( احلدي٧م اظمرهمقع اظمتِمؾ ؽمٛمًد 1

 .٣مٚمٝمً ٝمَم اهمٝم٘مقن هبذا اظمٔمٛمك َمِمدرً  ((ايمسٛمد ))راد زمف ( إن يُ 6

 .(ايمٛمقن ْسٛمِد : ) زم٘مناظمُ .7

يمف  يمٝمَس  أوهق َمـ يروي احلدي٧م زمسٛمده . ؽمقاء أىم٣من فمٛمده فمٙمؿ زمف. 

 .(1)روايتفِ  جمردُ إٓ َّ

 ث:دِّ َح اظمُ .8

هق َمـ يُمتٕمؾ زمٔمٙمؿ احلدي٧م رواي٥م ودراي٥م . ويْمٙمع فمعم ىمثغم َمـ 

 ايمرواي٣مت وأضمقال رواهت٣م.

 احل٣مهمظ : همٝمف ومقٓن :.9

 أ( َمرادف يمٙمٚمحدث فمٛمد ىمثغم َمـ اظمحدشمكم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/46( يٛمٓمر: سمدري٤م ايمراوي: 2)

 .1/46( يٛمٓمر: سمدري٤م ايمراوي: 1)



34 

 

َمـ اظمحدث . زمحٝم٧م ي٘مقن َم٣م ئمرهمف دم  ب( وومٝمؾ هق أرهمع درصم٥م

 ىمؾ ؿمبٗم٥م أىمثر مم٣م جيٜمٙمف.

 احل٣مىمؿ:.20

زمجٚمٝمع إضم٣مدي٧م ضمتك ٓ يٖمقسمف َمٛمٜم٣م إٓ ايمٝمسغم  هق َمـ أضم٣مط فمٙماًم 

 فمعم رأي زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ.

 أَمغم اظم٠مَمٛمكم دم احلدي٧م: .22

اظمتقن فمٙمؾ  ئمرفٖمظ احلدي٧م، وحي فَمعَم ََمـهق أفَمعَم يمٗم٤م 

 وإؽم٣مٞمٝمد.

 

  



35 

 

 دي٧ِم دراي٥م:أٞمقاِع فِمْٙمِؿ احلَ بٔمض زمايمتَّٔمريُػ 

َوَم٣م يَتَٔمٙمَّؼ دي٧م زمف ُرَواُة احلَ  ُف رَ ٔمْ يُ  ؿٌ ٙمْ هق فمِ  فِمْٙمُؿ ِرصَم٣مِل احَلِدي٧ِم: .2

 زمٟمضمقاهلؿ.

واة وسَمٔمديٙمِِٜمؿ فمـ صَم  وايمتَّٔمديؾ: هق فمٙمٌؿ يبح٧ُم  ِح رْ اجلَ  ؿُ ٙمْ فمِ  .1 رح ايمرُّ

ه٣م زمٟميمَٖم٣مٍظ خَمِمقص٥م، وفمـ ََمراسم٤م سمٙمَؽ إيمٖم٣مظ يمَِٗمبقِل روايتٜمؿ أو  .(2)َردِّ

ـَ احلَ  فمٙمُؿ نَمري٤ِم  .6 ضََم٣مِدي٧ِم َِم ْٕ دي٧ِم: ُهَق فِمَب٣مَرٌة فَمامَّ َووَمَع دِم َُمُتقِن ا

٣م ٥ِم اؽْمتِْٔماَمهِلَ ـَ ايْمَٖمْٜمِؿ، يمِِٗمٙمَّ يَْمَٖم٣مِظ ايْمَٕم٣مَِمَّم٥ِم ايْمَبِٔمٝمَدِة َِم ْٕ  .(1)ا

هق فمٙمؿ يبح٧م فمـ إؽمب٣مب ايمتل سمٗمدح دم احلدي٧م:  فِمَٙمؾِ فمٙمؿ  .4

 اإلؽمٛم٣مد أو اظمتـ.صح٥م احلدي٧م ؽمقاء دم 

فِمْٙمُؿ خُمَْتٙمِِػ احَلدي٧ِم: فمٙمؿ يبح٧م فمـ إضم٣مدي٧م ايمتل ـم٣مهره٣م  .5

 ايمتٛم٣مومض َمـ ضمٝم٧م إَم٘م٣من اجلٚمع زمٝمٛمٜم٣م.

فِمْٙمُؿ َٞم٣مؽِمِخ احَلِدي٧ِم َوََمٛمُْسقطُمف: هق فِمْٙمٌؿ يبح٧م دم ٞم٣مؽمخ  .6

 احلدي٧م وَمٛمسقطمف.

 وهق َرهْمُع ايمُم٣مرع ضم٘ماًم َمٛمف َمتٗمدًَم٣م زمُِحْ٘مٍؿ َمٛمُف َُمتٟمطمر.

 زمٟمصقل ايمٖمٗمف أؾمبف.وهق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همُف ضمـ٣مصمل طمٙمٝمٖمـ٥م دم: ىمُمـػ ايمٓمٛمـقن فمــ أؽمـ٣مَمل ايمُ٘مُتـ٤ِم وايمُٖمٛمـقن: )  (2) /  2فَمرَّ

581 ) . 

الح:  (1)  . 171فمٙمقم احلدي٧م ٓزمـ ايمِمَّ
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 سمٗمسٝمؿ اخلػم زم٣مفمتب٣مر وصقيمف إيمٝمٛم٣م

 :(2)يٛمٗمسؿ اخلػم زم٣مفمتب٣مر وصقيمف إيمٝمٛم٣م إلم ومسٚمكم

 هم١من ىم٣من يمف ؿمرق زمال ضَمٌْمِ فمدد َمٔمكم همٜمق اظمتقاسمر .

 وإن ىم٣من يمف ؿمرق حمِمقرة زمٔمدٍد َمٔمكم همٜمق أضم٣مد.

 . (1)اخلػم اظمتقاسمر

 سمٔمريٖمف :-2

سمٗمقل سمقاسمر اظمْمر  أي ايمتت٣مزمع،يمٕم٥م: هق اؽمؿ هم٣مفمؾ َمُمتؼ َمـ اظمتقاسمر 

 أي سمت٣مزمع ٞمزويمف.

 ٣م: َم٣م رواه فمدد ىمثغم حٌتٝمؾ ايمٔم٣مدُة سمقاؿم٠مهؿ فمعم ايم٘مذب.اصْمالضًم 

وَمٔمٛمك ايمتٔمريػ: أي هق احلدي٧م أو اخلػم ايمذي يرويف دم ىمؾ ؿمبٗم٥م 

َمـ ؿمبٗم٣مت ؽمٛمده رواة ىمثغمون حي٘مؿ ايمٔمٗمؾ فم٣مدة زم٣مؽمتح٣ميم٥م أن ي٘مقن 

 هذا اخلػم. أويمئؽ ايمرواة ومد اسمٖمٗمقا فمعم اطمتالق

 ذوؿمف:-1

يتبكم َمـ ذح ايمتٔمريػ أن ايمتقاسمر ٓ يتحٗمؼ دم اخلػم إٓ زممموط 

 أرزمٔم٥م وهل:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وَم٣م زمٔمده٣م. 16سمٝمسغم َمِمْمٙمح احلدي٧م:  (2)

ذح ذح ٞمخب٥م ايمٖم٘مر دم َمِمْمٙمح ، وَم٣م زمٔمده٣م 16سمٝمسغم َمِمْمٙمح احلدي٧م:  (1)

 ،2/208، ومقافمد ايمتحدي٧م يمٙمٗم٣مؽمٚمل: 280/ 2أهؾ إشمر: 

ــر:  ــف: ويٛمٓم ــقل ايمٖمٗم ــ٣مت دم أص ــف: 66/ 4ذح ايمقروم ــقل ايمٖمٗم ــ٣من دم أص ، وايمػمه

2/126 . 
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أن يرويف فمدد ىمثغم .وومد اطمتٙمػ دم أومؾ ايم٘مثرة فمعم أومقال اظمخت٣مر 

 .(2)أٞمف فمممة أؾمخ٣مص

 أن سمقصمد هذه ايم٘مثرة دم مجٝمع ؿمبٗم٣مت ايمسٛمد.

 .(1)بذِ  ايم٘مَ عَم ٠مهؿ فمَ قاؿمُ سمَ  ٝمَؾ ايمٔم٣مدةُ حُت أن 

 . ّس أن ي٘مقن ٌَمْسَتٛمَد طمػمهؿ احلِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 277ـ ص  1( سمدري٤م ايمراوي صمـ2)

ُل مُجُقِع ايْمَ٘مْثَرِة()  ُف َأوَّ َٞمَّ ِٕ ٌة، َوُهَق اظمُْْخَت٣مُر،  ُف فَممَمَ : َأوَمٙمُّ ، سمدري٤م َووَم٣مَل اإْلِْصْمَْخِريُّ

 )حتٗمٝمؼ ٞمٓمر همري٣ميب(. 1/617ايمراوي: 

ائِٝمَؾ.) ُة ُٞمَٗمَب٣مِء زَمٛمِل إِْهَ  َوومِٝمَؾ: اشْمٛم٣َم فَممْمَ فِمدَّ

وَن.  َوومِٝمَؾ: فِممْمُ

 َوومِٝمَؾ: َأْرزَمُٔمقَن.

اَلُم. اَلُة َوايمسَّ ُة َأْصَح٣مِب َُمقؽَمك فَمَٙمْٝمِف ايمِمَّ  َوومِٝمَؾ: ؽَمبُْٔمقَن فِمدَّ

ـَ  َنَّ ىُمؾَّ ََم٣م ُذىمَِر َِم
ِٕ ُة َأْصَح٣مِب ؿَم٣ميُمقَت َوَأْهِؾ زَمْدٍر،  ، فِمدَّ َوومِٝمَؾ: شَماَلشُماِمَئ٥ٍم َوزمِّْمَٔم٥َم فَممَمَ

َِديم٥َِّم اظمَْْذىُمقَرِة َأهَم٣مدَ  ْٕ  .1/617(، سمدري٤م ايمراوي: ايمِْٔمْٙمؿَ  ايْمَٔمَدِد اظْمَْذىُمقِر دِم ا

هـ(: )وذوط 766ووم٣مل اإلَم٣مم زمدر ايمديـ حمٚمد زمـ إزمراهٝمؿ ازمـ مج٣مفم٥م )ت

 اظُمَتَقاسمر:

 شَماَلشَم٥م سمٔمدد اظمخػميـ سمٔمددا َيْسَتِحٝمؾ ََمَٔمف ايمتقاؿم٠م فمعم ايْمَ٘مِذب.  

. سِّ  واؽمتٛم٣مدهؿ إلَِم احْلِ

 واؽمتقاء ايمْمَّرهَمكْمِ َوايْمقؽمط إلَِم َأصٙمف. 

وؿًم٣م أطمر ىمٙمَٜم٣م َؤِمٝمَٖم٥موَ    ذط ومقم همِٝمِف ُذُ

َٓ يُْمؼَمط دِم اظُمَتَقاسمر ؽمقى ايمثَّاَلشَم٥م اظَمْذىُمقَرة(، اظمٛمٜمؾ ايمروي دم  ِحٝمح َأٞمف  َوايمِمَّ

 .62خمتٌم فمٙمقم احلدي٧م ايمٛمبقي: 

 . 15-14سمٝمسغم َمِمْمٙمح احلدي٧م:  (1)
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ىمٗمقهلؿ ؽمٚمٔمٛم٣م أو رأيٛم٣م أو ظمسٛم٣م أو ..... أَم٣م إن ىم٣من َمستٛمد طمػمهؿ 

 أو أنَّ ايمقاضِمَد ٞمِمػ آشمٛمكمِ ؾ. ىم٣ميمٗمقل زمحدوث ايمٔم٣مَل َمثال . ٗمْ ايمٔمَ 

ك اخلػم ضمٝمٛمئذ َمتقاسمرً   . اهمال يسٚمَّ

 ف:ضُم٘مٚمُ  -6

يّمْمر اإلٞمس٣من إلم  أي ايمٝمٗمٝمٛمل ايمذي وري،تقاسمر يٖمٝمد ايمٔمٙمؿ ايمَّضَّ اظمُ 

ىمٚمـ يُم٣مهد إَمر زمٛمٖمسف ىمٝمػ ٓ يؼمدد دم  ٣مصم٣مزَمً  ٣مايمتِمديؼ زمف سمِمديٗمً 

هم٘مذيمؽ اخلػم اظمتقاسمر. يمذيمؽ ىم٣من اظمتقاسمر ىمٙمف َمٗمبقٓ وٓ  سمِمديٗمف،

 ضم٣مصم٥م إلم ايمبح٧م فمـ أضمقال رواسمف.

 أومس٣مَمف:-4

 يمٖمٓمل وَمٔمٛمقي. يٛمٗمسؿ اخلػم اظمتقاسمر إلم ومسٚمكم مه٣م،

ـْ ىَمَذَب »سمقاسمر يمٖمٓمف وَمٔمٛم٣مه. َمثؾ ضمدي٧م : : هق َم٣م (2)اظمتقاسمر ايمٙمٖمٓمل ََم

ْأ ََمْٗمَٔمَدهُ  ـَ ايمٛم٣َّمرِ  فَمعَمَّ هَمْٙمَٝمَتَبقَّ  .(6)٣م. رواه زمّمٔم٥م وؽمبٔمقن صح٣مزمٝمً (1)ش َِم

 اظمتقاسمر اظمٔمٛمقي: هق َم٣م سمقاسمر َمٔمٛم٣مه دون يمٖمٓمف.

ٞمحق َم٣مئ٥م  ملسو هيلع هللا ىلص . همٗمد ورد فمٛمف (4)َمثؾ : أضم٣مدي٧م رهمع ايمٝمديـ دم ايمدفم٣مء

ضمدي٧م. ىمؾ ضمدي٧م َمٛمٜم٣م همٝمف أٞمف رهمع يديف دم ايمدفم٣مء .يم٘مٛمٜم٣م دم ومّم٣مي٣م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 77/ 1سمدري٤م ايمراوي دم ذح سمٗمري٤م ايمٛمقاوي:  (2)

 (. 4(، وَمسٙمؿ زمرومؿ )207زمرومؿ ) ايمبخ٣مريصحٝمح  (1)

 . 21، 7اٞمٓمر: ٞمٓمؿ اظمتٛم٣مشمر: ( 6)

 . 28، 27اٞمٓمر: ٞمٓمؿ اظمتٛم٣مشمر: ( 4)
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وايمَٗمدر اظمُمؼمك زمٝمٛمٜم٣م ـ وهق ايمرهمع  خمتٙمٖم٥م هم٘مؾ ومّمٝم٥م َمٛمٜم٣م َل سمتقاسمر،

 .(2)فمٛمد ايمدفم٣مء ـ سمقاسمر زم٣مفمتب٣مر جمٚمقع ايمْمرق

 . (1)طمػُم أضم٣مدِ 

 سمٔمريٖمف:

َم٣م يرويف وطمػم ايمقاضمد هق  يمٕم٥م: أضم٣مد مجع أضمد زمٚمٔمٛمك ايمقاضمد،

 ؾمخص واضمد.

 . (6): هق َم٣م َل جيٚمع ذوط اظمتقاسمر٣ماصْمالضًم 

 ضم٘مٚمف :

 .(4)أي ايمٔمٙمؿ اظمتقومػ فمعم ايمٛمٓمر وآؽمتدٓل يٖمٝمد ايمٔمٙمؿ ايمٛمٓمري،

 أومس٣مَمف زم٣ميمٛمسب٥م إلم فمدد ؿمرومف :

 يٗمسؿ طمػم أضم٣مد زم٣ميمٛمسب٥م إلم فمدد ؿمرومف إلم شمالشم٥م أومس٣مم.

 َمُمٜمقر: سمٔمريٖمف:

إذا أفمٙمٛمتف وأـمٜمرسمف وؽمٚمك (5) ((إَمر ؾَمَٜمْرُت ))يمٕم٥م : هق اؽمؿ َمٖمٔمقل َمـ 

 زمذيمؽ يمٓمٜمقره .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/280سمدري٤م ايمراوي:  (2)

ٞمزه٥م ايمٛمٓمر دم سمقوٝمح ٞمخب٥م ايمٖم٘مر دم . 18-17سمٝمسغم َمِمْمٙمح احلدي٧م:  (1)

 .2/122،  وذح ذح ٞمخب٥م ايمٖم٘مر دم َمِمْمٙمح أهؾ إشمر: 9َمِمْمٙمح أهؾ إشمر:

 .16ٞمزه٥م ايمٛمٓمر: ( 6)

 .128 -126/ 2ذح ذح ٞمخب٥م ايمٖم٘مر دم َمِمْمٙمح أهؾ إشمر: ( 4)

، وذح ذح ٞمخبـ٥م ايمٖم٘مـر دم 1/180همتح اظمٕمٝمـ٧م زمممـح أيمٖمٝمـ٥م احلـدي٧م: ( 5)

 .117/ 2َمِمْمٙمح أهؾ إشمر: 
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 : َم٣م رواه شمالشم٥م ـ همٟمىمثر دم ىمؾ ؿمبٗم٥م ـ َم٣م َل يبٙمغ ضمد ايمتقاسمر.٣ماصْمالضًم 

 فمزيز: سمٔمريٖمف:

فَمزَّ ))أو َمـ  زم٣ميم٘من أي وَمؾَّ و َٞمَدَر، ((فَمزَّ َئِمزّ ))ـ يمٕم٥م: هق صٖم٥م َمُمبٜم٥م َمِ 

٣م درسمف. وأَمَّ زمذيمؽ أَم٣م يمٗمٙم٥م وصمقده وٞمُ  لٚمِّ وؽُم  أي ومقي واؾمتد، زم٣ميمٖمتح، ((َئّمزُّ 

 زمٚمجٝمئف َمـ ؿمريؼ آطمر. يمٗمقسمفِ 

 .(2): أن ٓ يٗمؾ رواسمف فمـ اشمٛمكم دم مجٝمع ؿمبٗم٣مت ايمسٛمد٣ماصْمالضًم  -ب

 ذح ايمتٔمريػ : -1

َمـ اشمٛمكم أَم٣م إن وصمد  قصمد دم ؿمبٗم٥م َمـ ؿمبٗم٣مت ايمسٛمد أومّؾ ئمٛمل أن ٓ ي

ويمق ؿمبٗم٥م  كن سمبٗمزمممط أ دم زمٔمض ؿمبٗم٣مت ايمسٛمد شمالشم٥م همٟمىمثر همال يَّض،

 . (1)ٕن ايمٔمػمة ٕومؾ ؿمبٗم٥م َمـ ؿمبٗم٣مت ايمسٛمد واضمدة همٝمٜم٣م اشمٛم٣من،

 ايمٕمري٤م

 سمٔمريٖمف: -2

 يمٕم٥م: هق صٖم٥م َمُمبٜم٥م، زمٚمٔمٛمك اظمٛمٖمرد، أو ايمبٔمٝمد فمـ أوم٣مرزمف. -أ

 اصْمالضم٣م: هق َم٣م يٛمٖمرد زمروايتف راٍو واضمد. -ب

 ذح ايمتٔمريػ: -1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وذح ذح ٞمخبـ٥م ايمٖم٘مـر دم 1/180همتح اظمٕمٝمـ٧م زمممـح أيمٖمٝمـ٥م احلـدي٧م: ( 2)

 .117/ 2َمِمْمٙمح أهؾ إشمر: 

 .60، سمٝمسغم َمِمْمٙمح احلدي٧م: 14، 12اٞمٓمر ايمٛمخب٥م وذضمٜم٣م ٓزمـ ضمجر: ( 1)
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دم ؿمبٗم٥م َمـ أي هق احلدي٧م ايمذي يستٗمؾ زمروايتف ؾمخص واضمد، إَم٣م 

ؿمبٗم٣مت ايمسٛمد، أو دم زمٔمض ؿمبٗم٣مت ايمسٛمد، ويمق دم واضمدة، وٓ سمَّض 

 ايمزي٣مدة فمعم واضمد دم زم٣مومل ؿمبٗم٣مت ايمسٛمد: ٕن ايمٔمػمة يمألومؾ.

 سمسٚمٝم٥م شم٣مٞمٝم٥م يمف: -6

فمعم  ((ايمٖمرد))يْمٙمؼ ىمثغم َمـ ايمٔمٙمامء فمعم ايمٕمري٤م اؽمام آطمر، هق 

ٜمام ٞمقفم٣م أهنام َمؼمادهم٣من، ونم٣مير زمٔمض ايمٔمٙمامء زمٝمٛمٜمام، همجٔمؾ ىمال َمٛم

َمستٗمال، يم٘مـ احل٣مهمظ ازمـ ضمجر ئمدمه٣م َمؼمادهمكم يمٕم٥م، واصْمالضم٣م، إٓ 

أٞمف وم٣مل: إن أهؾ آصْمالح نم٣ميروا زمٝمٛمٜمام َمـ ضمٝم٧م ىمثرة آؽمتٔمامل 

 ((ايمٕمري٤م))، و((ايمٖمرد اظمُْْمَٙمؼ))أىمثر َم٣م يْمٙمٗمقٞمف فمعم  ((ايمٖمرد))وومٙمتف، همـ 

 .(2) .((ايمٖمرد ايمٛمسبل))أىمثر َم٣م يْمٙمٗمقٞمف فمعم 

 

 

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .60، سمٝمسغم َمِمْمٙمح احلدي٧م: 18ٞمزه٥م ايمٛمٓمر:  (2)
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ٛم٥َّم وَم٘م٣مٞمتٜم٣م دم اإلؽمالم  ايمسُّ

يـ اإلؽمالَمل زُمٛمل فَمعَم ومقافمد وأرىم٣من وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ صعم اهلل  إنَّ ايمدِّ

زُمٛمَِل اإِلؽْمالُم فَمعم مَخٍْس: ؾَمٜم٣مَدِة َأْن َٓ إيِمَف إَِّٓ اهللُ َوَأنَّ ))فمٙمٝمف وؽمٙمؿ: 

ًدا َرؽُمقُل اهللِ، َوإوِم٣مِم ايمِمَّ  ىمحُمَٚمَّ ، َوَصْقِم ٣مِة َواحَل الِة، َوإِيت٣مَء ايمزَّ ٨مِّ

((َرََمَّم٣منَ 
(2). 

ًدا َرؽُمقُل )) : إرىم٣منوأول هذه   ؾَمٜم٣مَدِة َأْن َٓ إيِمَف إَِّٓ اهلُل َوَأنَّ حُمَٚمَّ

 .((اهللِ

ن ايمُم٣مهد ١موسمتّمٚمـ ىمٙمٚم٥م ايمُمٜم٣مدة اإلومرار وآفمؼماف وآفمتٗم٣مد هم

ىم٣مٞم٦م  ئمتٗمد صح٥م َم٣م يُمٜمد زمف وخيػم فمٛمف، هم٣مذا ؾمٜمد زمام ٓ ئمتٗمده

إَِذا صَم٣مءَك ؾمٜم٣مدسمف ىم٣مذزم٥م ٕن إطمب٣مره ٓ يْم٣مزمؼ افمتٗم٣مده. وم٣مل سمٔم٣ملم: 

َؽ يَمَرؽُمقُل اظمُ  َؽ يَمَرؽُمقيُمُف وَ  اهللوَ  اهللٛم٣َمهمُِٗمقَن وَم٣ميُمقا َٞمُْمَٜمُد إِٞمَّ َيُْمَٜمُد  اهللَئْمَٙمُؿ إِٞمَّ

ٛم٣َمهمِِٗمكَم يَمَ٘م٣مِذزُمقنَ إِنَّ اظمُ 
، همٜمؿ ىم٣مذزمقن ٕهنؿ ٓ ئمؼمهمقن زمِمح٥م َم٣م (1) 

 يٗمقيمقن وٓ ئمتٗمدون َم٣م يٗمقيمقن.

 :ايمٛمَّبل حمٚمٍد صعمَّ اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿ زمرؽم٣ميم٥مو َمـ َمٗمتّمٝم٣مت اإليامن  

وآيمتزام زمسٛمتف صعمَّ اهلل فمٙمٝمف  ؿم٣مفم٥م ايمرؽمقل صعمَّ اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿ

همٙمٗمد أَمرٞم٣م  اهلل سمٔم٣ملم دم أىمثر َمـ َمقوع دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ  وؽمٙمَّؿ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( أطمرصمف ايمبخ٣مري وَمسٙمؿ َمـ ضمدي٧م فمبداهلل زمـ فمٚمر ريض اهلل فمٛمٜمام.2)

 .2( ؽمقرة اظمٛم٣مهمٗمقن، أي٥م: 1)
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 َوَأؿمِٝمُٔمقْا اهلل  :: وم٣مل سمٔم٣ملماهلل فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿزمقصمقِب ؿم٣مفم٥م ايمرؽمقل صعمَّ 

ُ٘مْؿ سُمْرمَحُقنَ  ؽُمقَل يَمَٔمٙمَّ َوايمرَّ
 (2). 

ؽُمقَل  وُمْؾ َأؿمِٝمُٔمقْا اهللَ ووم٣مل سمٔم٣ملم:  َٓ حُي٤ِمُّ  هم١مِن سَمَقيمَّْقْا هَم١مِنَّ اهللَ  َوايمرَّ

ـَ  ايْمَ٘م٣مهمِِري
 (1) 

بُّقَن ووم٣مل سمٔم٣ملم: 
بِْبُ٘مُؿ اهللهمَ  اهللَوُمْؾ إِن ىُمٛمُتْؿ حُتِ بُِٔمقيِن حُيْ ِٖمْر َوَيٕمْ  ٣مسمَّ

ضِمٝمٌؿ  يَمُ٘مْؿ ُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َواهلل نَمُٖمقٌر رَّ
 (6).  

ُٚمقَك همِٝماَم ؾَمَجَر زَمْٝمٛمَُٜمْؿ همَ  ووم٣مل سمٔم٣ملم: اَل َوَرزمَِّؽ َٓ ُي٠ْمَِمٛمُقَن ضَمتََّك حُيَ٘مِّ

٣َّم وَمَّمْٝم٦َم َوُيَسٙمُِّٚمقْا سَمْسٙمِٝماًم  ٣مشُمؿَّ َٓ جَيُِدوْا دِم َأٞمُٖمِسِٜمْؿ ضَمَرصًم  ممِّ
 (4). 

ؽُمقَل هَمَٗمْد َأؿَم٣مَع اهلل َوََمـ سَمَقلمَّ هَماَم َأْرؽَمْٙمٛم٣َمَك ووم٣مل سمٔم٣ملم:  ـْ ُيْمِِع ايمرَّ َمَّ

ضَمِٖمٝمًٓم٣مفَمَٙمْٝمِٜمْؿ 
 (5). 

ؽُمقُل هَمُخُذوُه َوََم٣م هَن٣َمىُمْؿ فَمٛمُْف هَم٣مٞمَتُٜمقا ووم٣مل سمٔم٣ملم:  َوََم٣م آسَم٣مىُمُؿ ايمرَّ
 (6).  

ؽُمقِل إَِذا َدفَم٣مىُمؿ  ووم٣مل سمٔم٣ملم:  ـَ آََمٛمُقْا اؽْمَتِجٝمُبقْا هللِ َويمِٙمرَّ ٣م ايمَِّذي َ َي٣م َأهيُّ

ٝمِٝمُ٘مؿْ  ظم٣َِم حُيْ
 (7). 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .261( ؽمقرة آل فمٚمران، أي٥م: 2)

 .61أي٥م:  ( ؽمقرة آل فمٚمران،1)

 .62( ؽمقرة آل فمٚمران، أي٥م: 6)

 .75( ؽمقرة ايمٛمس٣مء، أي٥م: 4)

 .80( ؽمقرة ايمٛمس٣مء، أي٥م: 5)

 .7( ؽمقرة احلمم، أي٥م: 6)

 .64( ؽمقرة إٞمٖم٣مل، أي٥م: 7)
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ـْ َأَْمِرِه َأن سُمِِمٝمَبُٜمْؿ همِْتٛم٥ٌَم َأْو ووم٣مل سمٔم٣ملم:  ـَ خُي٣َميمُِٖمقَن فَم هَمْٙمَٝمْحَذِر ايمَِّذي

ُيِِمٝمَبُٜمْؿ فَمَذاٌب َأيمِٝمٌؿ 
 (2). 

َٓ َُم٠ْمَِمٛم٥ٍَم إَِذا وَم٢َم اهلل َوَرؽُمقيُمُف َأَْمرً ووم٣مل سمٔم٣ملم:  ـٍ َو َأن  اَوََم٣م ىَم٣مَن ظم٠ُِْمَِم

ـْ َأَْمِرِهْؿ َوََمـ َئْمِص  ُة َِم غَمَ
ُؿ اخْلِ ًٓ  اهللَيُ٘مقَن هَلُ  َوَرؽُمقيَمُف هَمَٗمْد َوؾَّ َواَل

بِٝمٛمً   .٣(1)مَمُّ

ؽُمقُل هَمُخُذوُه َوََم٣م هَن٣َمىُمْؿ فَمٛمُْف هَم٣مٞمَتُٜمقا ووم٣مل سمٔم٣ملم:  َوََم٣م آسَم٣مىُمُؿ ايمرَّ
 (6) . 

يَمَٗمْد ىَم٣مَن يَمُ٘مْؿ دِم َرؽُمقِل اهلل ُأؽْمَقٌة ضَمَسٛم٥ٌَم ظمَِّـ ىَم٣مَن ووم٣مل سمٔم٣ملم: 

طِمَر َوَذىَمَر  اهللَيْرصُمق  ْٔ ىَمثغًِما  اهللَوايْمَٝمْقَم ا
 (4) . 

 اطَم٣ميمًِد  اَوَرؽُمقيَمُف َوَيَتَٔمدَّ ضُمُدوَدُه ُيْدطِمْٙمُف َٞم٣مرً  اهللََوََمـ َئْمِص ووم٣مل سمٔم٣ملم: 

ِٜمكمٌ   .  (5) همِٝمَٜم٣م َويَمُف فَمَذاٌب َمُّ

 ويستٛمت٨م َمـ هذه أي٣مت ايم٘مريٚم٥م َم٣م يٟما:

ُف صعمَّ اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿ نَّ وـمٝمٖم٥م ايمرؽمقل أ.2 زم٣ميمٛمسب٥م يمٙمٗمرآن ايم٘مريؿ أٞمَّ

ٌ ظمٔم٣مٞمٝمف، وَمقوح ٔي٣مسمف.  َُمبكمِّ

 زمٝم٣من احلّؼ همٝمام خيتٙمػ همٝمف ايمٛم٣َّمس.نَّ َمٜمٚمتف أ.1

َؿ ايمٛم٣مَس أضم٘م٣مَم ديٛمٜمؿ..6  أنَّ اهلل سمٔم٣ملم أرؽمَؾ ايمرؽمقَل يمٝمٔمٙمِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .66( ؽمقرة ايمٛمقر، أي٥م: 2)

 .66( ؽمقرة إضمزاب، أي٥م:1)

 .7( ؽمقرة احلمم، أي٥م:6)

 .12أي٥م:( ؽمقرة إضمزاب، 4)

 .24( ؽمقرة ايمٛمس٣مء، أي٥م:5)
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٘مٚمِف دم ىمؾِّ أَمٍر..4  أوصم٤م اهلل سمٔم٣ملم فَمعَم اظم٠مَمٛمكم آٞمٗمٝم٣مد حِلُ

سمٗمتيض ؿم٣مفم٥م ايمرؽمقل واسمب٣مفمِف صعمَّ اهلل  سمب٣مرك وسمٔم٣ملم أنَّ حَمب٥م اهلل.5

 فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿ.

 سمٔم٣ملَم  حب٥م اهللظمأنَّ ؿم٣مفم٥م ايمرؽمقل صعمَّ اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿ ؽمب٤م .6

 يمٙمٔمب٣مِد وَمٕمٖمرسمف يمذٞمقهبؿ.

ٚمقا رؽمقل اهلل صعمَّ اهلل فمٙمٝمف .7 ٞمٖمل صٖم٥م اإليامن فمـ ايمذيـ ََل حُيَ٘مِّ

َو٣م ايمت٣مم  وؽمٙمَّؿ همٝمام اطمتٙمٖمقا همٝمف، زمؾ جي٤م آٞمٗمٝم٣مد حُل٘مٚمِف َمع ايمرِّ

 وآؽمتسالم.

أَمًرا همال اطمتٝم٣مر يمٙمٚم٠مَمٛمكَم همٝمام يٗميض اهلل سمٔم٣ملم إَذا وم٢م اهلل ورؽمقيمف .8

 ورؽمقيمف صعمَّ اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿ.

 ئمِمقن اهلل ورؽمقيمف زمٔمذاٍب أيمٝمؿ. ذيـ هدد اهلل سمب٣مرك وسمٔم٣ملم ايم.9

يرصمق اهلل أنَّ ايمرؽمقَل صعمَّ اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿ هق ايمٗمدوة يم٘مؾِّ َُمْسٙمٍِؿ .20

دم ومقل أو  ؽمقاء وهذا يٗمتيض سمرك خم٣ميمٖمتف ،وايمٝمقم أطمر وذىمر اهلل ىمثغًما

 همٔمؾ.

ومد وؽمٙمَّؿ  فأؾم٣مر ايمُٗمران ايم٘مريؿ أنَّ خُم٣ميمٖم٥م ايمرؽمقل صعمَّ اهلل فمٙمٝم.22

 ٘مٖمر.سم٠مدي إلم ايم

ؽمقى ايمٗمرآن  –إنَّ ىمّؾ َم٣م صم٣مء فمـ ايمرؽمقل صعمَّ اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿ .21

فمٝم٥م، إٞمَّام هل وضملٌّ َمـ  -ايم٘مريؿ َمـ زمٝم٣من ظمٔم٣مين ايمٗمرآن أو يمألضم٘م٣مِم ايمممَّ

 . اهلل سمٔم٣ملم وسمْمبٝمٌؼ ظم٣م دم ايم٘مت٣مب ايمٔمزيز
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ظم٣م زمٝمٛم٣م أن ايمٗمرآن هق إصؾ اظمرصمقع وم٣مل اإلَم٣مم أزمق حمٚمد زمـ ضمزم: 

 هللإيمٝمف دم ايمممائع ٞمٓمرٞم٣م همٝمف همقصمدٞم٣م همٝمف إجي٣مب ؿم٣مفم٥م َم٣م أَمرٞم٣م زمف رؽمقل ا

صعمَّ  ووصمدٞم٣مه فمز وصمؾ يٗمقل همٝمف واصٖم٣م يمرؽمقل صعمَّ اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿ

َقى: اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿ ـِ اهْلَ َّٓ َوضْمٌل ُيقضَمك َوََم٣م َيٛمْمُِؼ فَم إِْن ُهَق إِ
 (2).  

صعمَّ  همِمح يمٛم٣م زمذيمؽ أن ايمقضمل يٛمٗمسؿ َمـ اهلل فمز وصمؾ إلم رؽمقل

 :فمعم ومسٚمكم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿ

 .وهق ايمٗمرآن ،ٔمجز ايمٛمٓم٣مم٣م َمُ َم٠ميمػ سمٟميمٝمٖمً  قٌّ ٙمُ تْ َمَ  وضملٌّ  :أضمدمه٣م 

 ،قٌّ ٙمُ تْ ٔمجز ايمٛمٓم٣مم وٓ َمَ نمغم َم٠ميمػ وٓ َمُ  روي َمٛمٗمقٌل وضمل َمَ  :وايمث٣مين 

وهق  صعمَّ اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿ، وهق اخلػم ايمقارد فمـ رؽمقل اهلل ،يم٘مٛمف َمٗمروء

  .َمراده َمٛم٣م وصمؾَّ  زَّ  فمـ اهلل فمَ كمِّ بَ اظمُ 

ُٜمْؿ : وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم َل إيَِمْٝمِٜمْؿ َويَمَٔمٙمَّ َ يمِٙمٛم٣َّمِس ََم٣م ُٞمزِّ ىْمَر يمُِتَبكمِّ َوَأٞمَزيْمٛم٣َم إيَِمْٝمَؽ ايمذِّ

ُرونَ  َيَتَٖم٘مَّ
 (1). 

ووصمدٞم٣مه سمٔم٣ملم ومد أوصم٤م ؿم٣مفم٥م هذا ايمث٣مين ىمام أوصم٤م ؿم٣مفم٥م ايمٗمسؿ  

ـَ آََمٛمُقْا َأؿمِٝمُٔمقْا : همٗم٣مل سمٔم٣ملم  .إول ايمذي هق ايمٗمرآن وٓ همرق ٣م ايمَِّذي َ َي٣م َأهيُّ

وُه إلَِم  اهلل ٍء هَمُردُّ ؽُمقَل َوُأْورِم إََْمِر َِمٛمُ٘مْؿ هَم١مِن سَمٛم٣َمَزفْمُتْؿ دِم َرْ َوَأؿمِٝمُٔمقْا ايمرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4و 6( ؽمقرة ايمٛمجؿ، أي٥م: )2)

 .44( ؽمقرة ايمٛمحؾ: 1)
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ؽُمقِل إِن ىُمٛمُتْؿ سُم٠ْمَِمٛمُقَن زم٣ِم اهلل ـُ  هللَوايمرَّ َوايْمَٝمْقِم أطِمِر َذيمَِؽ طَمغْمٌ َوَأضْمَس

سَمْٟمِوياًل 
 (2). 

ًٗم٣م فمعم هذه أي٥م: هَمَٟمََمَر سَمَٔم٣ملَم  ـُ ومٝمؿ اجلقزي٥م رمحف اهلل َُمٔمٙمِّ ووم٣مل ازم

ؽُمقِل جَت٤ُِم  زمَِْم٣مفَمتِِف َوؿَم٣مفَم٥ِم َرؽُمقيمِِف َوَأفَم٣مَد ايْمِٖمْٔمَؾ إفْماَلًَم٣م زمَِٟمنَّ ؿَم٣مفَم٥َم ايمرَّ

ًٓ َمـ نَمغْمِ فَمْرِض َم٣م َأََمَر زمِِف فمعم ايْم٘مَِت٣مِب، زَمْؾ إَذا َأََمَر  َوصَمَب٦ْم ؿَم٣مفَمُتُف اؽْمتِْٗماَل

ـْ همٝمف، هم١مٞمف ُأوِاَ ايْم٘مَِت٣مَب  َُمْْمَٙمًٗم٣م ؽَمَقاٌء ىم٣من َم٣م َأََمَر زمِِف دم ايْم٘مَِت٣مِب أو َل َيُ٘م

ًٓ زَمْؾ ضَمَذَف ايْمِٖمْٔمَؾ َوصَمَٔمَؾ  ََْمِر اؽْمتِْٗماَل ْٕ َوَِمْثَٙمُف َمٔمف وَل َيْٟمَُمْر زمَِْم٣مفَم٥ِم ُأورِم ا

ؽُمقِل إيَذ  ـِ ؿَم٣مفَم٥ِم ايمرَّ اَم ُيَْم٣مفُمقَن سَمَبًٔم٣م يمَِْم٣مفَم٥ِم ؿَم٣مفَمَتُٜمْؿ دم ِوْٚم ُْؿ إٞمَّ اًٞم٣م زمَِٟمهنَّ

ـْ َأََمَر زمِِخاَلِف َم٣م  ؽُمقِل َوصَمَب٦ْم ؿَم٣مفَمُتُف َوََم ـْ َأََمَر َمٛمٜمؿ زمَِْم٣مفَم٥ِم ايمرَّ ؽُمقِل هَمَٚم ايمرَّ

َٓ ؿَم٣مفَم٥مَ  ؽُمقُل هَماَل ؽَمْٚمَع يمف َو  .(1)صم٣مء زمِِف ايمرَّ

ؽمقل  صعمَّ اهلل فمٙمٝمف وَمـ رضوري٣مت اإليامن أن يتٝمٗمـ اظم٠مَمـ أنَّ ايمرَّ

فُ  وؽمٙمَّؿ  ومد زمٙمَّغَ  ومد  صعمَّ اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿ ايمٗمرآن وََل ي٘متؿ ؾمٝمًئ٣م َمٛمف، وأٞمَّ

َ أضم٘م٣مَمف وىمّؾ َم٣م حيت٣مُج إيمٝمف اظم٠مَمٛمقن  .زمكمَّ

ْ سَمْٖمَٔمْؾ سمٔم٣ملم:  وم٣مل  زمَِّؽ َوإِن َلَّ ْغ ََم٣م ُأٞمِزَل إيَِمْٝمَؽ َِمـ رَّ ؽُمقُل زَمٙمِّ ٣م ايمرَّ َ َي٣م َأهيُّ

ْٕم٦َم ِرؽَم٣ميَمَتُف  هَماَم زَمٙمَّ
 (6). 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .59( ؽمقرة ايمٛمس٣مء، أي٥م: 2)

 .2/48( إفمالم اظمقومٔمكم: 1)

 .67( ؽمقرة اظم٣مئدة، أي٥م: 6)
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شَمَؽ َأنَّ ايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ  :فَمـ فَم٣مئَُِم٥َم وَم٣ميَم٦ْم  ـْ ضَمدَّ َؿ ىَمَتَؿ ؾَمْٝمًئ٣م  اهللََم فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

وْمفُ  ـْ ايْمَقضْمِل هَماَل سُمَِمدِّ ْغ ََم٣م ُأٞمِزَل : سَمَٔم٣ملَم َيُٗمقُل  اهللإِنَّ  ،(2)َِم ؽُمقُل زَمٙمِّ ٣َم ايمرَّ َي٣م َأهيُّ

ْٕم٦َم ِرؽَم٣ميَمَتفُ  ْ سَمْٖمَٔمْؾ هَماَم زَمٙمَّ َؽ َوإِن َلَّ زمِّ إيَِمْٝمَؽ َِمـ رَّ
 (1) . 

ٌد ىَم٣مِِت٣ًم ؾَمْٝمًئ٣م مِم٣َّم ُأْٞمِزَل فَمَٙمْٝمِف يَمَ٘مَتَؿ ))ودم رواي٥م َمسٙمؿ:  َويَمْق ىَم٣مَن حُمَٚمَّ

َي٥مَ َهِذِه  ْٔ فَمَٙمْٝمِف َوَأْٞمَٔمْٚم٦َم فَمَٙمْٝمِف َأَْمِسْؽ فَمَٙمْٝمَؽ  اهللَوإِْذ سَمُٗمقُل يمِٙمَِّذي َأْٞمَٔمَؿ  :ا

ِؼ  ِٖمل دِم َٞمْٖمِسَؽ ََم٣م  اهللَزْوصَمَؽ َواسمَّ َُمك ايمٛم٣َّمَس وَ  اهللَوُُتْ  اهللَُمْبِديِف َوَُتْ

َُم٣مهُ  َأضَمؼُّ َأن َُتْ
(6). 

ؽمقل صعمَّ اهلل  ٥ِم:أِديم٥َّم وصمقب ؿم٣مفم٥م ايمرَّ ٛم٥َّم ايمٛمَّبقيَّ  فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿ َمـ ايمسُّ

ـْ َأيب هريرَة .2 صعم اهلل فمٙمٝمف  -: أنَّ َرؽُمقل اهلل  -ريض اهلل فمٛمف  -فَم

ـْ أزَمك ))، وَم٣مَل :  -وؽمٙمؿ  تِل َيدطُمُٙمقَن اجَلٛم٥ََّم إَّٓ ََم ـْ َيٟمزَمك (4)ىُمؾُّ ُأَمَّ . ومٝمَؾ: َوََم

ـْ فَمَِم٣ميِن هَمَٗمْد أزَمك ))َي٣م َرؽُمقل اهلل؟ وَم٣مَل:  ـْ َأؿَم٣مفَمٛمِل َدطَمَؾ اجَلٛم٥ََّم، َوََم  .(5)((ََم

فمـ َأيب هريرة ريض اهلل فمٛمف، وَم٣مَل: وَم٣مَل رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف .1

ـْ فَمَِم٣ميِن هَمَٗمْد فَمٍَم اهللَ...))وؽمٙمؿ:  ـْ أؿَم٣مفَمٛمِل هَمَٗمْد أؿَم٣مَع اهللَ ، َوََم  .(6)((ََم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وايمٙمٖمظ يمف، وَمسٙمؿ، زمرومؿ:7096( أطمرصمف ايمبخ٣مري، زمرومؿ: )2)

 (277.) 

 .67أي٥م: ( ؽمقرة اظم٣مئدة، 1)

 .67( ؽمقرة إضمزاب، أي٥م: 6)

 ( أي اَمتٛمع.4)

 (.7180( ايمبخ٣مري، زمرومؿ: )5)

 (.2865(، وَمسٙمؿ، زمرومؿ: )7267( أطمرصمف ايمبخ٣مري، زمرومؿ: )6)



49 

 

ـْ ايمٛمَّبِلِّ َصعمَّ .6 ـْ َأيِب َُمقؽَمك فَم َؿ وَم٣مَل:  اهللفَم اَم ََمَثقِم ))فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ إِٞمَّ

زمِِف ىَمَٚمَثِؾ َرصُمٍؾ َأسَمك وَمْقًَم٣م هَمَٗم٣مَل: َي٣م وَمْقِم إيِنِّ َرَأْي٦ُم  اهللَوََمَثُؾ ََم٣م زَمَٔمَثٛمِل 

ْٝمَش زمَِٔمْٝمٛمَلَّ َوإيِنِّ َأَٞم٣م ايمٛمَِّذيُر ايْمُٔمْرَي٣مُن هَم٣ميمٛمَّ  ـْ وَمْقَِمِف اجْلَ َج٣مَء، هَمَٟمؿَم٣مفَمُف ؿَم٣مئَِٖم٥ٌم َِم

زَم٦ْم ؿَم٣مئَِٖم٥ٌم َِمٛمُْٜمْؿ هَمَٟمْصَبُحقا  قا هَم٣مْٞمَْمَٙمُٗمقا فَمعَم ََمَٜمٙمِِٜمْؿ هَمٛمََجْقا، َوىَمذَّ هَمَٟمْدجَلُ

ـْ َأؿَم٣مفَمٛمِل  ْٝمُش هَمَٟمْهَٙمَ٘مُٜمْؿ َواصْمَت٣مضَمُٜمْؿ، هَمَذيمَِؽ ََمَثُؾ ََم ََمَ٘م٣مهَنُْؿ هَمَِمبََّحُٜمْؿ اجْلَ

َبَع َمَ  ؼِّ هَم٣مسمَّ ـْ احْلَ َب زماَِم صِمْئ٦ُم زمِِف َِم ـْ فَمَِم٣ميِن َوىَمذَّ  .(2) ((٣م صِمْئ٦ُم زمِِف َوََمَثُؾ ََم

ـِ إىمقع .4 ـِ فمٚمرو زم  -فمـ َأيب َمسٙمؿ ، وومٝمؾ : َأيب إي٣مس ؽَمٙمٚم٥م زم

 -ؿ صعمَّ اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمَّ  -َأىَمَؾ فِمٛمَْد َرؽُمقل اهلل  : أنَّ َرصُماًل  -ريض اهلل فمٛمف 

ََم٣م  ((ٓ اؽمَتَْمْٔم٦َم ))وَم٣مَل : ٓ أؽْمَتْمٝمُع . وَم٣مَل:  ((ىُمْؾ زمَِٝمِٚمٝمٛمَؽ ))زمُِِماَميمِِف، هَمَٗم٣مَل : 

 .(1) ََمٛمََٔمُف إَّٓ ايم٘مػِْمُ هماَم َرهَمَٔمَٜم٣م إلَِم همِٝمفِ 

صعم اهلل فمٙمٝمف  -، وَم٣مَل : وَم٣مَل َرؽُمقل اهلل  -ريض اهلل فمٛمف  -فمـ صم٣مزمر .5

 (6)هَمَجَٔمَؾ اجَلٛم٣َمِدُب  اََمَثقِم َوََمَثُٙمُ٘مْؿ ىَمَٚمَثِؾ َرصُمٍؾ أْووَمَد َٞم٣مرً )):  -وؽمٙمؿ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1186( وايمٙمٖمظ يمف، وَمسٙمؿ، زمرومؿ: )6854( أطمرصمف ايمبخ٣مري، زمرومؿ: )2)

 (.1012( أطمرصمف َمسٙمؿ، زمرومؿ: )1)

اجلراِد َوايمَٖمَراِش ، َهَذا ُهَق اظمَْٔمُروف ايمَِّذي َيَٗمُع دم ايمٛم٣َّمِر. : َٞمحُق ((اجَلٛم٣َمِدُب )) (6)

اويؾ. ((احُلَجزُ ))وَ  ري٣مض ايمِم٣محلكم  : مَجُْع ضُمْجَزة َوِهَل ََمْٔمٗمُد اإلَزار َوايمنَّ

 يمٙمٛمقوي.
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ـِ ايمٛم٣َّمِر،  َـّ فَمٛمَْٜم٣م، َوَأَٞم٣م آطمٌذ زمُحَجزىُمْؿ فَم ُ ـَ همِٝمَٜم٣م َوُهَق َيُذهبُّ وايمَٖمَراُش َيَٗمْٔم

ـْ َيَديَّ  تقَن َِم  .(2) ((َوأْٞمُتْؿ سَمَٖمٙمَّ

ـْ َأزمِٝمِف َأنَّ َرؽُمقَل  اهللفُمَبْٝمِد فمـ .6 ـِ َأزمِك َراهمٍِع فَم صعم اهلل فمٙمٝمف - اهللزْم

َٓ ُأيْمِٖمكَمَّ َأضَمَدىُمْؿ َُمتَّ٘مًِئ٣م فَمعَم َأِريَ٘متِِف َيْٟمسمِٝمِف إََْمُر مِم٣َّم َأََمْرُت ))وَم٣مَل : -وؽمٙمؿ

َبْٔمٛم٣َمهُ  اهللزمِِف َأْو هَنَْٝم٦ُم فَمٛمُْف هَمَٝمُٗمقُل : َٓ َأْدِرى ََم٣م َوصَمْدَٞم٣م دم ىمَِت٣مِب  ((اسمَّ
 (1). 

ـِ ؽَم٣مري٥م  فمـ َأيب َٞمجٝمٍح ايمِٔمرزم٣مضِ .7  ، وَم٣مَل: َوفَمَٓمٛم٣َم -ريض اهلل فمٛمف  -زم

ََمقفمٓم٥ًم زَمٙمٝمَٕم٥ًم َوصِمَٙم٦ْم َِمٛمَْٜم٣م  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -رؽمقُل اهللِ 

 ايمُٗمُٙمقُب، َوَذَرهَم٦ْم َِمٛمَْٜم٣م ايمُٔمُٝمقُن، هَمُٗمْٙمٛم٣َم:

ٍع هَمٟمْوِصٛم٣َم، وَم٣مَل:  ٣َم ََمْقفِمَٓم٥ُم َُمَقدِّ زمَِتْٗمَقى اهللِ، ُأوِصٝمُ٘مْؿ ))َي٣م رؽمقَل اهللِ، ىَمَٟمهنَّ

ـْ َئِمْش َِمٛمُْ٘مْؿ  ُف ََم ، َوإِٞمَّ ر فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ فَمْبٌد ضَمَبًِمٌّ ْٚمِع َوايمْم٣َّمفَم٥ِم َوإْن سَمٟمَمَّ َوايمسَّ

ى اطمتاِلهمً  َ  ٣مهَمَسغَمَ ـَ اظمَْٜمِديِكمِّ اؾِمِدي ىَمثغًما، هَمَٔمٙمْٝمُ٘مْؿ زمُسٛمَّتِل وؽُمٛم٥َِّم اخُلَٙمٖم٣مِء ايمرَّ

قا فَمَٙمْٝمَٜم٣م زم٣ميمٛمَّقاصِمِذ، َوإِيَّ  ٣مىُمْؿ َوحُمَْدشَم٣مِت إَُُمقِر: هم١منَّ ىمؾَّ زمدفم٥م فَمّمُّ

 .(6)((واليم٥م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  8/44وم٣مل ايمٛمقوي دم ذح صحٝمح َمسٙمؿ (. 1066( أطمرصمف َمسٙمؿ، زمرومؿ: )2)

ٙمؿ  اجل٣مهٙمكم واظمخ٣ميمٖمكم زمٚمٔم٣مصٝمٜمؿ وؾمٜمقاهتؿ ؾمبف  صعم اهلل فمٙمٝمف وؽم)): 1185

دم ٞم٣مر أطمرة ، وضمرصٜمؿ فمعم ايمقومقع همٝمٜم٣م ، َمع َمٛمٔمف إي٣مهؿ ، زمتس٣مومط ايمٖمراش دم 

 . ((ٞم٣مر ايمدٞمٝم٣م، هلقاه وؤمػ ِتٝمٝمزه

(، 6296( )21(، وازمـ َم٣مصم٥م )591، وايمدارَمل )4/261أطمرصمف أمحد:  (1)

 (. وهق ضمدي٧م ضمسـ زمٚمجٚمقع ؿمرومف.1664وايمؼمَمذي )

(، وومــ٣مل: 1676(، وايمؼمَمــذي، )46، وازمـــ َم٣مصمــف )4607( أطمرصمــف أزمــق داود، )6)

 .زم٣ميمذال اظمٔمجٚم٥ِم: إٞمَٝم٣مُب ، َوومِٝمَؾ: إرْضاُس  ((ايمٛمَّقاصمُذ )). ((ضمدي٧م ضمسـ صحٝمح))
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ٛم٥َّم زم٣ميمٗمرآن:   صٙم٥ُم ايمسُّ

ٛم٥َّم َمقاهمٗم٥م يمٙمٗمرآن ايم٘مريؿ، همٜمل َمٗمررة وَم٠مىمدة يمف..2  أن سم٘مقن ايمسُّ

ـْ َأيِب َُمقؽَمك َريِضَ اهلل فَمٛمُْف وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلل َصعمَّ اهلل فَمَٙمْٝمِف  فَم

َؿ:  ، وَم٣مَل: شُمؿَّ وَمَرَأ ((إِنَّ اهلل يَمُٝمْٚمقِم يمِٙمٓم٣َّمَِلِ ضَمتَّك إَِذا َأطَمَذُه ََلْ ُيْٖمٙمِْتُف ))َوؽَمٙمَّ

 َوىَمَذيمَِؽ َأطْمُذ َرزمَِّؽ إَِذا َأطَمَذ ايْمُٗمَرى َوِهَل ـَم٣مظم٥ٌَِم إِنَّ َأطْمَذُه َأيمِٝمٌؿ ؾَمِديٌد
(2). 

ـ وهق يقاهمؼ أيًّم٣م ومقيمف سمب٣مرك وسمٔم٣ملم:  ٣م َوىَمَٟميِّـ َمِّ وَمْرَي٥ٍم َأَْمَٙمْٝم٦ُم هَلَ

٣م َوإرَِمَّ اظمَ  َوِهَل ـَم٣مظم٥َِمٌ  ِِمغمُ شُمؿَّ َأطَمْذهُتَ
(1). 

 زمٗمقيمف زم٣ميمِمالة َمرأ سمٔم٣ملم اهلل نأ ذيمؽ وَمـ :ايمٗمرآن ٚمؾجُم  سمٖمِمٝمؾ.1

اَلةَ  َوَأوِمٝمُٚمقاْ : سمٔم٣ملم ىَم٣مةَ  َوآسُمقاْ  ايمِمَّ اىمِِٔمكمَ  ََمعَ  َواْرىَمُٔمقاْ  ايمزَّ ايمرَّ
(6). 

 ، رىمٔم٣مهت٣م فمددو َوؽُمٛمٛمٜم٣م، وذوؿمٜم٣م، ،رىم٣مهن٣مأو َمقاومٝمتٜم٣م زمٝم٣من نمغم َمـ

 ايمرؽمقل همٔم٣ملأو زمٟمومقال زم٣ميمتٖمِمٝمؾ ذيمؽ فٛمَّ ايمسُّ  همبٝمٛم٦م ،هب٣م ايمٗمٝم٣مم وىمٝمٖمٝمف

 ،(4) ((َصٙمُّقا ىَماَم َرأْيُتُٚمقيِن ُأَصقمِّ )) وم٣مل: ضمٝم٧م وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم

اَم  سمٔم٣ملم: وم٣مل جُمٚمٙم٥م ايمٗمرآن دم وردت همٗمد  ايمزىم٣مة  وىمذيمؽ  إِٞمَّ

َدوَم٣مُت   َودِم  وُمُٙمقهُبُؿْ  ٠َميمََّٖم٥مِ َواظمُ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م َوايْمَٔم٣مَِمٙمكِمَ  َس٣مىمكِمِ َواظمَ  يمِْٙمُٖمَٗمَراء ايمِمَّ

وَم٣مِب  ـِ  اهلل ؽَمبِٝمؾِ  َودِم  َوايْمَٕم٣مِرَِمكمَ  ايمرِّ بِٝمؾِ  َوازْم ـَ  هَمِريَّم٥مً  ايمسَّ  فَمٙمِٝمؿٌ  َواهللُّ اهلل َمِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.201(. وأي٥م دم ؽمقرة هقد، زمرومؿ: )4409( ايمبخ٣مري، زمرومؿ: )2)

 .48( ؽمقرة احل٨م، أي٥م: 1)

 .46أي٥م: ( ؽمقرة ايمبٗمرة، 6)

 (.191( )674(، وَمسٙمؿ، زمرومؿ: )662، و618( أطمرصمف ايمبخ٣مري، زمرومؿ: )4)
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ضَم٘مِٝمؿٌ 
ٛم٥َّمُ  همج٣مءت  ،(2) ىم٣مة، ٞمِم٣مُب  َمٗمدار همبٝمَّٛم٦م ايمسُّ  اظم٣مل وَمٗمدار ايمزَّ

  زم٣ميمتٖمِمٝمؾ. وصمقهب٣م وووم٦م هل٣م، اظمستحؼ

 َوايْمُٔمْٚمَرةَ  ٨مَّ احلَ  َوَأِِتُّقاْ  سمٔم٣ملم: وم٣مل جُمٚماًل   ايمُٗمرآن دم ورد واحل٨مُّ 

ٛم٥َّمُ  همج٣مءت وايمُٔمٚمرِة، احل٨م أفمامل ُيبكمَّ  همَٙمؿ  ،(1)هلل  أفمامهلام، همبٝمَّٛم٦م ايمسُّ

 وؽُمٛمٛمٜمام. وذوؿمٜمام،

اٞمَِٝم٥مُ  سمٔم٣ملم: ومقيمف وَمث٣ميمف :ايمٗمران فم٣مم ُتِمٝمص.6 ايِن  ايمزَّ  َوايمزَّ

ٛمُْٜماَم  َواضِمدٍ  ىُمؾَّ  هَم٣مصْمٙمُِدوا صَمْٙمَدةٍ  َِمَئ٥مَ  َمِّ
 همٔمؾ همج٣مء زاين ىمؾ دم فم٣مم همٜمق، (6)

 نمغم زم٣ميمزاين أي٥م هذه خِمصهم وؽمٙمَّؿ فمٙمٝمف اهلل صعمَّ  وومقيمف ايمرؽمقل

 زمٖمٔمؾ وذيمؽ اظمقت، ضمتك رصمؿيُ  فُ ٞمَّ ١مهم ـَِم ْح اظمُ  ايمزاين ٣مَمَّ أو ،ـَِم ْح اظمُ 

 ايمٕم٣مَمدي٥م، ورصمؿ ، اَم٣مفمزً  رصمؿ فمٛمدَم٣م وؽمٙمَّؿ فمٙمٝمف اهلل صعمَّ  ايمرؽمقل

ٓ حَيِؾُّ َدُم اَمرئ َمسٙمؿ يُمٜمُد َأن ٓ إيِمف إَِّٓ )) :وؽمٙمَّؿ فمٙمٝمف اهلل صعمَّ  وزمٗمقيمف

اين، وايمٛمّْٖمُس زم٣ميمٛمَّْٖمِس،  اهلل وأين رؽمقل اهلل، إَِّٓ زم١مضمدى شمالث: ايمثَّٝم٤ُِّم ايمزَّ

 .(4) ((ُك يمديٛمِِف، اظمٖم٣مرُق يمٙمجاَمفَم٥مِ وايمت٣َّمرِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .60( ؽمقرة ايمٛمقر، أي٥م: 2)

 .296( ؽمقرة ايمبٗمرة، أي٥م: 1)

 .60( ؽمقرة ايمتقزم٥م، أي٥م: 6)

ــف 4) ــرومؿ: )( أطمرصم ــ٣مري، زم ــرومؿ: )6878ايمبخ ــٙمؿ ، زم ــق داود 2676(،  وَمس (، وأزم

، َمـ ضمدي٧م فمبداهلل زمـ 8/26، و7/90وايمٛمس٣مئل: (، 2401(، وايمؼمَمذي )4651)

 َمسٔمقد ريض اهلل فمٛمف.
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 سمٔم٣ملَم: ومقيمفِ  دم ايمٓمُّٙمؿَ  طَمِمص ايمذي احلدي٧م أيًّم٣م ذيمَؽ  وَمـ

 َـ ـُ  ؿُ هلَُ  ُأْويَمـِئَؽ  زمُِٓمْٙمؿٍ  إِياَمهَنُؿ َيْٙمبُِسقاْ  َوََلْ  آََمٛمُقاْ  ايمَِّذي  َوُهؿ إََْم

ْٜمَتُدون َمُّ
َ ايمرؽمقُل  ،(2) ِك إذ زمكمَّ  اظمراد أنَّ  وؽمٙمَّؿ فمٙمٝمف اهلل صعمَّ زم٣ميمممِّ

ك هٛم٣م زم٣ميمٓمٙمؿِ  ـِ ََمْسُٔمقٍد ريض اهلل فمٛمف ايمممِّ ، وَم٣مَل: ظم٣َّم َٞمَزيَم٦ْم (1)فمـ فَمْبِداهللِ زْم

 َـ ؾَمؼَّ َذيمَِؽ فَمعم اظمُْْسٙمِٚمكَم:  (6) ٍ  زمُِٓمْٙمؿٍ  إِياَمهَنُؿ َيْٙمبُِسقاْ  َوََلْ  آََمٛمُقاْ  ايمَِّذي

ٛم٣م َٓ َيْٓمٙمُِؿ َٞمْٖمَسُف وَم٣مَل:  ُك: ))هَمٗم٣ميُمقا: َي٣م َرؽُمقَل اهللِ َأيُّ ْ يَمْٝمَس َذيمَِؽ، إِٞمَّام ُهَق ايمممِّ

زْمٛمِِف َوهَق َئِمٓمُف  ِٓ زْمٛمِِف َوُهَق َأََلْ سَمْسَٚمُٔمقا َم٣م وَم٣مَل يُمْٗماَمُن  ِٓ َوإِْذ وَم٣مَل يُمْٗماَمُن 

ْك زمِ َئِمُٓمُف َي٣م زمُ  َٓ سُممْمِ َك يَمُٓمْٙمٌؿ فَمٓمِٝمؿٌ  ٣مهللٛمَلَّ  ْ إِنَّ ايمممِّ
(4). 

  :سمٗمٝمٝمد َمْمٙمؼ ايمٗمران.4

٣مِرُق  :وَمث٣ميمف ومقيمف سمٔم٣ملم  ٣مِروَم٥مُ  َوايمسَّ  زماَِم  صَمَزاء َأْيِدهَيُاَم  هَم٣موْمَْمُٔمقاْ  َوايمسَّ

ًٓ  ىَمَسَب٣م ـَ  َٞمَ٘م٣م ضَم٘مِٝمؿٌ  فَمِزيزٌ  اهللُوَ  اهللِ  َمِّ
دم ىمؾ هوم٥م وىمؾ  ٙمٌؼ ْمْ َمُ  هم١مٞمفُ  ،(5)

َٓ )) :وؽمٙمَّؿ فمٙمٝمف اهلل صعمَّ  زمٗمقيمفايمسٛم٥م وومٝمدت ايمنوم٥م  همج٣مءت ،ؽم٣مرق

َّٓ دِم ُرزْمِع ِديٛم٣َمٍر هَمَِم٣مفِمًدا ٣مِرِق إِ ٛم٥ََّم ومٝمدت ايمٗمْمع   ،((سُمْٗمَْمُع َيُد ايمسَّ ىمام أنَّ ايمسُّ

ؽمِغ.٘مزم٣ميمٝمد ايمُٝمٚمٛمَك، وَم  ٣من ايمٗمْمع َمـ ايمرُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .81( ؽمقرة إٞمٔم٣مم، أي٥م: 2)

 ( أطمرصمف ايمبخ٣مري، وَمسٙمؿ، وايمؼمَمذي.1)

 .81( ؽمقرة إٞمٔم٣مم، أي٥م: 6)

 .26( ؽمقرة يمٗمامن، أي٥م: 4)

 .68( ؽمقرة اظم٣مئدة، أي٥م: 5)
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زُمقاْ  َوىُمُٙمقاْ ىمٗمقيمف سمٔم٣ملم: : سمقوٝمح اظمُُْم٘مؾ وسمٖمسغمه.5  ضَمتَّك َواْذَ

 َ ْٝمطُ  يَمُ٘مؿُ  َيَتَبكمَّ ـَ  إزَْمَٝمُض  اخْلَ ْٝمطِ  َِم ـَ  إؽَْمَقدِ  اخْلَ همٖمٜمؿ زمٔمُض  ،(2) ايْمَٖمْجر َِم

ح٣مزم٥ِم زمٟمٞمُف ايمِٔمَٗم٣مل إزمٝمض، وايمِٔمَٗم٣مل إؽمقد،  همٖمٜمٚمف صعمَّ اهللُ فمٙمٝمف ايمِمَّ

 وؽمٙمَّؿ اظمراد َمـ أي٥م.

َي٥ُم:  ْٔ ـِ ضَم٣مسمٍِؿ وَم٣مَل: ظَم٣َّم َٞمَزيَم٦ْم َهِذِه ا زُمقاْ  َوىُمُٙمقاْ فمـ فَمِديِّ زْم  ضَمتَّك َواْذَ

 َ ْٝمطُ  يَمُ٘مؿُ  َيَتَبكمَّ ـَ  إزَْمَٝمُض  اخْلَ ْٝمطِ  َِم ـَ  إؽَْمَقدِ  اخْلَ ، وَم٣مَل: فَمَٚمْدُت  ايْمَٖمْجر َِم

طَمُر َأزْمَٝمُض، همَ  ْٔ ٣م َأؽْمَقُد َوا ٦َم ِوؽَم٣مِدي وَم٣مَل: إلَِم فِمَٗم٣ميَمكْمِ َأضَمُدمُهَ َجَٔمْٙمُتُٜماَم حَتْ

ـْ  زَْمَٝمَض َِم ْٕ َٓ ا زَْمَٝمِض َو ْٕ ـْ ا ؽَْمَقَد َِم ْٕ شُمؿَّ صَمَٔمْٙم٦ُم َأْٞمُٓمُر إيَِمْٝمِٜماَم هَماَل سُمبكُِم رِم ا

َؿ  ؽَْمَقِد، هَمَٙمامَّ َأْصَبْح٦ُم نَمَدْوُت فَمعَم َرؽُمقِل اهلل َصعمَّ اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ْٕ ا

سُمُف زم٣ِميمَّ  اَم َذيمَِؽ  (1) إِْن ىَم٣مَن ِوؽَم٣مُدَك إًِذا يَمَٔمِريٌض ))ِذي َصٛمَْٔم٦ُم هَمَٗم٣مَل: هَمَٟمطْمػَمْ إِٞمَّ

ْٝمؾِ  ـْ ؽَمَقاِد ايمٙمَّ  .(6) ((زَمَٝم٣مُض ايمٛمََّٜم٣مِر َِم

ُ ضُم٘ماًم ؽَم٘م٦َم فمٛمُف ايمٗمرآن.6 ٛم٥ََّم سُمبكمِّ  : أن ايمسُّ

إحل٣مق همرع َمـ همروع إضم٘م٣مم ايمتل وردت زم٣ميمسٛم٥م زمٟمصٙمف ايمذي وهق 

 :نآورد دم ايمٗمر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .287( ؽمقرة ايمبٗمرة، َمـ أي٥م: 2)

، ىََمٛمك زم٣ميمِقؽَم٣مد فمــ ايمٛمَّـْقم ((إٞمؽ يَمَٔمِريُص ايمَٗمَٖم٣م))( )إنَّ ِوؽَم٣مَدك يَمَٔمِريٌص، ودم رواي٥م 1)

ُد: أي إنَّ ٞمقََمؽ يَمَْمِقيٌؾ ىمثغٌم.  ٕن ايمٛم٣َّمئِؿ يتقؽمَّ

وومٝمؾ: ىَمٛمَك زم٣ميمِقؽَم٣مد فمـ ََمقِوع ايمَقؽَم٣مد َمـ َرْأؽِمف وفُمٛمُٗمف ويُْمٜمُد يمف ايمرواي٥م ايمث٣َّمٞمٝم٥م هم١منَّ  

َٚمـ. فِمَرَض ايمَٗمٖمَ   ٣م ىمِٛم٣مي٥ٌم فمـ ايمسَّ

ـقم ٓ ُيـ٠َمشمر   بح دم َصْقَمف أْصَبح فَمـِريَض ايمَٗمَٖمـ٣م ٕنَّ ايمِمَّ وومٝمؾ: أراد ََمـ أىَمؾ َمع ايمِمُّ

 .6/120همٝمف(. ايمٛمٜم٣مي٥م دم نمري٤م احلدي٧م وإشمر: 

(، 1970(، وايمؼمَمـذي، زمـرومؿ: )29670( أطمرصمف أمحـد دم اظمسـٛمد، زمـرومؿ: )6)

ـٌ صحٝمح.  ووم٣مل: هذا ضمدي٧ٌم ضَمَس
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 :ومقيمف سمٔم٣ملم دم حتريؿ اجلٚمع زمكم إطمتكم دم ايمزواج دم  وَمث٣ميمف 

َٚمُٔمقاْ  َوَأن إطُْمَتكْمِ  زَمكْمَ  جَتْ
ؼ ايمرؽمقل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ حلَْ أٗمد هم ،(2)

 صعمَّ  زمٗمقيمف، وزمكم ايمبٛم٦م وفمٚمتٜم٣م ؽ حتريؿ اجلٚمع زمكم ايمبٛم٦م وطم٣ميمتٜم٣ميذيم

َٓ فَمعَم طَم٣ميَمتَِٜم٣مَٓ سُمٛمَْ٘مُح اظمَْْرَأُة )): وؽمٙمَّؿ فمٙمٝمف اهلل تَِٜم٣م َو  .(1)((فَمعَم فَمٚمَّ

َم أىمؾ حلقم احُلُٚمر إهٙمٝم٥َِّم، وىمؾ ذي ٞم٣مٍب َمـ  واحلدي٧م ايمذي ضَمرَّ

ب٣مع ـَ ايمْمٝمقِر، وحتريِؿ يمبس احلرير، ، وخِمَْٙم٤ٍم ايمسِّ يب٣مِج. َِم وايمتَّخُتِؿ  وايمدِّ

ه٤ِم فَمعَم ايمرصم٣ملِ    .زم٣ميمذَّ

ب دم آٞمٝم٥م ايمذه٤م ٥ِم يمٙمرصم٣مِل  وىمذا حتريؿ إىمؾ وايمممُّ وايمٖمّمَّ

 وايمٛمس٣مء.

 وايمٛمٜمل فمـ اهمؼماش صمٙمقد ايمٛمٚمقر وايمرىمقب فَمَٙمْٝمَٜم٣م.

ٔمٙمب٥م اخُلُمٛمل ريض اهلل فمٛمف أنَّ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف شمَ فمـ أيب 

هنك فمـ أىمؾ ىُمؾَّ ذي ٞم٣مب َمـ ايمسب٣مع، وفمـ حلقم احلٚمر ))وؽمٙمؿ 

 . (6) ((إهٙمٝم٥م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .16ؽمقرة ايمٛمس٣مء، َمـ أي٥م: ( 2)

، َمـ رواي٥م ايب هريـرة، ويمـف 6/97(، وايمٛمس٣مئل: 6416َمسٙمؿ، زمرومؿ: )( أطمرصمف 1)

 .(9055، زمرومؿ: )22/494ؿمرق ىمثغمة وأيمٖم٣مظ َمتٗم٣مرزم٥م يٛمٓمر: صم٣مَمع إصقل: 

(، وَمسٙمؿ، زمرومؿ: 5517(، وايمبخ٣مري، زمرومؿ: )607( أطمرصمف َم٣ميمؽ دم اظمقؿمٟم )6)

(، 6801(، وازمــق داود، زمــرومؿ: )27765زمــرومؿ: ) (، وأمحــد دم اظمســٛمد،2966)

 (.2477وايمؼمَمذي )
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ـْ َأيِب َُمقؽَمك إؾمٔمريِّ ريض اهلل فمٛمف  َأنَّ َرؽُمقَل  صعم اهلل فمٙمٝمف  اهللَوفَم

َم فَمعَم ))وؽمٙمؿ وَم٣مَل:  تِل، َوضُمرِّ َٞم٣مِث ُأَمَّ ِريُر إِلِ َه٤ُم َواحْلَ ُأضِمؾَّ َايمذَّ

 .(2)((ُذىُمقِرِهؿْ 

صعم اهلل فمٙمٝمف  -، وَم٣مَل : هَن٣َمَٞم٣م ايمٛمَّبلُّ  -ريض اهلل فمٛمف  -فمـ ضُمَذْيَٖم٥َم 

ـْ يُمْبس  -وؽمٙمؿ  ٥ِم ، وأْن َٞمْٟمىُمَؾ همِٝمَٜم٣م ، وفَم َه٤ِم َوايمِٖمّمَّ َب دم آٞمَِٝم٥ِم ايمذَّ أْن َٞممْمَ

يَب٣مج ، وأْن َٞمْجٙمَِس فَمَٙمْٝمفِ   .(1) ((احَلريِر َوايمدِّ

فمـ َمٔم٣موي٥م ريض اهلل فمٛمف ، وَم٣مَل: وَم٣مَل رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ: 

، َوَٓ ايمٛمِّاَمرَ ))  .(6) ((َٓ سَمْرىَمُبقا اخَلزَّ

ـْ َأزمِٝمِف َأنَّ َرؽُمقَل  ـِ ُأؽَم٣مََم٥َم فَم ـْ َأيِب اظمَْٙمِٝمِح زْم َؿ اهلل َصعمَّ  اهللفَم فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

َب٣معِ )) ـْ صُمُٙمقِد ايمسِّ  .(4) ((هَنَك فَم

َش ))ودم رواي٥م يمٙمؼمَمذي:  َب٣مِع أْن سُمْٖمؼَمَ ـْ صُمُٙمقِد ايمسِّ  .((هَنَك فَم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـْ ))(، زمٙمٖمظ: 29506( أطمرصمف أمحد، زمرومؿ: )2) َٞمـ٣مِث َِمـ ِريـُر يمإِْلِ َه٤ُم َواحْلَ ُأضِمؾَّ ايمذَّ

َم فَمـــعَم ُذىُمقِرَهـــ٣م تـِــل، َوضُمـــرِّ ـٌ صـــحٝمح، 2710، وايمؼمَمـــذي، )((ُأَمَّ (، وومـــ٣مل: ضمســـ

 .8/262وايمٛمس٣مئل: 

 (.5867زمرومؿ: )( أطمرصمف ايمبخ٣مري، 1)

( ، وازمــ َم٣مصمـف زمـرومؿ: 2794( ، وأزمـق داود )10706: أمحد، زمرومؿ: )( أطمرصمف 6)

(6656 .) 

واخلز: شمٝم٣مب سمٛمس٨م َمـ صقف وإزمريسؿ، وايمٛمٜمل فمٛمٜم٣م ٕصمؾ ايمتُمبف زم٣ميمٔمجؿ، وإن 

ُأريد زم٣مخلز ايمٛمقع أطمر وهق اظمٔمروف أن همٜمق ضمرام ٕن مجٝمٔمف َمٔمٚمقل َمـ 

 .1/18اإلزمريسؿ. ايمٛمٜم٣مي٥م 

 .5/227يمٛمامر: صمٙمقد ايمٛمٚمقر. ايمٛمٜم٣مي٥م وا

( ، وايمؼمَمـذي، زمـرومؿ: 4264( ، وأزمـق داود )26886: أمحد، زمرومؿ: )( أطمرصمف 4)

(2772.) 
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: دم  ٛم٥َّمَمٖمت٣مح ))ووم٣مل احل٣مهمُظ ايمسٝمقؿملُّ  :((اجَلٛم٥َّم دم آضمتج٣مج زم٣ميمسُّ

، وهق ايمِمٕمغم، زمسٛمده: ((اظمدطمؾ إلم دٓئؾ ايمٛمبقة))أطمرَج ايمبٝمٜمٗمّل دم 

أنَّ فمٚمران زمـ ضُمِمكم ريض اهلل فمٛمف ذىمر ايمُمٖم٣مفم٥م همٗم٣مل: رصمؾ َمـ ايمٗمقم ي٣م 

شمقَٞمٛم٣م زمٟمضم٣مدي٧م َل ٞمجد هل٣م أصال دم ايمٗمرآن، هَمَٕمِّم٤َم  أزم٣م ُٞمَجٝمد، إٞم٘مؿ حُتدِّ

رصمؾ: ومرأت ايمٗمرآن؟ وم٣مل: ٞمٔمؿ، وم٣مل: همٜمؾ وصمدت همٝمف فمٚمراُن ووم٣مل يمٙم

صالة ايمٔمُم٣مء أرزمًٔم٣م؟ ووصمدت اظمٕمرب شمالشًم٣م؟ وايمَٕمَداَة رىمٔمتكم؟ وايمٓمٜمر 

ـ أطمذسُمؿ ذيمَؽ؟ أيمستؿ فمٛم٣م  أرزمًٔم٣م؟ وايمٔمٌَم أرزمًٔم٣م؟ وم٣مل: ٓ. وم٣مل: هَمَٔمٚمَّ

أطمذِتقه؟ وأطمذٞم٣مه فمـ رؽمقل اهلل صعمَّ اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿ. أوصمدسمؿ همٝمف َمـ 

زمٔمكم ؾم٣مًة ؾم٣مٌة؟ ودم ىُمؾِّ ىمذا زمٔمغًما ىمذا؟ ودم ىُمؾِّ ىمذا درمًه٣م ىمذا؟ ىمؾ أر

وأطمذٞم٣مه فمـ  ؟ذيمؽ أيمستؿ فمٛم٣م أطمذِتقه ؟ـ أطمذسمؿٚمَّ وم٣مل: ٓ؟ وم٣مل: همٔم

هُمقا : : أوصمدسمؿ دم ايمٗمرآنووم٣مل صعمَّ اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿ.ايمٛمبل   َويْمَٝمْمَّقَّ

وارىمٔمقا رىمٔمتكم طمٙمػ  ،٣مقهمقا ؽمبٔمً ْمُ همَ  :أوصمدسمؿ همٝمف ،(2) ايْمَٔمتِٝمِؼ  زم٣ِميْمَبْٝم٦ِم 

 ؟اظمٗم٣مم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .19( ؽمقرة احل٨م، َمـ أي٥م: 2)
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دم (1) ٣مرَ ٕمَ وٓ ؾِم  ،٤َم ٛمَ وٓ صَم  ،(2)٤َم ٙمَ ٓ صَم  :أو وصمدسمؿ دم ايمٗمرآن 

ؽُمقُل هَمُخُذوُه َوََم٣م  : أَم٣م ؽمٚمٔمتؿ اهلل وم٣مل دم ىمت٣مزمف ؟اإلؽمالم َوََم٣م آسَم٣مىُمُؿ ايمرَّ

هَن٣َمىُمْؿ فَمٛمُْف هَم٣مٞمَتُٜمقا
همٗمد أطمذٞم٣م فمـ رؽمقل اهلل صعمَّ اهلل  :وم٣مل فمٚمرانُ  ؟(6) 

 .(4)أؾمٝم٣مء يمٝمس يم٘مؿ هب٣م فمٙمؿ فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿ

، أن رصماًل ٝمَ تِ ْخ وفمـ أيقب ايمسَّ  ِف  ٣مينِّ غم:  وم٣مل ظمَُْمرِّ خِّ زمـ فمبد اهلل زمـ ايمُمِّ

 شمقٞم٣م إَّٓ زم٣ميمٗمرآن.دِّ ٓ حُتَ 

ًٓ ٌف رِّ ْمَ همٗم٣مل يمف َمُ  ، ويم٘مـ ٞمريد َمـ هق أفمٙمؿ : واهلل َم٣م ٞمريد زم٣ميمٗمرآن زمد

 .(5)زم٣ميمٗمرآن َمٛم٣م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ٓ صمٙم٤م وٓ صمٛم٤م : اجلٙم٤م دم ايمِمدوم٥م : أن يٗمدم اظمِمدق همٝمٛمزل َمقؤًم٣م، شمؿ 2)

همٝمٟمطمذ زىم٣مهت٣م، همٛمٜمل فمـ ذيمؽ، وأَمر يرؽمؾ إلم اظمٝم٣مه َمـ جيٙم٤م إيمٝمف أَمقال ايمٛم٣مس، 

أن يٟمطمذ زىم٣مهت٣م فمعم َمٝم٣مهٜم٣م. واجلٛم٤م دم ايمسب٣مق وهق أن جيٛمـ٤م همرؽمـ٣م إلم همرؽمـف 

ايمذي يس٣مزمؼ فمٙمٝمف، هم١مذا همؼم اظمرىمقب حتقل إلم اظمجٛمقب. وإن ىم٣من دم ايمِمـدوم٥م: 

همٜمق أن يس٣مق إلم َم٘م٣من زمٔمٝمد فمــ أَم٣مىمٛمٜمـ٣م، ىمـام ذىمـر دم َمـتـ احلـدي٧م. واجلٙمـ٤م 

سب٣مق، وهق أن يّمع َمـ جيٙم٤م فمعم ايمٖمرس فمٛمد ايمسب٣مق، ويِمـٝمح ي٘مقن أيّم٣م دم ايم

 .4/605زمف يمٝمحتد دم اجلري، همٛمٜمقا فمـ ذيمؽ. صم٣مَمع إصقل: 

ٕم٣مر دم ايمٛم٘م٣مح هق أن يٗمقل اإلٞمس٣من : زوصمٛمل ازمٛمتـؽصص:1) [ أو 607( ؾمٕم٣مر : ايمُمِّ

أطمتؽ ٕزوصمـؽ ازمٛمتـل أو أطمتـل، وصـداق ىمـؾ واضمـدة َمـٛمٜمام زمّمـع إطمـرى، وٓ 

وهق اظمٛمٜمل فمٛمف، هم١من ىم٣من زمٝمٛمٜمام صداق َمسٚمك همٙمٝمس زمُمٕم٣مر. صم٣مَمع صداق زمٝمٛمٜمام، 

 .4/606إصقل: 

 .7( ؽمقرة احلمم، أي٥م:6)

 .20( َمٖمت٣مح اجلٛم٥م: 4)

 . )حتٗمٝمؼ همقاز زَمررم(.1/668( صم٣مَمع زمٝم٣من ايمٔمٙمؿ وهمّمٙمف ٓزمـ فمبدايمػم: 5)
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وروى إوزافمل، فمـ ضمس٣من زمـ فمْمٝم٥م، وم٣مل: ىم٣من ايمقضمل يٛمزل فمعم  -

وحيَّضه صمػميؾ زم٣ميمسٛم٥م زم٣ميمتل سمٖمن  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ-رؽمقل اهلل 

 .(2)ذيمؽ

 وم٣مل إوزافمل: ايم٘مت٣مب أضمقج إلم ايمسٛم٥م َمـ ايمسٛم٥م إلم ايم٘مت٣مب. -

 وسمبكم اظمراد َمٛمف. (1)وم٣مل أزمق فمٚمر: يريد أن سمٗميض فمٙمٝمف -

وروى ؽمٔمٝمد زمـ َمٛمِمقر، وم٣مل: ضمدشمٛم٣م فمٝمسك زمـ يقٞمس، فمـ  -

إوزافمل، فمـ َم٘محقل، وم٣مل: ايمٗمرآن أضمقج إلم ايمسٛم٥م َمـ ايمسٛم٥م إلم 

 .(6)ايم٘مت٣مب

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/668( صم٣مَمع زمٝم٣من ايمٔمٙمؿ وهمّمٙمف ٓزمـ فمبدايمػم: 2)

 ( أي سُمٖمِمؾ همٝمف.1)

 .٣1/668مَمع زمٝم٣من ايمٔمٙمؿ وهمّمٙمف ٓزمـ فمبدايمػم: ( صم6)
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:  احلدي٧م ايمُٗمْدِدّ

وس أي:  ايمُٗمُدس يمٕم٥م: ايمْمٜم٣مرُة وايمٛمَّزاه٥م، وَمٛمف اؽمٚمف سمب٣مرك وسمٔم٣ملَم ايمُٗمدُّ

وايمٛمَّٗم٣مئص، وَمٛمف إرض اظمٗمدؽم٥م ٕهن٣م ه فمـ ايمٔمٝمقِب ايمْم٣َّمهُر اظمُٛمزَّ 

س همٝمٜم٣م ايمذٞمقِب، وروح ايمُٗمُدِس صمػميؾ ٕٞمف طٌمٙمؼ َمـ ؿمٜم٣مرة ، وزمٝم٦م يتٗمدَّ

 .(2)ايمٗمدس زمّمؿ ايمدال وؽم٘مقهن٣م 

صعمَّ اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿ،  : َم٣م أو٣مهمُف ايمرؽمقُل اصْمالضًم٣م احلدي٧م ايمُٗمْدِدّ 

 .(1)وأؽمٛمدُه إلم رزمِف فمزَّ وصمؾ َمـ نمغم ايمُٗمرآن

: هق ضمدي٧ٌم ٕنَّ ايمرؽمقَل صعمَّ اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿ هق  هم٣محلدي٧م ايمُٗمْددُّ

 .َمـ نمغم ايمُٗمرآن فمـ اهلل سمب٣مرك وسمٔم٣ملم ايمذي يرويف

: ٕٞمف َمٔمزو إلم ايمُٗمْد   س، وهق اهلل سمب٣مرك وسمٔم٣ملم.ووُمْددٌّ

زم٣مين، ٞمسب٥م إلم اإليمف،  ك أيًّم٣م: احلدي٧م اإلهلل، أو احلدي٧م ايمرَّ وُيسٚمَّ

. بِّ  وايمرَّ

 :وأَمثٙمتٜم٣م إداء صٝمغ

أن يٗمقل ايمراوي: وم٣مل رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿ همٝمام يرويف .2

ِف سمب٣مرك وسمٔم٣ملم.  فمـ رزمِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــر: )2) ــدي٧م وإشم ــ٤م احل ــ٥م دم نمري ــر: ايمٛمٜم٣مي ــرب: 14-4/16( يٛمٓم ــ٣من ايمٔم (، يمس

 .1/729، اظمٔمجؿ ايمقؽمٝمط: 1/491، اظمِمب٣مح اظمٛمغم: 6/268

ــ٥م ٓزمـــ فمــالن: 1) . ويٛمٓمــر دم 7/689( ايمٖمتقضمــ٣مت ايمرزم٣مٞمٝمــ٥م ذح إذىمــ٣مر ايمٛمقوي

، َمرومــ٣مة اظمٖمــ٣مسمٝمح: 226ٖمــ٣مت يمٙمجرصمــ٣مين: سمٔمريٖمــ٣مت احلــدي٧م ايمٗمــدد: ايمتٔمري

 .4/468، همٝمض ايمٗمدير يمٙمٚمٛم٣موي: 1/276
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َمث٣مل ذيمَؽ: فمـ أيب َذرٍّ فمـ ايمٛمبل صعمَّ اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿ همِٝماَم َرَوى فمـ 

ُف وم٣مل:  َْم٦ُم ايمٓمُّْٙمَؿ فمعم))اهلل سَمَب٣مَرَك َوسَمَٔم٣ملَم َأٞمَّ َٞمْٖمِز  ي٣م فِمَب٣مِدي إين ضَمرَّ

ًَم٣م همال سَمَٓم٣مظمَُقا...  . (2) ((َوصَمَٔمْٙمُتُف زَمْٝمٛمَُ٘مْؿ حُمَرَّ

ـُ سَمٝمٚمٝم٥م: دم أول هَذا احلدي٧م اإلهللِّ ايمذي وم٣مَل  وم٣مَل ؾمٝمُخ اإلؽمالِم ازم

َم ايمٓمٙمَؿ فَمعَم  ٣مِم أٞمُف ضَمرَّ همٝمِف اإلَم٣مُم أمحُد: هق أذُف ضمدي٧ٍم ٕهِؾ ايمُمَّ

 .(1)ٞمٖمسفِ 

إضم٣مدي٧م اإلهلٝم٥م وهل حتتٚمؾ أن ي٘مقن ووم٣مل احل٣مهمظ ازمـ ضمجر: 

 .(6)فمـ اهلل سمٔم٣ملم زمال واؽمْم٥م أو زمقاؽمْم٥م أطمذه٣ماظمِمْمٖمك 

 : زم٣مٞمٝم٥م ىمحدي٧م ووم٣مل اجلالل اظمحقمِّ إضم٣مدي٧م اإلهلٝم٥َِّم ايمرَّ

حٝمحكم:  ِـّ فَمْبدي يب))ايمِمَّ  .(4)((أٞم٣م فِمٛمَْد ـَم

اهللُ أن يٗمقل ايمراوي: وم٣مَل رؽمقُل اهلل صعمَّ اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿ: وم٣مل .1

 سمٔم٣ملم، أو يٗمقُل اهلل فمزَّ وصمؾ.

فمـ أيب ُهَرْيَرَة وم٣مل: وم٣مَل رؽمقل اهلل صعمَّ اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿ:  َمث٣مل ذيمَؽ:  

إذا َهؿَّ فَمْبِدي زمَِسٝمَِّئ٥ٍم همال سَمْ٘مُتُبقَه٣م فمٙمٝمف هَم١مِْن فَمِٚمَٙمَٜم٣م ))وم٣مل اهلل فمز وصمؾ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1577( أطمرصمف َمسٙمؿ زمرومؿ: )2)

 .8/520( جمٚمقع ايمٖمت٣موى ايم٘مػمى: 1)

 .4/468( همٝمض ايمٗمدير يمٙمُٚمٛم٣موي: 6)

 .1/109( ضم٣مؾمٝم٥م ايمٔمْم٣مر فمعم ذح اجلالل اظمحقم فمعم مجع اجلقاَمع: 4)
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َئْمَٚمْٙمَٜم٣م هَم٣مىْمُتُبقَه٣م ضَمَسٛم٥ًَم هَم١مِْن فَمِٚمَٙمَٜم٣م هَم٣مىْمُتُبقَه٣م ؽَمٝمَِّئ٥ًم وإذا َهؿَّ زمَِحَسٛم٥ٍَم همٙمؿ 

ا  .(2) ((هَم٣مىْمُتُبقَه٣م فَممْمً

 ضُم٘مؿ احلدي٧م ايمُٗمدد:

ٓ ئمٛمل ضُم٘ماًم فمعم درصمتف َمـ إنَّ وصػ احلدي٧م ايمٗمدد زم٣ميمُٗمْددِّ 

ٔمػ، همٚمٛمف ايمِمحٝمح، وَمٛمف احلَسـ، وَمٛمف ايمّمٔمٝمػ. ح٥م أو ايمّمَّ  ايمِمِّ

 وايمُٗمرآن:ايمٖمرق زمكَم احلدي٧م ايمُٗمدِدِّ 

صعمَّ اهلل فمٙمٝمف ٞمزل زمف صمػميؾ فمٙمٝمف ايمسالم فمعم ٞمبٝمٛم٣م حمٚمد : ايمٗمرآن.2

  .، وايمقضمل أٞمقاعوؽمٙمَّؿ

، همٗمد همال ُيُمؼمط همٝمف أن ي٘مقن ايمقاؽمْم٥م همٝمف صمػميؾ أَم٣م احلدي٧م ايمٗمدد

وِع،  ،ي٘مقن صمػميؾ هق ايمقاؽمْم٥م همٝمف، أو ي٘مقن زم٣مإلهل٣مم أو زم٣ميمٛمٖم٧م دم ايمرُّ

ؤي٣م،  .أو زمٕمغم ذيمؽ أو زم٣ميمرُّ

  .وَمٔمٛمك ٣مىمالم اهلل سمب٣مرك وسمٔم٣ملم يمٖمٓمً : ايمٗمرآن.1

همٚمٔمٛم٣مه َمـ فمٛمد اهلل ويمٖمٓمف َمـ فمٛمد ايمٛمبل صعم اهلل  : أَم٣م احلدي٧م ايمٗمدد

  .فمٙمٝمف وؽمٙمؿ

، واحلسٛم٥م َُمتٔمّبد زمتالوسمف، همٚمـ ومرأه هم٘مّؾ ضمرف زمحسٛم٥م: ايمٗمرآن.6

  .زمٔممم أَمث٣مهل٣م

  .ٕمغم َُمتٔمبد زمتالوسمف: هم٣م احلدي٧م ايمٗمددأَمَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.218( أطمرصمف َمسٙمؿ زمرومؿ: )2)
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  .روايتف أو سمالوسمف زم٣مظمٔمٛمكٓ جتقز : ايمٗمرآن.4

٣م احلدي٧م ايمٗمدد   .همتجقز روايتف زم٣مظمٔمٛمك : أَمَّ

  .َُمٔمجز زمٙمٖمٓمف وَمٔمٛم٣مه: ايمٗمرآن.5

  .همٙمٝمس ىمذيمؽ فمعم اإلؿمالق : أَم٣م احلدي٧م ايمٗمدد

  .وَمٔمٛمك ٣محتدى اهلل ايمٔمرب زمؾ ايمٔم٣مظمكم أن يٟمسمقا زمٚمثٙمف يمٖمٓمً : ايمٗمرآن.6

  .همٙمٝمس حمّؾ حتـدٍّ  : وأَم٣م احلدي٧م ايمٗمدد

 ومْمٔمل ايمثبقت.: ايمٗمرآن.7

  .َمٛمف ايمِمحٝمح وايمّمٔمٝمػ واظمقوقع أَم٣م احلدي٧م ايمٗمدد

  .َمٗمسؿ إلم ؽمقر وآي٣مت وأضمزاب وأصمزاء: ايمٗمرآن.8

  .ٓ ُيـٗمّسؿ هذا ايمتٗمسٝمؿ : أَم٣م احلدي٧م ايمٗمدد

  .َمٛمف ي٘مٖمر اواضمًد  ٣مصم٣مضمده ُي٘مٖمر ، زمؾ َمـ جيحد ضمرهمً : ايمٗمرآن.9

حل٣مل زمٔمض  اأو اؽمتٛم٘مره ٞمٓمرً  ٣مهم١من َمـ صمحد ضمديثً  :٣م احلدي٧م ايمٗمددأَمَّ 

  .همال ي٘مٖمر سمفِ روا

خيتص زمٟمضم٘م٣مم يمٝمس٦م يمٕمغمه َمـ ايم٘مالم، ىمحرَم٥م َمس  ايمٗمرآن:.20

اظمِمحػ يمٙمُٚمْحِدِث، وضُمرَم٥م ومراءسمف يمٙمُجٛم٤ُِم، ووصمقِب ومراءسمف دم 

الة.  ايمِمَّ

٣م احلدي٧م ايمُٗمْددِّ همال خيتص هبذه اخلِم٣مئص.  أَمَّ
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 ايمٖمرق زمكم احلدي٧م ايمٛمبقي واحلدي٧م ايمٗمدد

إلم رزمف سمب٣مرك  صعمَّ اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿيٛمسبف ايمٛمبل : احلدي٧م ايمٗمدد.2

  .وسمٔم٣ملم

  .همال يٛمسبف إلم رزمف ؽمبح٣مٞمف: ٣م احلدي٧م ايمٛمبقيأَمَّ 

، ٜم٣م يتٔمٙمؼ زمٚمقوقفم٣مت اخلقف وايمرصم٣مءأنمٙمب: إضم٣مدي٧م ايمٗمدؽمٝم٥م.1

هٝم٤م،  َمع خمٙمقوم٣مسمف ، وومٙمٝمؾ  اهلل سمب٣مرك وسمٔم٣ملموىمالم وايمؼمنمٝم٤م وايمؼمَّ

  .َمٛمٜم٣م يتٔمرض يمألضم٘م٣مم ايمت٘مٙمٝمٖمٝم٥م

تْمرق إلم هذه اظمقوقفم٣مت زم٣مإلو٣مهم٥م إلم تهم :٣م إضم٣مدي٧م ايمٛمبقي٥مأَمَّ 

 .إضم٘م٣مم

  .ومٙمٝمٙم٥م زم٣ميمٛمسب٥م ظمجٚمقع إضم٣مدي٧م: إضم٣مدي٧م ايمٗمدؽمٝم٥م.6

  .اهمٜمل ىمثغمة صمًد : ٣م إضم٣مدي٧م ايمٛمبقي٥مأَمَّ 

  .ومقيمٝم٥م: ٕضم٣مدي٧م ايمٗمدؽمٝم٥ما.4

 .ومقيمٝم٥م وهمٔمٙمٝم٥م وسمٗمريري٥م: ايمٛمبقي٥موإضم٣مدي٧م 

 أؾمٜمر اظم٠ميمَّٖم٣مت دم إضم٣مدي٧م ايمُٗمدؽمٝم٥َّم:

 : سمٟميمٝمػ َمال فمقم ايمٗم٣مري. (2)َمٔمجؿ إضم٣مدي٧م ايمٗمدؽمٝم٥م ايمِمحٝمح٥م.2

: يمٔمبدايمرؤوف زمـ سم٣مج (1)اإلحت٣مهم٣مت ايمسٛمٝم٥م زم٣مٕضم٣مدي٧م ايمٗمدؽمٝم٥م.1

 ٣موي ايمٗم٣مهري.ٛمَ ايمٔم٣مرهمكم زمـ زيـ ايمٔم٣مزمديـ احلدادي شمؿ اظمُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-( ؿمبــع زمتحٗمٝمــؼ أيب فمبــد ايمــرمحـ ىمــامل زمســٝمقين، َم٠مؽمســ٥م ايم٘متــ٤م ايمثٗم٣مهمٝمــ٥م2)

 زمغموت.

 زمغموت، حتٗمٝمؼ: حمٚمد فمٖمٝمػ ايمزفمبل. -يمبٛم٣من  -( ؿمبع َم٠مؽمس٥م ايمرؽم٣ميم٥م 1)
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: حمٚمد َمٛمغم زمـ فمبده أنم٣م (2)ايمسٛمٝم٥م زم٣مٕضم٣مدي٧م ايمٗمدؽمٝم٥ماإلحت٣مهم٣مت .6

 هـ(.2667 ؽمٛم٥م  ايمٛمٗمقم ايمدَمُمٗمل إزهري )اظمتقذمَّ 

 : يمٙمُمٝمخ َمِمْمٖمك ايمٔمدوي.(1)صحٝمح إضم٣مدي٧م ايمٗمدؽمٝم٥م.4

ومسؿ ايمّمٔمٝمػ واظمقوقع: يمٙمُمٝمخ أزمق  -صم٣مَمع إضم٣مدي٧م ايمٗمدؽمٝم٥م.5

 .(6)فمبدايمرمحـ فمِم٣مم ايمديـ ايمِم٣مزمْمل

فمعم آضم٣مدي٧م ايمٗمدؽمٝم٥م دم ىمت٤م إضم٣مدي٧م ايمٗمدؽمٝم٥م ويُمتٚمؾ .6

 .(4)احلدي٧م

 : سمٟميمٝمػ فمبد ايمسالم فمٙمقش.(5)اجل٣مَمع دم إضم٣مدي٧م ايمٗمدؽمٝم٥م.7

: سمٟميمٝمػ فمبدايمٕمٖمقر (6)إضم٣مدي٧م ايمٗمدؽمٝم٥م دم دائرة اجلرح وايمتٔمديؾ.8

 ايمبٙمقر.

: ايمُمٝمخ فمرهم٣من (7)َمقؽمقفم٥م اجل٣مَمع ايمِمحٝمح يمألضم٣مدي٧م ايمٗمدؽمٝم٥م.9

 ايمٔمُم٣م ضمسقٞم٥م.

: يمٙمُمٝمخ ص٣ميمح (8)ايمٗمدؽمٝم٥م اجلقاَمعايمّمٝم٣مء ايمالَمع َمـ إضم٣مدي٧م .20

 ايمٖمقزان.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ؿمبع زمدار ازمـ ىمثغم، دَمُمؼ، وزمغموت.2)

 ( َمٛمُمقر دم اظم٘متب٥م ايمُم٣مَمٙم٥م.1)

 ( َمٛمُمقر زم٣مظم٘متب٥م ايمُم٣مَمٙم٥م.6)

 زمغموت.-( َم٠مؽمس٥م ايمري٣من4)

 زمغموت.-ؿمبع زم٣مظم٘مت٤م آؽمالَمل( 5)

 زمغموت.-( ؿمبع دار ايمبُم٣مئر اإلؽمالَمٝم٥م6)

 صٖمح٥م(.440زمغموت، دم )-( ؿمبع دار ايمٖم٘مر7)

 ايمري٣مض.-( ؿمبع دار ازمـ طمزيٚم٥م8)
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ٛم٥َّم ايمٛمَّبقي٥َّم اظمْمٜمرة:  سمدويـ ىمت٣مزم٥م وسَمدويـ ايمسُّ

٥م زمٚمراضمؾ ٛم٥َّم ايمٛمبقيَّ ت ىمت٣مزم٥م وسمدويـ ايمسُّ  ٞمقصمزه٣م زمام يٟما: يمٗمد َمرَّ

 :اظمٛمع َمـ ىمت٣مزم٥م احلدي٧م ايمٛمَّبقيِّ  :إولَم  رضمٙم٥م اظم

ْدِريِّ َأنَّ َرؽُمقَل   فمقة اإلؽمالَمٝم٥م، فمـ أيب ؽَمِٔمٝمٍد اخْلُ وذيمَؽ دم زمداي٥م ايمدَّ

ـْ ىَمَت٤َم فَمٛمِّل نمغم ايْمُٗمْرآِن ))صعمَّ اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿ وم٣مل:  اهلل َٓ سَمْ٘متُُبقا فَمٛمِّل َوََم

ـْ ىَمَذَب فَمقَمَّ  شُمقا فَمٛمِّل وٓ ضَمَرَج، َوََم ٣مٌم أَ ((هَمْٙمَٝمْٚمُحُف، َوضَمدِّ ضْمِسُبُف ، وم٣مل مَهَّ

ْأ ََمْٗمَٔمَدُه َمـ ايمٛم٣َّمرِ ))وم٣مل:  ًدا هَمْٙمَٝمَتَبقَّ  .(2) ((َُمَتَٔمٚمِّ

فمعم سمٖمرغ  وؽمٙمَّؿ ويمٔمؾَّ َمـ أؽمب٣مب اظمٛمع ضمرص ايمٛمبلِّ صعمَّ اهلل فمٙمٝمفِ 

ح٣مزم٥م ِؿ ايمٗمرآن ايمِمَّ  ، وأن ٓ خيتٙمط ضمديثف زم٣ميمُٗمرآن ايم٘مريؿ.فِ ضمٖمٓمِ و يمتٔمٙمُّ

:اظمرضمٙم٥م ايمث٣َّمٞمٝم٥م: اإلذن زم٘مت٣مزم٥م احلدي٧م   ايمٛمَّبقيِّ

أذن ايمرؽمقل صعمَّ اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿ ٕصح٣مزمف زم٘مت٣مزم٥م  ودم هذِه اظمرضمٙم٥م

ٛم٥َّم، احلدي٧ِم  ، وذيمَؽ زمٔمد زوال َم٣م ىم٣مَن خُيُمك َمـ ايمتب٣مس ايمٗمرآن زم٣ميمسُّ

ح٣مزم٥م وأزمٛم٣مئٜمؿ يم٘مت٣مب اهلل سمٔم٣ملَم  ، وـمٜمقر وزمٔمد أن ضمٖمظ فمدٌد ىمبغم َمـ ايمِمَّ

، وزمٔمض اظمس٣مئؾ ىمت٣مزم٥م ايمرؽم٣مئؾ، وايمٔمٜمقد واظمقاشمٝمؼ احل٣مصم٥م إلم

 ايمٖمٗمٜمٝم٥م.

وظم٣ََّم همتح اهلُل َم٘م٥َم يمرؽمقِل اهلل وطمْم٤َم زم٣ميمٛم٣مس طُمْمب٥ًم ؿمٙم٤َم َمٛمف أزمق ؾم٣مه 

هَمَٗم٣مَم أزمق ؾَم٣مٍه َرصُمٌؾ ))أن ي٘مت٤َم يمُف سمٙمؽ اخلْمب٥م همٗم٣مل صعمَّ اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.22085(، وأمحد دم اظمسٛمد، زمرومؿ: )6004( أطمرصمف َمسٙمؿ، زمرومؿ: )2)
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ـِ همٗم٣مل: اىْمُتُبقا رم ي٣م َرؽُمق همٗم٣مل رؽمقل صعمَّ اهلل فمٙمٝمف  اهللَل َمـ َأْهِؾ ايْمَٝمَٚم

يَِب ؾَم٣مه)) :وؽمٙمَّؿ ِٕ  .ٍ(2) ((اىْمُتُبقا 

ـْ فَمْبدِ  ـْ َرؽُمقِل  اهللوفَم ٍء َأؽْمَٚمُٔمُف َِم ـِ فَمْٚمٍرو وَم٣مَل: ىُمٛم٦ُْم َأىْمُت٤ُم ىُمؾَّ َرْ زْم

ـْ َذيمَِؽ َووَم٣ميُمقا:  اهللَصعمَّ  اهلل َؿ ُأِريُد ضِمْٖمَٓمُف هَمٛمََٜمْتٛمِل وُمَرْيٌش فَم فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

َو٣م، اهلل َصعمَّ  اهللسَمْ٘مُت٤ُم َوَرؽُمقُل  َؿ َيُٗمقُل دِم ايْمَٕمَّم٤ِم َوايمرِّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

َؿ هَمٗمَ اهلل َصعمَّ  اهللهَمَٟمَْمَسْ٘م٦ُم ضَمتَّك َذىَمْرُت َذيمَِؽ يمَِرؽُمقِل  ٣مَل: فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

َّٓ ضَمؼٌّ ))  .(1) ((اىْمُت٤ْم هَمَقايمَِّذي َٞمْٖمِز زمَِٝمِدِه ََم٣م طَمَرَج َِمٛمُْف إِ

حػ احلديثٝم٥م وَمٛمٜم٣م:   وزمٔمد اإلذن دم ايم٘مت٣مزم٥م زمرزت جمٚمقفم٥م َمـ ايمِمُّ

صحٝمٖم٥م فمقّم زمـ أيب ؿم٣ميم٤ٍم ريض اهلل فمٛمف، رواه٣م ايمبخ٣مريُّ دم -

حٝمح))  ، دم ىمت٣مب ايمٔمٙمؿ.((ايمِمَّ

٣مدوم٥م يمٔمبداهلل زمـ فَمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص ريض اهلل فمٛمف، رواه٣م - ايمِمحٝمٖم٥م ايمِمَّ

 .((اظمسٛمد))اإلَم٣مم أمحد دم 

صحٝمٖم٥م ؽمٔمد زمـ فُمب٣مدة ريض اهلل فمٛمف َذىمر ايمؼمَمذيُّ أهنك ىم٣من يٚمٙمؽ -

 صحٝمٖم٥م همٝمٜم٣م ؿم٣مئٖم٥م َمـ أضم٣مدي٧م رؽمقل اهلل صعمَّ اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿ.

ورشمٜم٣م ازمٛمف ؽمٙمٝمامن ورواه٣م صحٝمٖم٥م ؽَمُٚمرة زمـ صُمٛمُدب ريض اهلل فمٛمف، -

 فمٛمف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وايمٙمٖمظ يمف.2655(، وَمسٙمؿ، زمرومؿ: )1464( ايمبخ٣مري، زمرومؿ: )2)

 (.6648(، وايمٙمٖمظ يمف، وأزمق داود، زمرومؿ: )6520( أمحد دم اظمسٛمد، زمرومؿ: )1)
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 : فمٌم اخلٙمٖم٣مء ايمراؾمديـ.يمث٥ماظمرضمٙم٥م ايمث٣م

ٛم٥َّم ايمٛمَّبقي٥َّم. (2) دم هذه اظمرضمٙم٥م ََل يِمدر أَمًرا زمتدويـ  ايمسُّ

ح٣مزم٥م اؽمتٚمروا زم٣ميم٘مت٣مزم٥م.  نمغم أنَّ زمٔمض ايمِمَّ

 :اظمرضمٙم٥م ايمرازمٔم٥م: فمٌم ايمت٣مزمٔمكم

حػ دم دواويـ،  زمٛم٣مء فمعم أَمر زمدأ دم هذه اظمرضمٙم٥م زُمدأ زمجٚمع ايمِمُّ

 هـ(.202اخلٙمٝمٖم٥م ايمزاهد فمٚمر زمـ فمبدايمٔمزيز )ت

ـِ ضَمْزٍم ))ودم هذه اظمرضمٙم٥م  ـُ فَمْبِد ايْمَٔمِزيِز إلَِم َأيِب زَمْ٘مِر زْم ىَمَت٤َم فُمَٚمُر زْم

ـْ ضَمِدي٧ِم َرؽُمقِل اهلل َصعمَّ  َؿ هَم٣مىْمُتْبُف هَم١ميِنِّ  اهللاْٞمُٓمْر ََم٣م ىَم٣مَن َِم فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

َّٓ ضَمِدي٧َم ايمٛمَّبِلِّ َصعمَّ اهلل  َٓ سَمْٗمَبْؾ إِ طِمْٖم٦ُم ُدُروَس ايْمِٔمْٙمِؿ َوَذَه٣مَب ايْمُٔمَٙماَمِء َو

 .(1) ((فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّؿَ 

 فمٌم أسمب٣مع ايمت٣مزمٔمكم وَمـ زمٔمدهؿ: اظمرضمٙم٥م اخل٣مَمس٥م:

ٛم٥َّم ايمٛمبقي٥َّم،  دم هذه اظمرضمٙم٥م ازمتدأ ايمتٟميمٝمػ وايمتِمٛمٝمػ دم ىمت٤م ايمسُّ

ـمٜمر فمبداظمٙمؽ زمـ صُمري٨م زمٚم٘م٥م اظم٘مرَم٥م، وَم٣ميمؽ زمـ أٞمس ضمٝم٧م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـحػ اظم٘متقزمـ٥م دم 2) ( يٛمبف هٛم٣م أنَّ ايمتَّدويـ نمـغم ايم٘مت٣مزمـ٥م، هم٣ميمتـدويـ هـق مَجـع ايمِمُّ

 ديقان، أي ؽمجؾ وىمت٣مب.

 )ايمديقان يمٕم٥م: أٞمُمٟمه ومجٔمف، وايم٘مت٤م مجٔمٜم٣م ورسمبٜم٣م.

ــٝمش  ــامء اجل ــف أؽم ــ٤م همٝم ــدهمؼم ي٘مت ــديقان: ايم ــ٣مهنؿ وايم ــ٥م وَم٘م ــ٣مء وايم٘متب ــؾ ايمٔمْم وأه

 .2/605وجمٚمقع ؾمٔمر ؾم٣مفمر، وىمؾ ىمت٣مب )ج( دواويـ(. اظمٔمجؿ ايمقؽمٝمط: 

 ( ذىمره ايمبخ٣مري سمٔمٙمٝمًٗم٣م: زم٣مب ىمٝمػ يٗمبض ايمٔمٙمؿ.1)
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زم٣مظمديٛم٥م اظمٛمقرة، وؽمٖمٝم٣من ايمثقري زم٣ميم٘مقهم٥م، واحلسـ ايمبٌمي زم٣ميمبٌمة، 

 وإوزافمل زم٣ميمُم٣مم، وفمبداهلل زمـ اظمب٣مرك زمُخراؽم٣من، ونمغمهؿ...

ٛمـ:َمرضمٙم٥م ـمٜمقر اظمِم  ٛمٖم٣مت واظمس٣مٞمٝمد وىمت٤م ايمسُّ

ظم٣ََّم ىمثرت إصمزاء وايمٖمقائد احلديثٝم٥م، ـمٜمرت احل٣مصم٥م إلم أٞمقاع 

شمقن،  يػ، هم٘مت٤م اظمحدِّ ُأطمرى َمـ اظم٠ميمَّٖم٣مت دم احلدي٧م ايمٛمَّبقيِّ ايمممَّ

سمتِمػ زم٣ميمتٛمٓمٝمؿ وايمؼمسمٝم٤م، واجلٚمع، وهمؼ َمٛمٜم٨م أٞمقافًم٣م َمـ اظمِمٛمٖم٣مت، 

، ىم٣م ح٣مزم٥م، أو نمغم سمٝم٤م فمعم إزمقاب ايمٖمٗمٜمٝمَّ يمؼمَُمٔمكمَّ ٥م، أو فمعم َمس٣مٞمٝمد ايمِمَّ

 ذيمؽ َمـ أٞمقاع ايمتٛمٓمٝمؿ ايمذي يراه َم٠ميمِّػ ايم٘مت٣مب.

 وَمـ أؾمٜمر هذه اظمِمٛمٖم٣مت: 

 هـ(.279أيب فمبداهلل َم٣ميمؽ زمـ أٞمس إْصَبحل )تاظمقؿمٟم: يمإلَم٣مم .2

 ضمديًث٣م. 2816وومد زمٙمغ فمدد أضم٣مديثف دم رواي٥م حيٝمك زمـ حيٝمك ايمٙمٝمثل 

 ( ىمت٣مزًم٣م.62واؾمتٚمؾ فمعم )

اظمُِمٛمػ: يمإلَم٣مم أيب زم٘مر فمبد ايمرزاق زمـ مه٣مم زمـ ٞم٣مهمع ايمِمٛمٔم٣مين .1

 ايمٝمٚمٛمٝم٥م، واحلج٣مزي٥م فمٚمقًَم٣م. اظمروي٣متوسمّمٚمـ  . هـ(122 )ت

 .ىمت٣مزم٣م 61فمدد ايم٘مت٤م دم َمِمٛمػ فمبد ايمرزاق: 

 زم٣مزم٣م. 1566وفمدد إزمقاب دم َمِمٛمػ فمبد ايمرزاق : 

ضمديث٣م  12066وفمدد إضم٣مدي٧م وأشم٣مر دم َمِمٛمػ فمبد ايمرزاق: 

 ا.وأشمرً 
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ٕيب زم٘مر فمبد اهلل زمـ حمٚمد زمـ أيب ؾمٝمب٥م إزمراهٝمؿ زمـ اظمَِمٛمَّػ: .6

هـ(،  165فمثامن ايمقاؽمْمل إصؾ ايم٘مقدم ايمٔمبز َمقٓهؿ احل٣مهمظ )ت

مجع همٝمف إضم٣مدي٧م فمعم ؿمريٗم٥م اظمحدشمكم زم٣مٕؽم٣مٞمٝمد وهمت٣موى ايمت٣مزمٔمكم، 

وهق  وأومقال ايمِمح٣مزم٥م َمرسمًب٣م فمعم ايم٘مت٤م، وإزمقاب فمعم سمرسمٝم٤م ايمٖمٗمف.

ٛمٔم٣مين، وهق َمـ أؾمٜمر اظمِمٛمٖم٣مت ايمتل ىمأ زاق ايمِمَّ ػم َمـ َُمِمٛمػ فمبدايمرَّ

 اٞمْمقت حتتٜم٣م إؽم٣مٞمٝمد ايم٘مقهمٝم٥م، وايمٔمراومٝم٥م فمٚمقًَم٣م.

 .ىمت٣مزًم٣م 68 وفمدد ايم٘مت٤م دم َمِمٛمػ ازمـ أيب ؾمٝمبف:

 زم٣مزم٣م. 5629فمدد إزمقاب دم َمِمٛمػ أيب ؾمٝمبف: 

 66114 :فمدد إضم٣مدي٧م وأشم٣مر دم َمِمٛمػ ازمـ أيب ؾمٝمب٥م

و اظمٗمْمقع:  ،22050 واظمقومقف: ،ضمديث٣م 7925َمٛمٜم٣م:  اظمرهمقع

 أشمرا. 27159

ايمُمٝمب٣مين ـ ضَمٛمَْبؾ اظمسٛمد: يمإلَم٣مم أيب فمبداهلل أمحد زمـ حمٚمد زم.4

 هـ(.142)تايمبٕمدادّي 

ٛم٥َّمِ   ايمتَّٔمريػ زمٟمؾمٜمر ىُمُت٤ِم ايمسُّ

 صحٝمح ايمبخ٣مري:.5

:  اإلَم٣مُم ايمُبخ٣مريُّ

شمكم، وضَمػْمُ اإلؽمالِم، أزمق فمبد اهلل، حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ  هق إَم٣مُم اظُمَحدِّ

 ايمبخ٣مري.

  ويمد دم َمديٛم٥م زُمَخ٣مرى ؽمٛم٥م294 هـ. وسمقدم ؽمٛم٥م 156هـ
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 صحٝمح ايمبخ٣مري

 وٞمٓمؿ ىمت٣مزمف فمعم ايمُ٘مُت٤ِم، وحت٦م ىمؾِّ ىمت٣مب ؿم٣مئٖم٥م َمـ إزمقاب.

 صحٝمُح َُمْسٙمٍِؿ:.6

 اإلَم٣مُم َُمسٙمِؿ:

ـُ احلج٣مج  أزمق ،هق اإلَم٣مم احل٣مهمظ ضمج٥م اإلؽمالم احلسكم َُمْسٙمُِؿ زم

، ايمٛمَّْٝمَس٣مزمقريّ   .ايمُٗمَُمغْميُّ

.وهل ايمسٛم٥م ايمتل سُمقدمِّ همٝمٜم٣م ايمُم٣مهمٔمل،  104يمَِد زمٛمٝمس٣مزمقر ؽمٛم٥م و  

هـ.162وسمقدم ؽمٛم٥م    

 صحٝمُح َُمسٙمِؿ:

حٝمح زمٛم٣مء فمعم ََمّمٚمقٞمِف -أ َل ُيْذىَمر اؽمؿ ايم٘مت٣مب ووصػ زم٣ميمِمَّ

 .  ايمِٔمْٙمٚملِّ

ُه اإلَم٣مم َُمْسٙمٌؿ:   ، ضمٝم٧م وم٣مل: َصٛمَّْٖم٦ُم هذا اظمُْسٛمَد  ((اظُمْسٛمَد))وؽَمامَّ

. ووم٣مل أيًّم٣م: يمق أنَّ أهؾ (2)ايمِمحٝمح، َمـ شمالشمامئ٥م أيمػ ضمدي٧م َمسٚمقفم٥م

ئمٛمل  -احلدي٧م همٚمدارهؿ فمعم هذا اظمسٛمد احلدي٧م  ي٘متبقن َم٣مئتل ؽمٛم٥م 

 .(1)-َمسٛمده ايمِمحٝمح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، صٝم٣مٞم٥م صحٝمح َمسٙمؿ ٓزمـ ايمِمالح، )ؿمبع زمتحٗمٝمٗمٛم٣م(: 26/202( سم٣مريخ زمٕمداد: 2)

 .21/565(، ؽمغم أفمالم ايمٛمبالء: 67)ص 

 (.67سٙمؿ ٓزمـ ايمِمالح: )ص ( صٝم٣مٞم٥م صحٝمح َم1)

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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 اظمرسمب٥م يٟما دم  صحٝمَح َُمْسٙمِؿ   أنَّ عَم فمَ  ٞمِمقا ايمٔمٙمامء ومجٜمقر -ب

.   ايمث٣َّمٞمٝم٥م زمٔمَد صحٝمح ايمُبَخ٣مريِّ

:ؽُمٛمـ أيب داود  

 اإلَم٣مُم أزمق داود

جْست٣ميِن  اد  هق اإِلََم٣مُم ايمٔمَٙمُؿ، َأزُمق َداُود ايمسِّ ؽُمَٙمْٝماَمن زمـ إؾَْمَٔم٧م زمـ ؾَمدَّ

.ا ، ايمبٌميُّ ِجْست٣مينُّ  زمـ فَمْٚمرو إَْزِدّي، ايمسِّ

هـ(.175، وسمقدم ؽمٛم٥م 101ويمد ؽمٛم٥م )  

ٛمـ:  ىمت٣مب ايمسُّ

( 44ُٞمٓمَِّؿ ايم٘مت٣مب فمعم ُأؽمٙمقب اجلقاَمع احلديثٝم٥م، واؾمتٚمؾ فمعم )-أ

ىمت٣مزًم٣م، وحت٦م ىمؾ ىمت٣مب ؿم٣مئٖم٥م َمـ إزمقاب، وحت٦م ىمؾ زم٣مب جمٚمقفم٥م 

ٕضم٣مدي٧م، وازمتدأ زم٘مت٣مب ايمْمٜم٣مرة، وطمتؿ زم٘مت٣مب إدب، وزمٙمغ فمدد َمـ ا

( ضمديًث٣م.5174دم إضمدى ايمْمبٔم٣مت ) ((ؽُمٛمـ أيب داود))أضم٣مدي٧م   

ذىمرت همٝمف )) :واومتٌم أزمقداود فمعم أضم٣مدي٧م إضم٘م٣مم ووم٣مل-ب  

ايمِمحٝمح وَم٣م يُمبٜمف وَم٣م يٗم٣مرزمف، وَم٣م ىم٣من دم ىمت٣ميب هذا همٝمف وهـ ؾمديد 

َمؼموك احلدي٧م رء، وَم٣م َل أذىمر همٝمف ؾمٝمئ٣م  زمٝمٛمُتُف، ويمٝمس همٝمف فمـ رصمؾ

همٜمق ص٣ميمح، وزمٔمّمٜم٣م أصح َمـ زمٔمض وإضم٣مدي٧م ايمتل وؤمتٜم٣م دم ىمت٣مب 

 .((ايمسٛمـ أىمثره٣م َمُم٣مهغم

َِمِذيِّ .7  صم٣مَمع ايمؼمِّ

: َِمِذيُّ  اإلَم٣مُم ايمؼمِّ

 ، َٙمِٚملُّ د زمـ فِمٝمَسك زمـ ؽَمْقَرَة ايمسُّ ، أزمق فمٝمسك، حُمَٚمَّ ـُ هق: اإلَم٣مُم اظمُْتِٗم

َِمِذيُّ  ْ هـ(. وىم٣مَن رضيًرا.179سمقدم ؽمٛم٥م ) ايمؼمِّ  
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 : َِمِذيِّ  صم٣مَمع ايمؼمِّ

ك: -أ َِمِذيِّ ))وُيَسٚمَّ ْ .((ؽُمٛمـ ايمؼمِّ  

ك أيًّم٣م:  ـِ فمـ رؽمقل اهلل صعمَّ اهلل ))وُيَسٚمَّ ٛمَ ـَ ايمسُّ اجل٣مَمع اظمُْخَتٌَم َِم

حٝمِح واظمٔمٙمقِل وَم٣م فمٙمٝمف ايمَٔمَٚمؾ .((فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿ، وََمٔمِرهَم٥ِم ايمِمَّ  

َِمذّي َُمرَ -ب ْ سم٤م فمعم إزمقاب، ويٛمدرج حت٦م ىمؾ زم٣مب صم٣مَمع ايمؼمِّ

َمرسم٤ٌم فمعم إزمقاب، وٓ يذىمر ؿم٣مئٖم٥م َمـ إضم٣مدي٧م ايمٛمَّبقي٥َّم، همٜمق 

، همٜمق دم هذا ىمِمحٝمح َُمسٙمٍِؿ، زمٝمٛمام َٞمَرى أنَّ ايمُبخ٣مرّي وأزم٣م داود ايمؼماصمؿ

 ومد رسمب٣م ىمت٣مزمٝمٜمام فمعم ايمُ٘مُت٤ِم، وحت٦م ىمؾِّ ىمت٣مب فمدد َمـ إزمقاب.

 .ايمُسٛمـ: يمإلَم٣مم ايمٛمَّس٣مئلِّ .8

ـِ  ـُ ؾُمٔمٝم٤م زم محـ، أمحُد زم ايمٛمَّس٣مئل: هق اإلَم٣مُم احل٣مهمُظ، أزمق فمبِدايمرَّ

. ـِ ؽِمٛم٣من ايمٛمَّس٣مئلُّ  فَمقمِّ زم

هـ(، وهق آطمر أصح٣مب ايمُ٘مُت٤م 606، وَم٣مت ؽمٛم٥م )125ويمَد ؽمٛم٥م 

 ايمست٥م وهم٣مة.

ٛمـ))أ: ىمت٣مب  ـَ ايمسُّ ْٕمَرى))ـ، وهق اظمٔمروف زم((اظُمْجَتبك َم ٛمـ ايمِمُّ .((ايمسُّ  

ايمِمحٝمح فمٛمده، وهق اظمٗمِمقد زمام يٛمس٤م إلم رواي٥م ايمٛمس٣مئل ع همٝمف مج

 .َمـ ضمدي٧م

 ؽُمٛمـ ازمـ َم٣مصمف.9

زَمٔمّل ازمـ َم٣مصمف: هق: اإلَم٣مِم احل٣مهمِظ أزمق فمبداهلل حمٚمُد زمـ َيز يَد ايمرَّ

ّل.ٛمِ َمقٓهؿ، ايمَٗمْزوي  

هـ.176، وَم٣مت ؽمٛم٥م 109ويمد ؽمٛم٥م   

 ىمت٣مب: ؽُمٛمـ ازمـ َم٣مصمف
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 أنَّ َم٠ميمِّٖمُف ىمت٤م َُمَٗمِدَم٥َم دم وهق ىمت٣مب َُمرسم٤ٌَّم فمعم إزمقاب ايمٖمٗمٜمٝم٥م، نمغم

ٛم٥َّم))ايمٔمٗمٝمدة، سمتّمٚمـ ىمت٣مب  ث همٝمٜم٣م فمـ اسمب٣مع ؽُمٛم٥َّم رؽمقل اهلل ((ايمسُّ ، حتدَّ

صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿ، وهمّم٣مئؾ أصح٣مب رؽمقل اهلل صعمَّ اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿ، 

وازمتدأه زمٖمّم٣مئؾ اخلٙمٖم٣مء ايمراؾمديـ، شُمؿَّ همّم٣مئؾ ايمٔمممة اظمبممة زم٣مجلٛم٥َّم، 

َذىَمَر همّم٣مئؾ ؿم٣مئٖم٥م َمـ إصح٣مب ريض اهلل فمٛمٜمؿ أمجٔمكم...شُمؿَّ   

شُمؿَّ ذع زمٟمزمقاب ايمْمٜم٣مرة وؽُمٛمٛمٜم٣م، أزمقاب َم٣م صم٣مء دم اجلٛم٣مئز... 

 وه٘مذا.

: يمٙمح٣مهمظ أيب حمٚمد، فمبداهلل زمـ فمبدايمرمحـ ((ؽمٛمـ ايمدارَمل)).20

ارَمّل، ا ٚمرومٛمدّي، ايمدَّ َرام ازمـ فمبدايمِمٚمد ايمتَّٚمٝمٚمّل، ايمسَّ زمـ ايمٖمّمؾ زمـ هَبْ

لم دارم زمـ َم٣ميمؽ، زمْمـ ىمبغم َمـ ِتٝمؿ، اظمتقذم زمٚمرو ؽمٛم٥م ٞمسب٥م إ

ك  هـ(.155)  .((اظمُْسٛمَد))وُيَسٚمَّ
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 سمٔمريػ ايمِمح٣ميب وزمٝم٣من فمدايم٥م ايمِمح٣مزم٥م ريض اهلل فمٛمٜمؿ

 سمٔمريػ ايمِمح٣مزم٥م:

 .(2)وم٣مل اجلقهري: ىمؾ رء ٓزم ؾمٝمًئ٣م همٗمد اؽمتِمحبف

 هم٣ميمِمحب٥م سمٔمٛمل اظمالزَم٥م واظمراهمٗم٥م، وَمٛمف ومقل أيب زم٘مر ايمِمديؼ 

ْحَب٥َم ))دم ضمدي٧م اهلجرة:  يمٙمٛمبل  ْحَب٥َم ي٣م َرؽُمقَل اهلل وم٣مل ايمِمُّ وم٣مل: ايمِمُّ

((وم٣مل ي٣م َرؽُمقَل اهلل
 (1)    . 

وم٣مل ايمٗم٣ميض أزمق زم٘مر حمٚمد زمـ ايمْمٝم٤م ايمب٣مومالين: ٓ طمالف زمكم أهؾ 

ايمٙمٕم٥م دم أن ايمٗمقل صح٣ميب َمُمتؼ َمـ ايمِمحب٥م وأٞمف يمٝمس زمٚمُمتؼ َمـ ومدر 

َمـ صح٤م نمغمه ومٙمٝماًل ىم٣من أو ىمثغًما َمٛمٜم٣م خمِمقص زمؾ هق صم٣مر فمعم ىمؾ 

 .(6)همٝمقومع اؽمؿ اظمِم٣مضمب٥م زمٗمٙمٝمؾ َم٣م يٗمع َمٛمٜم٣م وىمثغمه

شمكم اطمتٙمػ أومقال ايمٔمٙمامء همٝمف اطمتالهًم٣م ىمثغًما َمـ  ودم فمرف اظمَُحدِّ

ح٣ميب: َمـ َصِح٤َم ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ،  ف ايمبخ٣مري ايمِمَّ ذيمؽ فمرَّ

 .(4)أو رآه َمـ اظمسٙمٚمكم، وَم٣مت فمعم اإلؽمالم

اخلْمٝم٤م زم١مؽمٛم٣مده إلم فمبدوس زمـ َم٣ميمؽ ايمٔمْم٣مر وم٣مل: ؽمٚمٔم٦م وروى 

أزم٣م فمبداهلل أمحد زمـ ضمٛمبؾ، وذىمر َمـ أصح٣مب رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/261( ايمِمح٣مح يمٙمجقهري: 2)

ــ٣مب إذا 1) ( أطمرصمــف ايمبخــ٣مري دم صــحٝمحف َمـــ ضمــدي٧م فم٣مئُمــ٥م ريض اهلل فمٛمٜمــ٣م، زَم

٥ًم، زمرومؿ: ) ى ََمَت٣مفًم٣م أو َدازمَّ  (.1062اؾْمؼَمَ

 .210، 2/229، وأؽمد ايمٕم٣مزم٥م 200( يٛمٓمر: ايم٘مٖم٣مي٥م يمٙمخْمٝم٤م ايمبٕمدادي، ص6)

 (.4، 7/6ايمب٣مري: )( صحٝمح ايمبخ٣مري َمع ذضمف همتح 4)
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وؽمٙمؿ أهؾ زمدر همٗم٣مل: شمؿ أهمّمؾ ايمٛم٣مس زمٔمد ه٠مٓء أصح٣مب رؽمقل اهلل 

صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ايمٗمرن ايمذي زمٔم٧م همٝمٜمؿ ىمؾ َمـ صحبف ؽمٛم٥م أو ؾمٜمًرا 

رآه همٜمق َمـ أصح٣مزمف يمف َمـ ايمِمحب٥م فمعم ومدر َم٣م أو يقًَم٣م أو ؽم٣مفم٥م أو 

 .(2)صحبف وىم٣مٞم٦م ؽم٣مزمٗمتف َمٔمف وؽمٚمع َمٛمف واٞمٓمر إيمٝمف

ووم٣مل فَمقمُّ زمـ اظمديٛمل: َمـ صح٤م ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ، أو رآه 

 .(1)ويمق ؽم٣مفم٥م َمـ هن٣مر همٜمق َمـ أصح٣مب ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ

 اذىمر آي٥م وُمرآٞمٝم٥م دم همّم٣مئؾ ايمِّمح٣مزم٥م ؟ .2

ـَ  ـَ اظمُٜم٣مصِمري اجلقاب: ومقل اهلل سمٔم٣ملم : ﴿وايمّس٣مزمُِٗمقَن إّويمقَن َِم

يِضَ اهللُ فمٛمُٜمؿ وَروقا فَمٛمْف َوَأفَمدَّ هُلؿ  َبٔمقُهؿ زم١مضْمس٣مٍن رَّ ـَ اسمَّ وإْٞمِم٣مِر َوايّمِذي

ـَ همِٝمٜم٣م أزَمًدا ذيمَؽ ايمَٖمقُز ايمَٔمٓمِٝمؿ﴾  صَمٛم٣ّمٍت جَتْري حتَتٜم٣م إهَْن٣مر طَم٣ميمِدْي

 .[٥200م: ، أيايمتقزم٥مصؽمقرة 

ح٣مزم٥م ؟ .1  اذىمر ضمديًث٣م دم همّم٣مئؾ ايمِمًّ

اجلقاب: فمـ أيب هريرة ريض اهلل فمٛمف وم٣مل : وم٣مل رؽمقل اهلل صعم اهلل 

، همق ايمذي ٞمٖمز زمٝمده يمق أّن أضمدىمؿ أٞمٖمؼ ٓ سمسبقا أصح٣ميب))فمٙمٝمف وؽمٙمؿ: 

 أطمرصمف َمسٙمؿ. ((َمثؾ أضمٍد ذهًب٣م َم٣م أدرك َُمّد أضمِدهؿ، وٓ َٞمِمٝمَٖمف

ـــ٥م ايمِمحبـــــــ٥مؼ َمٔمرهمـــــؿمريــــــــ  

-وسمٔمرف ايمِمحب٥م زمقاضمد َمـ إَمقر أسمٝم٥م :  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .99( ايم٘مٖم٣مي٥م: ص2)

 .7/5( همتح ايمب٣مري: 1)
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، يمف صحب٥م ٣موَمٔمٛم٣مه أن يتقاسمر دم ايمٛم٣مس أن همالٞمً  -( زم٣ميمتقاسمر :2)

أيب زم٘مر اظمٔمٛمك زمٗمقيمف سمٔم٣ملم ) إذ يٗمقل يمِم٣مضمبف ٓ ُتزن إن  ىمِمحب٥م

.اهلل َمٔمٛم٣م ( وفمٚمر وفمثامن وفمقم وزمٗمٝم٥م ايمٔمممة اظمبمميـ زم٣مجلٛم٥م  

ىمٟمن يُمٝمع  -ايمٗم٣مس فمـ ايمتقاسمر :زم٣مٓؾمتٜم٣مر وآؽمتٖم٣مو٥م (1)

زمـ  مِ اَم ِمـ وِو ٣مؾم٥م زمـ حُمْ ٘مَ َمـ ايمِمح٣مزم٥م ىمٔمُ  ٣مُمتٜمر دم ايمٛم٣مس أن همالٞمً يُ و

ٔمٙمب٥م ونمغممه٣مشمَ   

ومقل ص٣مضمبل آطمر َمٔمٙمقم ايمِمحب٥م إَم٣م زم٣ميمتٌميح هب٣م ىمٟمن جيلء ( 6)

فمٛمف أن همالٞم٣م يمف صحب٥م َمثال أو ٞمحقه ىمٗمقيمف ىمٛم٦م أٞم٣م وهمالن فمٛمد ايمٛمبل صعم 

اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ أو دطمٙمٛم٣م فمعم ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ زمممط أن ئمرف 

.إؽمالم اظمذىمقر دم سمٙمؽ احل٣ميم٥م   

.عم ايمراصمح( وىمذا سمٔمرف زمٗمقل آضم٣مد شمٗم٣مت ايمت٣مزمٔمكم فم4)  

-همتٗمبؾ دفمقاه إي٣مه٣م زممموط :يمٛمٖمسف، ( أن يدفمل ايمِمحب٥م زمٛمٖمسف 5)  

-  ًٓ فمعم اظمٔمتٚمد ؽمقاه ايمتٌميح ىم٣مٞم٣م صح٣ميب أو َم٣م يٗمقم  إذا ىم٣من فمد

وىمذا ومٝمده  -َمٗم٣مَمف ىمسٚمٔم٦م وٞمحقه٣م ٕن وازع ايمٔمدل يٚمٛمٔمف َمـ ايم٘مذب 

.هق وأَمدي زمثبقت َمٔم٣مسسمف يمٙمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ   



78 

 

 

 

احلدي٧م وؿم٣ميم٤ِم  ِث دِّ َح اظمُ  آداُب   

َمٗم٣مٌم فمٓمٝمؿ يمف  -ٙمؿ صعم اهلل فمٙمٝمف وؽم -ايمتحدي٧م فمـ رؽمقل اهلل  َمٗم٣ممُ 

صعم  -، وذيمؽ ظم٣م همٝمف َمـ اخلالهم٥م وايمٛمٝم٣مزم٥م فمـ ايمرؽمقل ضمرَمتف وهٝمبتف

طم٣مص٥م  ٣م، ويمذيمؽ ذىمر أهؾ ايمٔمٙمؿ آدازمً دم سمبٙمٝمغ ضمديثف -اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ 

اظمِمٛمٖم٣مت، وَمـ أمجع زم٣مظمحدث وؿم٣ميم٤م احلدي٧م، وصٛمٖمقا دم ذيمؽ 

دم ذيمؽ فمعم صمٜم٥م آؽمتٗمالل اخلْمٝم٤م ايمبٕمدادي رمحف اهلل دم  َػ يمَّ أَمـ 

، وسمْمرق هل٣م اظمِمٛمٖمقن ((اجل٣مَمع ٕطمالق ايمراوي وآداب ايمس٣مَمع)) ىمت٣مزمف

 زمٔمده دم َمب٣مضم٧م فمٙمقم احلدي٧م .

ث:حدِّ ِ َمع اظمُ ؿم٣ميم٤م احلدي٧ِم ََ  همٚمـ أداب ايمتل يُمؼمك همٝمٜم٣م   

هلل سمٔم٣ملم دم ؿمٙمبف. ( سمِمحٝمح ايمٛمٝم٥م واإلطمالص2)  

( احلذر َمـ أن سم٘مقن ايمٕم٣مي٥م َمـ ؿمٙمبف ايمتقصؾ إلم أنمراض ايمدٞمٝم٣م ، 1)

همٗمد أطمرج أزمق داود وازمـ َم٣مصمف َمـ ضمدي٧م أيب هريرة وم٣مل: وم٣مل رؽمقل اهلل 

مم٣م ُيْبَتَٕمل زمف وصمُف اهلل سمٔم٣ملم ، ٓ  َمـ سمٔمٙمؿ فمٙماًم ))صقم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ: 

.((ٝم٣م َل جيد فَمْرَف اجلٛم٥م يقم ايمٗمٝم٣مَم٥مَمـ ايمدٞم ٣ميتٔمٙمٚمف إٓ يمٝمِمٝم٤م زمف نَمَرًو   

( ايمٔمٚمؾ زمام يسٚمٔمف َمـ إضم٣مدي٧م.6)  

صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ -( أن يقومر اظمجٙمس وضمدي٧م رؽمقل اهلل 4)  

وَمـ أداب ايمتل يٛمٖمرد هب٣م فمـ اظمحدث:  
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( أن يسٟمل اهلل سمٔم٣ملم ايمتقهمٝمؼ وايمتسديد وايمتٝمسغم واإلفم٣مٞم٥م فمعم وبْمف 2

 احلدي٧م وهمٜمٚمف.

، ويٖمرغ صمٜمد، دم حتِمٝمٙمف.يٛمٌمف إيمٝمف زم٘مٙمٝمتف ( أن1  

.٣موديِٛمً  وفمٙماًم  ا( أن يبدأ زم٣ميمسامع َمـ أرصمح ؾمٝمقخ زمٙمده إؽمٛم٣مدً 6  

ره، همذيمؽ َمـ إصمالل ايمٔمٙمؿ 4 ـْ يسٚمع َمٛمف ويقومِّ ( أن ئمٓمؿ ؾمٝمخف، وََم

ى رو٣مه، ويِمػم فمعم صمٖم٣مئف يمق ضمِمؾ.  وأؽمب٣مب آٞمتٖم٣مع، وأن يتحرَّ

ٙم٤م إلم َم٣م ـمٖمر زمف َمـ همقائد ، وٓ ( أن يرؾمد زَمالءه وإطمقاٞمف دم ايمْم5

ي٘متٚمٜم٣م فمٛمٜمؿ ، هم٣من ىمتامن ايمٖمقائد ايمٔمٙمٚمٝم٥م فمعم ايمْمٙمب٥م يُم٠ْمم يٗمع همٝمف صمٜمٙم٥م 

 ايمْمٙمب٥م ايمُقَؤم٣مء ، ٕن ايمٕم٣مي٥م َمـ ؿمٙم٤م ايمٔمٙمؿ ٞمممه.

( أٓ يٚمٛمٔمف احلٝم٣مء أو ايم٘مػِْم َمـ ايمسٔمل دم ايمسامع وايمتحِمٝمؾ وأطمذ 6

 ايمٔمٙمؿ ويمق ممـ دوٞمف دم ايمسـ أو اظمٛمزيم٥م.

فمدم آومتِم٣مر فمعم ؽمامع احلدي٧م وىمت٣مزمتف دون َمٔمرهمتف وهمٜمٚمف،  (7

 همٝم٘مقن ومد أسمٔم٤م ٞمٖمسف دون أن يٓمٖمر زمْم٣مئؾ
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 ظمٛم٣مومُم٥م:اإؽمئٙم٥م و

ٛم٥َّم يمٕم٥م..2  فمرف ايمسُّ

شمكم؟.1 ٛم٥َّم اصْمالضًم٣م فمٛمد اظمَُحدِّ ف ايمسُّ  فمرِّ

 َم٣م َمٔمٛمك ايمٗمرار..6

ٛم٥َّم؟.4 ْٙمٗمٝم٥م واخُلُٙمٗمٝم٥م سُمٔمدُّ َمـ ايمسُّ ٖم٣مت اخْلَ  َِلَ ايمِمِّ

ف .5  احلدي٧م يمٕم٥م؟فمرِّ

ف احلدي٧م اصْمالضًم٣م..6  فمرِّ

ٛم٥َّم؟.7  َم٣م ايمٖمرق زمكَم احلدي٧م وايمسُّ

 َم٣م َمٔمٛمَك اخلػم اصْمالضًم٣م؟.8

ف إشمر يمٕم٥م واصْمالضًم٣م؟.9  فمرِّ

ٛمَد يمٕم٥م واصْمالضًم٣م؟.20 ف ايمسَّ  فمرِّ

ف اظمتـ يمٕم٥م واصْمالضًم٣م..22  فمرِّ

ف فمٙمؿ َُمْمٙمح احلدي٧م..21  فمرِّ

 اذىمر ٞمبذة َمقصمزة فمـ ٞمُمٟمة فمٙمؿ َُمِمْمٙمح احلدي٧م؟.26

 ( َم٠ميمٖم٣مت دم َمِمْمٙمح احلدي٧م؟6اذىمر أؽمامء ).24

25. ًٓ ف احلدي٧م ايمُٗمدد واذىمر َمث٣م  يمف. فمرِّ

 ىمٝمػ سم٘مقن رواي٥م احلدي٧م ايمُٗمدد..26

 َم٣م هق ايمٖمرق زمكَم احلدي٧م ايمُٗمدد وايمُٗمرآن..27

 دم احلدي٧م ايمُٗمدد. ٘مت٣مزمكماذىمر زم.28



81 

 

( آي٣مت ىمريٚم٥م سمدّل فمعم وصمقب ؿم٣مفم٥م ايمرؽمقل صعمَّ اهلل 6اذىمر ).29

 فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿ؟

ٛم٥َّم دم ايمتمميع  اذىمر زمٔمض أي٣مت ايمُٗمرآٞمٝم٥م .10 ايمتل سُمبكمِّ أمهٝم٥م ايمسُّ

 اإلؽمالَمل؟

( أضم٣مدي٧م سمدّل فمعم رضورة ؿم٣مفم٥م ايمرؽمقل صعمَّ اهلل فمٙمٝمف 6اذىمر ).12

 وؽمٙمَّؿ؟

ٛم٥َّم  زم٣ميمُٗمرآن  ايم٘مريؿ..11  زمكمِّ ٞمقع صٙم٥م ايمسُّ

ٛم٥َّم وََل سمرد دم ايمُٗمرآن. اذىمر ديمٝماًل .16  فَمعَم أَمقر ورد حتريٚمٜم٣م دم ايمسُّ

ٛم٥َّم وََل سمرد دم .14 َمتٜم٣م ايمسُّ َم٣م هق َمقومػ اظمسٙمؿ َمـ إَمقر ايمتل ضمرَّ

 ايمُٗمرآن ايم٘مريؿ.

ٛم٥َّم ايمٛمبقي٥م َمـ ضمٝم٧م ايم٘مت٣مزم٥م .15 َم٣م هل اظمراضمؾ ايمتل َمرت هب٣م ايمسُّ

 وايمتدويـ.

ٛم٥َّم دم .16 ظم٣مَذا هنك رؽمقل اهلل صعمَّ اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿ فمـ سمدويـ ايمسُّ

 أول ايمدفمقة؟

ٛم٥َّم؟ظم٣مَذا أذن رؽمقل اهلل صعمَّ ا.17  هلل فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿ زم٘مت٣مزم٥م ايمسُّ

ٛم٥َّم ايمٛمبقي٥م..18  ََمـ ايمذي أَمر زمتدويـ ايمسُّ

 َم٣م ايمٖمرق زمكم ايم٘مت٣مزم٥م وايمتدويـ..19

ٛم٥َّم ايمٛمبقي٥م؟.60  .َم٣م هل ممٝمزات ايمٗمرن ايمث٣ميم٧م زم٣ميمٛمسب٥م يمٙمسُّ

ٛم٥َّم.7اذىمر ) .62  ( ىُمُت٤م َمـ أؾمٜمر ىُمُت٤م ايمسُّ
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 .اذىمر شمالشم٥م آداب يُمؼمك همٝمٜم٣م ؿم٣ميم٤م احلدي٧ِم ََ  َمع اظُمحدِِّ ث.61

ث اذىمر شمالشم٥م.66  .آداب يٛمٖمرد هب٣م ؿم٣ميم٤ُم احلدي٧ِم فمـ اظُمَحدِّ

ف: فِمْٙمؿ ِرصم٣مل احَلدي٧م..64  فَمرِّ

ف: فِمْٙمؿ اجَلْرح وايمتَّٔمديِؾ..65  فمرِّ

ف: فِمٙمؿ نمري٤م احَلدي٧ِم..66  فَمرِّ

ف: فِمْٙمؿ فِمٙمؾ احَلدي٧ِم..67  فَمرِّ

ف: فِمْٙمؿ خُمَْتٙمِػ احلدي٧م..68  فَمرِّ

ف: فِمْٙمؿ ٞم٣مؽمخ احلدي٧ِم وَمٛمسقطمِف..69  فَمرِّ

 يٛمٗمسؿ اخلػم زم٣مفمتب٣مر ؿمرق وصقيمِف إيمٝمٛم٣م.إلم ىمؿ ومسؿ .40

ف اخلػم اظمتقاسمر.42  يمٕم٥م. فَمرِّ

 فمرف اظمتقاسمر اصْمالضًم٣م..41

همٜم٣م..46  َم٣م هل أومس٣مم اظمتقاسمر فمرِّ

 .َم٣م هق ضُم٘مؿ اظمتقاسمر.44

ف احلدي٧م أضم٣مد يمٕم٥م..45  فَمرِّ

 هق ضُم٘مؿ احلدي٧م أضم٣مد. َم٣م.46

ف احلدي٧م أضم٣مد اصْمالضًم٣م..47  فَمرِّ

 َم٣م هل أومس٣مم احلدي٧م أضم٣مد..48

ف .49  احلدي٧م ايمٔمزيز يمٕم٥م واصْمالضًم٣م.فَمرِّ

ف احلدي٧م ايمٕمري٤م يمٕم٥م واصْمالضًم٣م..50  فمرِّ
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 وع صح أو طمْمٟم )  (    )   (

 أول ىمت٣مب دم َمِمْمٙمح احلدي٧م: سمٝمسغم َمِمْمٙمح احلدي٧م..52

ٛم٥َِّم..51 ل ََمـ دوَن ايمسُّ ـُ اخَلْم٣َّمِب ريض اهلل فمٛمف هق أوَّ  فُمٚمُر زم

 ملسو هيلع هللا ىلص .ََل يرد دم ايمُٗمرءان َم٣م يدّل فمعم وصمقِب ؿم٣مفم٥ِم ايمرؽمقل .56

ـْ دوٞمُف..54 : َم٣م ُأوٝمَػ يمٙمت٣َّمزمٔملِّ هَمَٚم  احَلدي٧ُم ايمُٗمْدِدُّ

 اخلػم زم٣مفمتب٣مر ؿمرق وصقيمِف إيمٝمٛم٣م يٛمٗمسؿ إلم فمممة أومس٣مم..55

حٝمح: هق َم٣مَل يتِمؾ إؽمٛم٣مده فمعم أيِّ وصمف ىم٣من..56  احلدي٧م ايمِمَّ

احلدي٧م احَلَسـ: َم٣م اسمِمؾ إؽمٛم٣مده زمٛمٗمؾ ايمٔمدل ايمذي طمػ وبْمُف .57

 ومٙمٝمال.

 ايمٔمٙم٥م: يمٕم٥م ود اظمَرض..58

 احلدي٧م دراي٥م: فمٙمؿ ئمتٛمل زمرواي٥م إصمزاء وإؽم٣مٞمٝمد.فمٙمؿ .59

فمٙمؿ احلدي٧م رواي٥م: هق فِمْٙمٌؿ َئمتٛمل زمرواي٥م احلدي٧م وؿمرق .60

ٙمف.  حَتٚمُّ

62.. ـِ ٛمَد: هق ايمْمريؼ إلم اظَمْت  ايمسَّ

ـُ يمٕم٥م: هق َم٣م اٞمَخَٖمَض َمـ إرض..61  اظمَْت

ٛمَِد..66  اظمَُٔمٙمَّؼ اصْمالضًم٣م: َم٣م سمِمؾ إؽمٛم٣مدُه َِمـ َمبدأ ايمسَّ

 ُأوٝمَػ إلم فُمٚمقِم ايمٛم٣َّمِس. احلدي٧م: هق َم٣م.64

 هنك فمـ ىمت٣مزم٥م احلدي٧م دم زمداي٥م ايمدفمقة.ملسو هيلع هللا ىلص  ايمرؽمقل .65

 إشمر اصْمالضًم٣م: َم٣م ُأوٝمَػ يمٙمٛم٣َّمِس َمـ ايمٗمِمص..66

 اظمتقاسمر: َم٣م رواه ايمثِّٗم٥ُم فمـ ايمثَِّٗم٥ِم..67

 ملسو هيلع هللا ىلص. احلدي٧ُم ايمُٗمْدّد: َم٣م ُأوٝمػ يمٙمٛمبلِّ .68
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ري٤م فِمْٙمُؿ ايمٛم٣َّمؽِمِخ واظمٛمسقِخ: هق ايمِٔمٙمِؿ ايمذي يبح٧م دم نم.69

 احلدي٧ِم.

 أصح ىمت٣مب زمٔمد ىمت٣مب اهلل سمٔم٣ملم هق صحٝمح َُمسٙمؿ..70

 أول ََمـ صٛمػ دم ايمِمحٝمح هق اإلَم٣مم ايمبخ٣مري..72

 : هق ىمؾ ىمت٣مب ضمديثل ُرسم٤َِّم فمعم أزمقاب ايمٖمٗمف.ُد ٛمَ اظمُْس .71

 ؽُمٛمـ ايمؼمَمذي ُرسم٤َِّم فمعم اظمس٣مٞمٝمد..76

 فمعم أزمقاب ايمٖمٗمف.َمقؿمٟم اإلَم٣مم َم٣ميمؽ ُرسم٤َم .74

 ُيَٗم٣مزمُِؾ ايمبِْدفَم٥َم. َسُمْْمَٙمُؼ سَم٣مَرًة فَمعَم ََم٣م .75

افمتػم اإلَم٣مُم َم٣ميمؽ، واإلَم٣مم أمحد، رمحٜمام اهلل، همت٣موى .76

ٛم٥َِّم. ح٣مزم٥م روقان اهلل فمٙمٝمٜمؿ َمـ ايمسُّ  ايمِمَّ

ٛم٥َّم ويراُد هِب٣م همٗمف احلدي٧م.77  .سمْمٙمؼ ايمسُّ

 َُمِمٛمػ ازمـ أيب ؾمٝمب٥م ُرسم٤َِّم فمعم اظمقوقفم٣مت ايمٖمٗمٜمٝم٥م..78

 أومقال ايمِمح٣مزم٥م وايمت٣مزمٔمكم.اظمِمٛمٖم٣مت اؾمتٚمٙم٦م فمعم .79

ٛمـ أنمٙم٤م روايتٜم٣م أضم٣مدي٧م َمرهمقفم٥م. ىُمُت٤م.80  ايمسُّ

٥م..82 حَّ  احلدي٧م ايمٗمدد زمٚمرسمب٥م ايمُٗمرآن دم ايمِمِّ

احلدي٧م ايمٗمدد ٓ ُئمدُّ صحٝمًح٣م وٓ ؤمٝمًٖم٣م، زمؾ جي٤م دراؽم٥م .81

 إؽمٛم٣مده شُمؿ َمٔمرهم٥م أومقال ايمٔمٙمامء همٝمف، شُمؿَّ احل٘مؿ فمٙمٝمف.

ح٣مزم٥م ىمٙمٜمؿ فُمدول )أي ٓ ي٘مذزمقن فمعم رؽمقل اهلل صعم اهلل .86 ايمِمَّ

 ؿ(.فمٙمٝمف وؽمٙمَّ 
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ون َمـ ايمِمح٣مزم٥م.اظمٛم٣مهمٗمقن ُئمَ .84  دُّ

ح٣ميب: ََمـ أدرَك رؽمقل اهلل .85  َوإن ََل يُ٘مـ َُمْسٙمِاًم.ملسو هيلع هللا ىلص ايمِمَّ

ح٣مزم٥م، َُمْسٙماًِم وَم٣مت فمعم اإلؽمالم..86 ـْ أدرَك ايمِمَّ : هق ََم  ايمت٣َّمزمٔملُّ

 وَم٣مت فمعم اإلؽمالِم.ملسو هيلع هللا ىلص ىمّؾ ََمـ رأى رؽمقَل اهلل اظمَُخََّضِم: .87

 مجٌع نمٖمغم.: َم٣م رواُه اصْمالضًم٣م طَمػَمُ أضم٣مدُ .88

 : َم٣م رواه شمالشم٥م دم ىمؾ ؿمبٗم٥م.اصْمالضًم٣م احلدي٧م ايمَٔمزيز.89

 : َم٣م سمٖمرد زمروايتِف راو واضمد.اصْمالضًم٣م احلدي٧م ايمٕمري٤م.90

 فمممة همٟمىمثر.: َم٣م رواه اصْمالضًم٣م احلدي٧م اظمُمٜمقر.92

 َم٣م َمٔمٛمك ايم٘مٙمامت أسمٝم٥م:

 اخُلّز: .91

 ايمٛمِّاَمر:.96

 ٤م:ٛمَ ٤م وٓ صَم ٙمَ ٓ صَم .94

َٕم٣مرَ .95  : ايمُمِّ

 اَمأل ايمٖمرانم٣مت أسمٝم٥م:

َ ))وم٣مل صعمَّ اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمَّؿ: .96 ضَمِديًث٣م  ...........اَْمَرًءا  اهللَٞمَّضَّ

فُ  ...........هَمَحِٖمَٓمُف  ُه هَم١مِٞمَّ  .((نَمغْمَ

تِل َيدطُمُٙمقَن ...... ))وم٣مل رؽمقُل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ: .97 ىُمؾُّ ُأَمَّ

ـْ أزَمك  .((ََم

 .((...............................إٞمَّاَم هذه إضم٣مدي٧م ِديـ )).98
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ء ....................وومٝمؾ: َم٣م .99 إصؾ يمٕم٥م: ومٝمؾ: أصؾ ايمًمَّ

 يتٖمرع فمٙمٝمف نمغمه.

فمٙمؿ احلدي٧م اصْمالضًم٣م: فمٙمٌؿ زمٗمقاٞمكَم ُئمرُف .200

........................ 

محـ .202 همُف اإلَم٣مُم حمٚمد زمـ فمبدايمرَّ احلدي٧م اصْمالضًم٣م: فمرَّ

خ٣موي )ت ُف َم٣م ُأوٝمَػ إلم ايمٛمَّبلِّ ))هـ(: 901ايمسَّ ًٓ  زمٟمٞمَّ  ومق

((...........................................................يمُف،

. 

 ........................... ..فمٙمؿ احلدي٧م رواي٥م: وهق فمٙمؿ .201

 فِمْٙمُؿ احلدي٧م رواي٥م: هق.......206

َٖم٥م اخُلُٙمٗمٝم٥َِّم: وهل.204 : ايمِمِّ

 ؾَمامئٙمُف..................................

 ايمِمحب٥م سمٔمٛمل ....... ...واظمراهمٗم٥م..205

ح٣ميب: َمـ َصِح٤َم ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف .206 ف ايمبخ٣مري ايمِمَّ فمرَّ

 وؽمٙمؿ،...................................................

فمـ أيب هريرة ريض اهلل فمٛمف وم٣مل: وم٣مل رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف .207

ٓ سمسبقا أصح٣ميب، همق ايمذي ٞمٖمز زمٝمده ))وؽمٙمؿ: 

.........................................)). 

 ايمُٗمُدس يمٕم٥م: ............وايمٛمَّزاه٥م..208
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ُ ضُم٘ماًم ؽَم٘م٦َم فمٛمُف ايمٗمرآن.209 ٛم٥ََّم سُمبكمِّ وَمث٣ميمف دم  أن ايمسُّ

........................... 

 :وَمث٣ميمف ومقيمف سمٔم٣ملم  :سمٗمٝمٝمد َمْمٙمؼ ايمٗمران.220

.....................٣مِرُق  ............................﴾َوايمسَّ

َـّ .222  سمٔم٣ملم: ومقيمف وَمث٣ميمف : ايمٗمران فم٣مم ُتِمص ايمسُّ

............................. ٛمُْٜماَم  َواضِمدٍ  ىُمؾَّ  هَم٣مصْمٙمُِدوا  َِمَئ٥مَ  َمِّ

 .صَمْٙمَدةٍ 

 َوىُمُٙمقاْ ايمّسٛم٥َّم سمقوح اظمُُْم٘مؾ وسمٖمسغمه: ىمٗمقيمف سمٔم٣ملم: .221

زُمقاْ    ﴾............................................َواْذَ
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