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 مؼدمة التحؼقق

وٟمسدتٖمٗمره, وٟمٕمدقذ سمد٤مهلل ُمدـ ذور أٟمٗمسدٜم٤م  ,وٟمسدتٕمٞمٜمف ,ٟمحٛمدده إن احلٛمد هلل

وؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م, ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف, وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف, وأؿمدٝمد أن ٓ 

 إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف, وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمبده ورؾمقًمف.

ـْ َٟمْٗمٍس َواطِمَدٍة َوظَمَٚمَؼ ُِمٜمَْٝمد٤م َزْوضَمَٝمد٤م َي٤م َأهُيَ ﴿ ُٙمُؿ اًمَِّذي ظَمَٚمَ٘مُٙمْؿ ُِم ُ٘مقا َرسمَّ ٤م اًمٜم٤َّمُس اشمَّ

 ًٓ ُ٘مقا اهللَ اًمَِّذي شَمَسد٤مَءًُمقَن سمِدِف َوإَْرطَمد٤مَم إِنَّ اهللَ يَمد٤مَن  ايَمثػِمً  َوسَم٨مَّ ُِمٜمُْٝماَم ِرضَم٤م َوٟمَِس٤مًء َواشمَّ

 [.1]اًمٜمس٤مء:﴾٤مقَمَٚمْٞمُٙمْؿ َرىِمٞمبً 

َـّ إِٓ َوَأْٟمدددُتْؿ  َيددد٤م﴿ ُدددقشُم َْ ُ٘مدددقا اهللَ طَمدددؼَّ شُمَ٘م٤مشمِدددِف َوٓ  ـَ اَُمٜمُدددقا اشمَّ دددِذي َأهُيَددد٤م اًمَّ

 .[102قمٛمران: ]ال﴾ُُمْسٚمُِٛمقنَ 

﴿ ًٓ ُ٘مقا اهللَ َوىُمقًُمقا ىَمْق ـَ اَُمٜمُقا اشمَّ ِذي ُيّْمٚمِْح ًَمُٙمْؿ َأقْماَمًَمُٙمْؿ َوَيْٖمِٗمْر  * اؾَمِديدً  َي٤م َأهُي٤َم اًمَّ

ـْ ُيٓمِِع اهللَ َوَرؾُمقًَمُف وَمَ٘مْد وَم٤مَز وَمْقزً ًَمُٙمْؿ ُذُٟمقسَمُٙمْؿ وَ   .[71-70]إطمزاب:﴾قَمٔمِٞماًم  اَُم

 أُم٤م سمٕمد:

 , وذ إُمدقروم٢من أصدق احلدي٨م يمت٤مب اهلل, وظمدػم ادددى هددى حمٛمدد 

 ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م. حمدصم٤مُُت٤م, ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م,
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 :  وسمٕمد

قل وم٢من ذف يمؾ قمٚمؿ سمنمف ُم٤م ُأوٞمػ إًمٞمف, وذف قمٚمؿ احلدي٨م سمنمف رؾمد

 وًمذا وم٠مهؾ احلدي٨م هؿ ظمػم أهؾ إرض. –وهق أومْمؾ اخلٚمؼ – اهلل 

وأصدح٤مب احلددي٨م طمدراس  ,اعمالئٙمد٦م طمدراس اًمسدامء : ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثدقري

 إرض.

وومرؾمد٤من هدذا اًمدديـ أصدح٤مب  ,ًمٙمدؾ ديدـ ومرؾمد٤من : وىم٤مل يزيدد سمدـ زريدع

 إؾم٤مٟمٞمد.

٤مب احلددي٨م إذا رأي٧م رضمداًل ُمدـ أصدح وىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم:

 طمًٞم٤م. ومٙم٠مين رأي٧م اًمٜمبل 

ًمٞمس ىمدقم قمٜمددي ظمدػم ُمدـ أهدؾ احلددي٨م ًمدٞمس  وىم٤مل اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ:

 يٕمرومقن إٓ احلدي٨م .

 أهؾ احلدي٨م أومْمؾ ُمـ شمٙمٚمؿ سم٤مًمٕمٚمؿ . :وىم٤مل أيًْم٤م

 :سمٕمض أصح٤مب احلدي٨م يرضسمقن ويم٤من رأىوىم٤مل قمثامن سمـ أيب ؿمٞمب٦م 

 أُم٤م إن وم٤مؾم٘مٝمؿ ظمػم ُمـ قم٤مسمد همػمهؿ .

ف ٕمُمـ مل يٓمٚم٥م احلددي٨م اؿمدتٝمر أن أصدٗم اإلُم٤مم إقمٛمش رمحف اهلل شمٕم٤ممم: وىم٤مل

 سمٜمٕمكم.
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ويمؾ هذه أصم٤مر صم٤مسمت٦م ذم ذف أصح٤مب احلدي٨م ًمٚمخٓمٞم٥م اًمبٖمدادي رمحدف اهلل 

 شمٕم٤ممم .

وهذه ُمِم٤مريم٦م ـمٞمب٦م ُمـ هذا اإلُم٤مم وُمٜمل ذم ٟمنم هذا اًمٕمٚمؿ اًمنميػ, وشمسدٝمٞمٚمف 

 اًمتقومٞمؼ. ًمٚمٜم٤مس, وهق ُمـ اًمٙمت٥م اًمسٝمٚم٦م اًمٗمٝمؿ, وسم٤مهلل

 احلجقري اًمٕمٛمري.سمـ طمسلم يمتبف أسمق قمٛمرو قمبد اًمٙمريؿ سمـ أمحد 

 , سمدار احلدي٨م سمدُم٤مج.1428/أول رسمٞمع/1
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 ترمجة ادملف

   .اًمٓمٞمبل سمـ قمبد اهلل (1)احلسلم سمـ حمٛمد إلُم٤مماهق 

ٟمسب٦م إمم اًمٓمِّٞمد٥م )قمدغم ًمٗمدظ اًمدذي ُيَتَٓمٞمد٥م سمدف(, ُمديٜمد٦م سمدلم واؾمدط  واًمٓمٞمبل

 ن ظمقرؾمت٤من.واًمسقس, وهل شم٘مع وٛمـ ُمد

 (:2/39ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م )

يم٤من ذا صمروة ُمـ اإلرث واًمتج٤مرة ومٚمدؿ يدزل يٜمٗمدؼ  ,ىمرأت سمخط سمٕمض اًمٗمْمالء

 .ا ذًمؽ ذم وضمقه اخلػمات إمم أن يم٤من ذم اظمر قمٛمره وم٘مػمً 

ؿمديد اًمرد قمغم اًمٗمالؾمدٗم٦م واعمبتدقمد٦م  ,طمسـ اعمٕمت٘مد ,٤مُمتقاوٕمً  ,ويم٤من يمرياًم ىم٤مل 

 ورؾمقًمف ,ؿمديد احل٥م هلل ,ُمع اؾمتٞمالئٝمؿ ذم سمالد اعمسٚمٛملم طمٞمٜمئذ حٝمؿا ومْم٤مئُمٔمٝمرً 

ُمدع ودٕمػ سمٍمده  ,٤موصدٞمٗمً  ؿمدت٤مءً  ,ا واه٤مرً ًمٞماًل  ,٤م ًمٚمجامقم٦مُمالزُمً  ,يمثػم احلٞم٤مء ,

 ,سمدؾ ذدذهيؿ ,٤م ٓؿمدٖم٤مل اًمٓمٚمبد٦م ذم اًمٕمٚمدقم اإلؾمدالُمٞم٦م سمٖمدػم ـمٛمدعُمالزًُمد ,رهظمسمآ

ُمدـ يٕمدرف  :ـ أهؾ اًمبٚمددانوهمػمهؿ ُم ,ويٕمػم اًمٙمت٥م اًمٜمٗمٞمس٦م ٕهؾ سمٚمده ,ويٕمٞمٜمٝمؿ

                                                                        

 وذم ؿمذرات اًمذه٥م, ويمِمػ اًمٔمٜمقن: احلسـ ., يمذا ذيمره احل٤مومظ ذم اًمدرر, وهمػمه( 1)

ومظ وهمػمه ُم٘مدم.  وسمٕمْمٝمؿ ٟمسبف:احلسلم سمـ قمبد اهلل سمـ حمٛمد, وُم٤م ذيمره احل٤م
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ايد٦م ذم  , قمدغم ٟمنمد اًمٕمٚمدؿُم٘مدباًل  ,٤م عمـ قمرف ُمٜمف شمٕمٔمٞمؿ اًمنميٕم٦محمبً  ,وُمـ ٓ يٕمرف

اؾمتخراج اًمدىم٤مئؼ ُمـ اًم٘مران واًمسٜمـ

 ُم١مًمٗم٤مشمف:

 ٕم٤مين واًمبٞم٤من.اًمتبٞم٤من ذم اعم -1

 احلدي٨م: وهق هذا اًمٙمت٤مب. ُمٕمروم٦ماخلالص٦م ذم  -2

 ذح اًمٙمِم٤مف ذم أرسمٕم٦م جمٚمدات وخٛم٦م. -3

 ( جمٚمًدا .13ّم٤مسمٞمح, ُمٓمبقع ذم )ذح ُمِمٙم٤مة اعم -4

 .(743شمقذم ؾمٜم٦م )

(, 157-1/156(, واًمبدر اًمٓم٤مًمع )2/39شمرمجتف ذم اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م )

 (.2/256(, وإقمالم )6/137وؿمذرات اًمذه٥م )
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  احلديث معرفة يف كتاب اخلالصة

طمدد٤مضمل ظمٚمٞمٗمدد٦م ذم يمِمددػ  يمتدد٤مب اخلالصدد٦م يمتدد٤مب ُمِمددٝمقر, وم٘مددد ذيمددره

 ( ىم٤مل:1/720اًمٔمٜمقن)

سمـ حمٛمد اًمٓمٞمبل اعمتقرم  (2)احلدي٨م ًمنمف اًمديـ طمسـ ُمٕمروم٦م اخلالص٦م ذم

 ,وهق خمتٍم قمغم ُم٘مدُم٦م وأرسمٕم٦م أسمقاب وظم٤م٦ْم ,صمالث وأرسمٕملم وؾمبٕمامئ٦م 743ؾمٜم٦م 

واًم٘م٤ميض سمـ  ,وخمتٍم اًمٜمقوي ,ٟمف خلّمف ُمـ قمٚمقم احلدي٨م ٓسمـ اًمّمالحأذيمر 

 اهد . مم ذًمؽ زي٤مدات ُمٝمٛم٦م ُمـ ضم٤مُمع إصقل وهمػمهإوأو٤مف  ,مج٤مقم٦م

ٚم٧م: وهق يمت٤مب ـمٞم٥م: طمٞم٨م مجع ومٞمف ُم١مًمٗمف سمدلم صمالصمد٦م يمتد٥م هدل ُمدـ أهدؿ ىم

ُمراضمع اًمٗمـ: ٓ ؾمٞمام يمت٤مب اسمـ اًمّمدالح)قمٚمقم احلددي٨م, وي٘مد٤مل ًمدف: ُم٘مدُمد٦م اسمدـ 

 اًمّمالح(, وم٤مًمٜم٤مس قم٤مًم٦م قمٚمٞمف سمٕمده.

 .ومّم٤مرت اخلالص٦م ظمالص٦م يم٤مؾمٛمٝم٤م

 

 

  

                                                                        

شم٘مدم اًمتٜمبٞمف قمٚمٞمف ىمريًب٤م.( 2)
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 :كسخ الؽتاب التي قابؾت طؾقفا

, وظمٓمٝمد٤م ( ًمقطمد٦م59ل شمتٙمقن ُمدـ )إومم: ٟمسخ٦م ُمـ خمٓمقـم٤مت إزهر, وه

 (.ز, وهل اًمتل رُمزت د٤م سمد )ضمٞمد, اٟمٔمره٤م ذم صقر اعمخٓمقـم٤مت

(, 764/1اًمث٤مٟمٞم٦م: ٟمسخ٦م ُمـ خمٓمقـم٤مت ُمٙمتب٦م احلدرم اعمٙمدل اًمنمديػ سمدرىمؿ )

, وهدل اًمتدل ( ًمقطم٦م سمخط وم٤مرد, اٟمٔمره٤م ذم صدقر اعمخٓمقـمد٤مت41وشمتٙمقن ُمـ )

 رُمزت د٤م سمد )ك(.

اخلالصد٦م »: ( سمتح٘مٞمؼ صبحل اًمس٤مُمرائل سمٕمٜمدقان1405اعمٓمبققم٦م ؾمٜم٦م ) اًمث٤مًمث٦م:

, وىمد ذيمر حم٘م٘مف أٟمف اقمتٛمدد قمدغم صمدالث خمٓمقـمد٤مت: ًمٙمٜمدف ُمدع شذم أصقل احلدي٨م

ومٞمف ؾم٘مط يمثػم, وحتريػ ٟمبٝم٧م قمٚمٞمف ذم ُمقاودٕمف ُمدـ اًمٙمتد٤مب, وهدل رداءة حت٘مٞم٘مف 

 اًمتل رُمزت د٤م سمد )ط(.

ًٓ واظمدًرا,  َـّ سمف, ومٚمف احلٛمد أو وفمد٤مهًرا وسم٤مـمٜمًد٤م, قمددد وإين ٕؿمٙمر اهلل قمغم ُم٤م ُم

 ظمٚم٘مف, ورو٤م ٟمٗمسف, وزٟم٦م قمرؿمف,وُمداد يمٚمامشمف. 

 .صمؿ أؿمٙمر يمؾ ُمـ ؾم٤مقمدين سمتّمحٞمح, أو ُم٘م٤مسمٚم٦م, ذم هذا اًمبح٨م أو ذم همػمه

يمام أؿمٙمر يمؾ ُمـ ُمد زم يد اًمٕمقن ذم ُمقاصٚم٦م ـمٚم٥م اًمٕمٚمدؿ, واهلل طمسدبل وٟمٕمدؿ 

 اًمقيمٞمؾ.
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 طؿظ يف الؽتاب 

 قمٛمكم ذم يمت٤مب اخلالص٦م يم٤مًمت٤مزم:

 , واإلؿم٤مرة إمم ُم٤م ذم اعمٓمبقع.تلم٘م٤مسمٚم٦م اًمٜمص قمغم اعمخٓمقـمُم -1

ختري٩م أي٤مت ُمـ ُمقاوٕمٝم٤م ُمـ اًمسقر وضمٕمٚمٝم٤م ُمِمٙمٚم٦م: طمتك ًمق ىمرأ  -2

 ومال يٚمحـ ذم اًم٘مران.اًمٚمٖم٦م سم٤مدئ أو ُمـ ٓ ُذسـ 

 ختري٩م إطم٤مدي٨م, وسمٞم٤من احلٙمؿ قمغم يمؾ طمدي٨م سمام يستح٘مف. -3

زو إن أُمٙمٜمٜمل ذًمؽ: سمحٞم٨م أضمده إذا يم٤من زم اؾمتدراك ُمٝمؿ ذيمرشمف, ُمع اًمٕم -4

 ٕطمد إئٛم٦م, أو وم٤مئدة ُمٝمٛم٦م ذيمرُت٤م ذم ُمقوٕمٝم٤م .

 شمرمج٧م عمـ يستحؼ اًمتٕمريػ سمف ُمـ إقمالم اعمذيمقريـ ذم اًمٙمت٤مب. -5

 ظمرضم٧م أىمقال إئٛم٦م ُمـ ُمّم٤مدره٤م. -6

 وم٧م سم٤مًمٙمت٤مب, ُمع ُم٤م ىمد ذيمر ُم١مًمٗمف ذم ُم٘مدُمتف.قمرَّ  -7

 شمرمج٧م ًمٚمٛمّمٜمػ سمؽممج٦م خمتٍمة. -8
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 صور ادخطوط        
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 (زاعمرُمقز د٤م سمد )  صقرة همالف اعمخٓمقـم٦م                                   
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 (زاعمرُمقز د٤م سمد ) اًمّمٗمح٦م إومم ُمـ اعمخٓمقـم٦م                           



 ذم ُمٕمروم٦م احلدي٨م اخلالص٦م

 

05 

 
     

 

  
 (زاعمرُمقز د٤م سمد ) اًمّمٗمح٦م إظمػمة ُمـ اعمخٓمقـم٦م                           
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 همالف اعمخٓمقـم٦م اعمرُمقز د٤م سمد)ك(                        
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 ٤م سمد)ك(اعمخٓمقـم٦م اعمرُمقز د٦م إومم ُمـ حاًمّمٗم                              



 صقر اعمخٓمقط

 

08 

 

19 

 

                                                                           

                  

 اعمخٓمقـم٦م اعمرُمقز د٤م سمد)ك(اًمّمٗمح٦م إظمػمة ُمـ 
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 (3) )وسمف ٟمستٕملم( سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ                       
 (4) (رب ؾمٝمؾ)                                              

 قمدغم حمٛمددوصدغم اهلل  ,وٟمقاًمدف ,وٟمس٠مًمف اعمزيد ُمـ ٟمٕمٛمف ,احلٛمد هلل قمغم أومْم٤مًمف

  -:(6) (وسمٕمد) ٟمٕماًم أدٛمٜم٤م ؿمٙمًرا , اًمٚمٝمؿ يمام زدشمٜم٤م (5) (وؾمٚمؿ)ف واًم

ٓؾمدٞمام ُمدـ شمّمددى  ,(7) )ًمٚمٓم٤مًمد٥م( مم٤م ٓ سمد ُمٜمف ,ومٝمذه مجؾ ذم ُمٕمروم٦م احلدي٨م

 ,(8), خلّمتف ُمـ يمت٤مب اإلُم٤مم ُمٗمتل اًمِم٤مم ؿمدٞم  اإلؾمدالم اسمدـ اًمّمدالحًمٚمتحدي٨م

  ,(10)( 9)(ويااًمٜمق)وخمتٍم اإلُم٤مم اعمت٘مـ حمٞمل اًمديـ 

                                                                        

ًمٞمس٧م ذم )ك( وٓ )ط(.( 3)
 

 .زي٤مدة ذم )ط(ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ( 4)

.شرب ينيمؾ قمسػم  سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ, إٟمٜمل قم٤مضمز وأٟم٧م ىم٤مدر»وذم )ك( 
 

زي٤مدة ذم )ط(.( 5)
  

زي٤مدة ذم )ط(.( 6)
 

(.كزي٤مدة ذم )( 7)
 

ظ اًمٕمالُم٦م اًمسٚمٗمل أسمق قمٛمرو قمثامن سمـ اعمٗمتل صالح اًمديـ قمبد اًمرمحـ سمدـ قمدثامن هق اإلُم٤مم احل٤موم( 8)

وًمدف  , قمٚمدقم احلددي٨م: (, ويمت٤مسمف هذا هق643وري اعمقصكم اًمِم٤مومٕمل )ت سمـ ُمقؾمك اًمٙمردي اًمِمٝمرز

 أؾمامء أظمرى .

(.144-23/140شمرمجتف ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء)
 

.شاًمٜمقوي»)ط( ذم  (9)
 

 زيمري٤م ذٞمك سمـ ذف سمـ ُمري سمـ احلزاُمل احلقراين اًمٜمقوي اًمِم٤مومٕمل.هق اإلُم٤مم احل٤مومظ أسمق  (10)

 



 ذم ُمٕمروم٦م احلدي٨م اخلالص٦م

 

11 

 
ريض اهلل قمدٜمٝمؿ ومٝمذسمتدف  ,(12)سم٤مسمـ مج٤مقمد٦م (11)(اعمٕمروف)٤ميض سمدر اًمديـ واًم٘م

ومقوٕم٧م يمدؾ رء ذم ُمّمدبف  ,٤مأٟمٞم٘مً  ٤م, ورصٗمتف شمرصٞمٗمً (13) (٤موومتحتف شمٗمتٞمحً ), ٤مُتذيبً 

 ., وأوٗم٧م إمم ذًمؽ زي٤مدات ُمٝمٛم٦م ُمـ ضم٤مُمع إصقل وهمػمهوُم٘مره

 

                                                                                                                                                                                         

 ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ اًمٜم٤مومٕم٦م , وُمٜمٝم٤م:

 ُتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت . -1 

 ُمسٚمؿ.صحٞمح اعمٜمٝم٤مج ذم ذح  -2

 .اًمت٘مري٥م واًمتٞمسػم ذم ُمّمٓمٚمح احلدي٨م  -3

 إرؿم٤مد ـمالب احل٘م٤مئؼ إمم ُمٕمروم٦م ؾمٜمـ ظمػم اخلالئؼ. -4

 إذيم٤مر.  -5

 , اًمذي ٓ يٙم٤مد خيٚمق ُمٜمف سمٞم٧م ممـ ًمف أدٟمك صٚم٦م سم٤مًمٕمٚمؿ.اًمّم٤محللم ري٤مض -6

 إرسمٕمقن اًمٜمقوي٦م. -7

 ط دار اًمٗمٙمر. (324-17/321(. شمرمجتف ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء )676)ت 

.وًمٞمس٧م ذم )ك(شيٕمرف» (طذم )( 11)
 

مج٤مقم٦م سمـ قمدكم  إسمراهٞمؿ سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد اهلل سمـ أسمق إؾمح٤مق اًمٕمالُم٦مهق اإلُم٤مم  (12)

 (.764.)تسمـ مج٤مقم٦م سمـ طم٤مزم سمـ صخر سمـ قمبد اهلل اًمٙمٜم٤مين احلٛمقي إصؾ اًم٘مدد

 ويمت٤مب اسمـ مج٤مقم٦م اًمذي ي٘مّمده اعم١مًمػ هق اعمٜمٝمؾ اًمروي.

(, 172-3/171) (, واًمدددرر اًمٙم٤مُمٜمدد٦م298-3/297) ومددقات اًمقومٞمدد٤مت واًمددذيؾ قمٚمٞمٝمدد٤مشمرمجتددف ذم 

 (.298-5/297إقمالم ًمٚمزريمكم )و

.شوٟم٘محتف شمٜم٘مٞمًح٤م»)ز( ذم ( 13)
 



 ]شمسٛمٞم٦م اًمٙمت٤مب[ )(

 

12 

 

23 

 

 

 (03) ]تسؿقة الؽتاب[

, وجيٕمٚمدف (15)(اإلرؿمد٤مد)هيؿ ؾمدبٞمؾ وهيد سمفًمبلم ٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يٜمٗمع اًمٓم٤موأؾم 

, ورشمبتدف قمدغم  (16)شاخلالص٦م ذم ُمٕمروم٦م احلدي٨م»دًمقضمٝمف اًمٙمريؿ , وؾمٛمٞمتف سم ٤مظم٤مًمًّم 

  .ُم٘مدُم٦م وُم٘م٤مصد وظم٤م٦ْم 

                                                                        

.هذا اًمٕمٜمقان ُمـ ووٕمل ٕمهٞمتف أسمرزشمف( 14)
 

.شاًمرؿم٤مد»)ز( ذم  ( 15)
 

طمد٤مضمل ظمٚمٞمٗمد٦م ذم يمِمدػ هذه هل شمسٛمٞم٦م اًمٙمت٤مب قمٜمد ُم١مًمٗمدف وقمٜمدد ُمدـ ذيمدر اًمٙمتد٤مب ُمثدؾ ( 16)

 (, ويمذا هق ذم اعمخٓمقـم٤مت اًمتل طمّمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م.1/720اًمٔمٜمقن)

, وًمٕمٚمف شمٍمدف شاحلدي٨م أصقل اخلالص٦م ذم » واًمٓمبٕم٦م اًمتل أظمرضمٝم٤م صبحل اًمس٤مُمرائل ضمٕمؾ قمٜمقااه٤م

 .ش اخلالص٦م ذم ُمٕمروم٦م احلدي٨م »ُمٜمف: وم٢مٟمف طمتك ذم صقر اعمخٓمقط اًمذي اقمتٛمد قمٚمٞمف هق ٟمٗمسف: 

 .ش اخلالص٦م ذم ُمٕمروم٦م احلدي٨م »وم٤مخلالص٦م: أن اؾمؿ اًمٙمت٤مب هق: 
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 ادؼدمة

ٕٟمدف  :وأومْمدٚمٝم٤م ,ُمدـ أذف اًمٕمٚمدقم ,وروايتف ,طاًمٕمٚمؿ سمحدي٨م رؾمقل اهلل  

رهم٥م ذم ٟمنمه إٓ يمؾ ٓ ي ,وإطمٙم٤مم ,وُم٤مدة قمٚمؿ إصقل ,صم٤مين أدًم٦م قمٚمقم اإلؾمالم

 .إٓ يمؾ ُمٜم٤مومؼ ؿم٘مل وٓ يزهد ذم ٟمٍمه ,(17)ص٤مدق شم٘مل

ًمٞمٝمؿ ُمدـ إًمٞمس رء أصم٘مؾ قمغم أهؾ اإلحل٤مد وٓ أسمٖمض  :ىم٤مل أسمق ٟمٍم سمـ ؾمالم 

 . (18)ؾمامع احلدي٨م وروايتف وإؾمٜم٤مده 

 

 

                                                                        

 ,اءهدؿويمٞمػ ٓ يٙمقٟمقن يمذًمؽ وىمد ٟمبذوا اًمددٟمٞم٤م سم٠مههد٤م ور ,ن أصح٤مب احلدي٨م ظمػم اًمٜم٤مسإ (17)

وٟمدقُمٝمؿ  ,وظمٚمدقىمٝمؿ اعمدداد ,واؾمدؽمواطمٝمؿ اعمدذايمرة ,وؾمدٛمرهؿ اعمٕم٤مرود٦م ,ذاؤهؿ اًمٙمت٤مسم٦مهموضمٕمٚمقا 

 ,وم٤مًمِمدائد ُمع وضمقد إؾم٤مٟمٞمد اًمٕم٤مًمٞم٦م قمٜمدهؿ رظمد٤مء ,وشمقؾمدهؿ احلَم ,واصٓمالءهؿ اًمْمٞم٤مء ,اًمسٝم٤مد

رود٤مء ذم ىمٚمدقمؿ سم٤مًمو ,ومٕم٘مقدؿ سمٚمدذاذة اًمسدٜم٦م همد٤مُمرة ,ووضمقد اًمرظم٤مء ُمع وم٘مد ُم٤م ـمٚمبقه قمٜمدهؿ سم١مس

وأهدؾ  ,ظمدقااهؿإوأهؾ اًمسٜم٦م ىم٤مـمب٦م  ,وجم٤مًمس اًمٕمٚمؿ طمبقرهؿ ,شمٕمٚمؿ اًمسٜمـ هورهؿ ,إطمقال قم٤مُمرة

 (.3.اهد ُمـ ُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م ًمٚمح٤ميمؿ )صقمداؤهؿأاإلحل٤مد واًمبدع سم٠مهه٤م 

 اخلٓمٞمد٥م ذم ذف أصدح٤مب احلددي٨م( و4احل٤ميمؿ ذم ُمٕمروم٦م قمٚمقم احلددي٨م )صرواه صحٞمح,  (18)

.(146 )سمرىمؿ
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أوودد٤مع ذتدد٤مج و ,صددٓمالطم٤متاو ,وأطمٙمدد٤مم ,أصددقل (19) (اًمٕمٚمددؿ): ودددذا

قمددغم اعمتددقن وإؾمدد٤مٟمٞمد  (21) (ُٕمددقراهددذه )دار وُمدد ,إمم ُمٕمرومتٝمدد٤م (20)(ـم٤مًمبٝمدد٤م)

 وهمػمه٤م . (22))واًمسٜمد(

 ـَ تُ وَُمد ,تـ ُمدـ إرضاعمدوسمدف ؿمدبف  ,يمتٜمػ اًمّمٚم٥م ُمـ احلٞمقاناهق ُم٤م  :اعمتـ

ذًمدؽ اًمٌمدء,  سمدف ميت٘مدق)ُمد٤م  :ومٛمتـ يمؾ رء ,طمبؾ ُمتلم :وُمٜمف ,ىمقي ُمتٜمف ,اًمٌمءُ 

 .ف ويت٘مقى سم ,يمام أن اإلٟمس٤من يت٘مقم سم٤مًمٔمٝمر ,يت٘مقى سمف (23)و(

أهدق  ,ظمتٚمػ ذم ُمدتـ احلددي٨ماو ,ت٘مقم م٤م اعمٕم٤مينشماًمتل  فحلدي٨م: أًمٗم٤مفمومٛمتـ ا 

 ط (24)اهلل( قلرؾمدأو هدق ُم٘مقل) يمدذا ويمدذا, طىمقل اًمّمح٤ميب قمـ رؾمدقل اهلل 

أو شم٘مريددر,  ,أو ومٕمددؾ ,إُمدد٤م ىمددقل ,أن اًمسددٜم٦م (25), وإول أفمٝمددر عمدد٤م شمت٘مددررومحسدد٥م

وأصمد٤مرهؿ  ,ددؿ سم٢مطمسد٤من واًمتد٤مسمٕملم ,واًمسٚمػ أـمٚم٘مقا احلدي٨م قمغم أىمقال اًمّمح٤مسم٦م

 وومت٤مواهؿ . 

                                                                        

.شاًمٕمٚمقم»)ك( و)ط(  ذم( 19)
 

.شـم٤مًمبف»)ز( ذم ( 20)
 

.شُٕمقر»ذم)ط(  (21)
 

.)ز(زي٤مدة ذم ( 22)
 

.)ز(زي٤مدة ذم ( 23)
 

.شاًمرؾمقل» ذم )ط( ( 24)
 

ش.ُمـ» زي٤مدة( ذم )ط( 25)
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 ا: أي ُمٕمتٛمد ومسدٛمل ؾمدٜمدً ُمـ ىمقدؿ ومالن ؾمٜمد ,أظمب٤مر قمـ ـمريؼ اعمتـ :واًمسٜمد

 ووٕمٗمف قمٚمٞمف .  ,قمتامد احلٗم٤مظ ذم صح٦م احلدي٨مٓ

 .رومع احلدي٨م إمم ىم٤مئٚمفهق  :واإلؾمٜم٤مد

ؾمٜم٤مد ُمـ اًمديـ , وًمقٓ اإلؾمٜم٤مد ًم٘م٤مل ُمدـ ؿمد٤مء ُمد٤م اإل :وىم٤مل قمبد اهلل سمـ اعمب٤مرك 

 . (26)٤مءؿم

 .آقمتامدن ذم ُمٕمٜمك ومٕمغم هذا اًمسٜمد واإلؾمٜم٤مد يت٘م٤مرسم٤م

, ويسدتٕمٛمؾ ذم ىمٚمٞمدؾ اًمٙمدالم ومِمدٞمًئ٤م ٤مذددث ؿمدٞمئً  : ٕٟمفواحلدي٨م ود اًم٘مديؿ 

 ويمثػمه .

 ,وأظمرى اعمٕمٜمك اًم٘مد٤مئؿ سمد٤مًمٜمٗمس ,واًمٙمالم يٕمٜمل سمف شم٤مرة اًم٘مقل اًمدال قمغم اعمٕمٜمك

 ظمؼم وإٟمِم٤مء .  :وهق ىمسامن

ٗمسف ٜمسميمالم يٗمٞمد  :واخلؼم هق, (27)ظ ي٘م٤مرٟمف ذم اًمقضمقد()اإلٟمِم٤مء إجي٤مد ُمٕمٜمك سمٚمٗم

, واًمٙمالم يِمدٛمؾ اعمٗمٞمدد وهمدػمه , وم٘مقًمدف يٗمٞمدد سمٜمٗمسدف رء إمم رء ذم اخل٤مرج ٟمسب٦م

                                                                        

(26)
 

( واًمؽمُمدذي ذم اًمٕمٚمدؾ اًمتدل ذم اظمدر ا د٤مُمع 1/15)رواه ُمسٚمؿ ذم ُم٘مدُمد٦م صدحٞمحف صحٞمح, 

.(1/26جروطملم )(, واسمـ طمب٤من ذم ُم٘مدُم٦م اعم5/740)
 

. (طذم ) ًمٞمس( 27)
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ذم زيد ىم٤مئؿ , وىمقًمؽ اًمٖمالم اًمذي ذم ىمقًمؽ اًمٖمالم ًمزيد ومٕمدؾ  :خيرج همػمه ُمثؾ ىم٤مئؿ

 .   (28))خيرج اإلٟمِم٤مئٞم٤مت(يمذا ويمذا , وىمقًمف ذم اخل٤مرج 

, ؾمب٥م ًمٜمسب٦م همػم ُمسبقىم٦م سمٜمسدب٦م أظمدرى اإلٟمِم٤مء يمالم ًمٗمٔمف :ٕمض إدسم٤مءىم٤مل سم

ُمسدبقىم٦م م٤م ذّمؾ اًمٙمالم ًمٙمٜمٝمد٤م  (29)(ٜمسب٦مًم) ومخرج اخلؼم ٕن ًمٗمٔمف وإن يم٤من ؾمبًب٤م

 وم٤مخلؼم ص٤مدق وإٓ ومٙم٤مذب .  (30) (ـم٤مسم٘مت٤م, وم٢من )سمٜمسب٦م أظمرى هل طمٙم٤مي٦م قمٜمٝم٤م

ث ٟمسدب٦م مد٤م ذّمدؾ اًمدذي ذدد وم٢من اعمتٙمٚمؿ هق ,واإلٟمِم٤مء ًمٞمس ًمف ٟمسب٦م أظمرى

ويمدؾ  ,ٟمسدب٦م سم٘مد٦ماعمٓم٤مٕن  :وٓ قمددُمٝم٤م ,اعمٓم٤مسم٘مد٦م (31) (ٛمؾتذ), وًمذًمؽ ٓ اًمٙمالم

 ٟمسب٦م ٓ سمد د٤م ُمـ ُمٜمتسبلم ؾم٤مسم٘ملم قمٚمٞمٝم٤م . 

 

                                                                        

» ذم )ط(( 28)
 

.ش اإلٟمس٤مسمٞم٤مت
 

(29)
 

.شٟمسبف»ذم )ط( 
 

(30)
 

.ششمٓم٤مسم٘مت٤م»ذم )ط( 
 

(31)
 

.شيتحٛمؾ»ذم )ط( 
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  :فـروع

وٓ صم٤مًم٨م دام قمغم اعمخت٤مر, ومٛمرضمع اًمّمددق  ,أو يمذب ,اخلؼم إُم٤م صدق :إول 

 (32) )سمدلم(يمدام  ,أو إًمٞمٝمام مجٞمًٕمد٤م ,قمت٘م٤مد اعمخؼماأو  ,إُم٤م إمم ُمٓم٤مسم٘م٦م اًمقاىمع ,واًمٙمذب

 ن . ٞم٤مطمدائؼ اًمبٞم٤من ذم ذح اًمتب (33) (ذم)ًمؽ 

, وىمد يٕمٚمؿ طوظمؼم رؾمقًمفشمٕم٤ممم, يمخؼم اهلل  اخلؼم ىمد يٕمٚمؿ صدىمف ىمٓمًٕم٤م: :اًمث٤مين

, وىمد ئمـ صدىمف يمخؼم اًمٕمدل, وىمدد ئمدـ شمٕم٤ممم يمذسمف ىمٓمًٕم٤م يمخؼم اعمخ٤مًمػ خلؼم اهلل

 خؼم اعمجٝمقل . يمذسمف يمخؼم اًمٗم٤مؾمؼ, وىمد يِمؽ ومٞمف يم

 واطم٤مد .اخلؼم يٜم٘مسؿ إمم ُمتقاشمر,  :اًمث٤مًم٨م

أطم٤مًم٧م اًمٕم٤مدة شمقاـمد١مهؿ  ذم اًمٙمثرة ُمبٚمًٖم٤م (34)(شمف٧م )رواسمٚمٖمظمؼم  :واعمتقاشمر هق 

   :يم٤معمخؼميـ قمـ وضمقد ُمٙم٦م وهمزوة سمدر وًمف ذـم٤من ,قمغم اًمٙمذب

)سم٠من يٙمقن اعمخؼم قمٜمدف :إمم حمسقس ُمستٜمًدا ,ٝمؿ ضورًي٤مأن يٙمقن قمٚمٛمإول:  

مل  ,أو قمدـ فمدـ ,أو صدق إٟمبٞمد٤مء ,ًمق أظمؼموٟم٤م قمـ طمدوث اًمٕم٤ممل إذ (35)قؾًم٤م(حمس

 ذّمؾ ًمٜم٤م اًمٕمٚمؿ . 

                                                                        

(32)
 

.شسمٞمٜم٧م»ذم )ط( 
 

(33)
 

زي٤مدة ذم )ط(.
 

(34)
 

.شروايتف»ذم )ط( 
 

(35)
 

ًمٞمس٧م ذم )ك( وٓ )ط(.
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ؿ ًمٙمثدرُت :ذم قمدم شمدقاـمئٝمؿ قمدغم اًمٙمدذب ,واًمقؾمط ,أن يستقي ـمروم٤مه :اًمث٤مين 

 ,ٟمحدق اًم٘مدران ,, ووؾمدٓمف يمٓمرومٞمدفهظمرومٞمٙمدقن أوًمدف يمدآ ,(36)ويدوم هذا )احلدد(

وٕضمدؾ  ,وُم٤م أؿمبف ذًمدؽ ,اًمزيمقات وُم٘م٤مدير ,وقمدد اًمريمٕم٤مت ,ًمّمٚمقات اخلٛمسوا

قمٚمٞمدف ن ُمقؾمدك أ ٚمٝمدؿٟم٘مذم  -ُمدع يمثدرُتؿ -ًمٕمٚمؿ سمّمدق اًمٞمٝمقد ذًمؽ مل ذّمؾ ًمٜم٤م ا

سمٜم٘مؾ اًمٜمص قمدغم إُم٤مُمد٦م قمدكم  :, وٓ سمّمدق اًمِمٞمٕم٦ماًمسالم يمذب يمؾ ٟم٤مؾم  ًمنميٕمتف

 فٕن هدذا وودٕم :سمٙمر ريض اهلل قمٜمدف , واًمبٙمري٦م قمغم إُم٤مُم٦م أيب(37) (ريض اهلل قمٜمف)

ًٓ أ  ذم قمٍمه وسمٕمده ذم إقمّم٤مر .  (38) (ىمٚمقن٤ماًمٜم)صمؿ يمثر  ,وأومِمقه ,طم٤مد أو

ام يروى ُمـ احلددي٨م ومٞم (39))ُمث٤مل ًمذًمؽ(ُمـ ؾمئؾ قمـ إسمراز  :ىم٤مل اسمـ اًمّمالح

   . (40)أقمٞم٤مه ـمٚمبف

ًمدٞمس ُمدـ ذًمدؽ وإن ٟم٘مٚمدف قمددد اًمتدقاشمر  (41)شإٟمام إقمامل سم٤مًمٜمٞم٤مت» :وطمدي٨م

 .  (43) (ًمف)أوقضمد ذم قمٚمٞمف ذم وؾمط إؾمٜم٤مده ومل ي (42) )ـمرأ(زي٤مدة ٕن ذًمؽ و

                                                                        

(36)
 

.شاحل٤مل»ذم )ط( 
 

(37)
 

.شيمرم اهلل وضمٝمف»ذم )ك( 
 

(38)
 

.شاًمٜم٘م٤مًمقن»ذم )ط( 
 

(39)
 

»ذم )ط( 
 

.ش أُمث٤مل
 

 (.267قمٚمقم احلدي٨م )ص (40)

 ( قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف.1907(وُمسٚمؿ سمرىمؿ )6689رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ) (41)

(42)
 

»ذم )ط( 
 

.ش إـمراء
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 (45)(راه)ٟمد (44)شُم٘مٕمده ُمدـ اًمٜمد٤مر أا ومٚمٞمتبقُمـ يمذب قمكم ُمٕمتٛمدً » :ٟمٕمؿ طمدي٨م

 ًٓ  .(46) (ؿا )اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ اًمٕمدد ًمذًمؽ وم٢مٟمف ٟم٘مٚمف ُمـ  ُمث٤م

 (49)(ـرواه )قمد أٟمدف :(48)احلد٤مومظ ا ٚمٞمدؾ ذم ُمسدٜمده (47)وذيمر أسمق سمٙمر اًمبزار

 .   ٟمحق ُمـ أرسمٕملم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م طرؾمقل اهلل 

                                                                                                                                                                                         

(43)
 

»ذم )ط( 
 

.ش أوائٚمف
 

  قمٜمف.( قمـ قمكم ريض اهلل1(, وُمسٚمؿ ذم اعم٘مدُم٦م سمرىمؿ )106رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ ) (44)

 ( قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف.2(, وُمسٚمؿ ذم اعم٘مدُم٦م سمرىمؿ )108رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ ) و

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.3(, وُمسٚمؿ ذم اعم٘مدُم٦م سمرىمؿ )110ورواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )

 ( قمـ اعمٖمػمة ريض اهلل قمٜمف.4(, وُمسٚمؿ ذم اعم٘مدُم٦م سمرىمؿ )129ورواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )

( قمـ مخس٦م وؾمدبٕملم صدح٤مسمًٞم٤م, 21-20 ذم ٟمٔمؿ اعمتٜم٤مصمر ذم احلدي٨م اعمتقاشمر )ص واحلدي٨م ذيمره اًمٙمت٤مين

 وؾمٞم٠ميت ًمف ُمزيد ذم اًمّمٗمح٦م اًمت٤مًمٞم٦م.

(45)
 

»ذم )ط( 
 

.شيراه
 

 ذم )ط( ا ٛمؿ. (46)

آُم٤مم, احل٤مومظ اًمٙمبػم, أسمق سمٙمر, أمحد سمـ قمٛمرو سمـ قمبد اخل٤مًمؼ, اًمبٍمدي, اًمبدزار, صد٤مطم٥م  هق  (47)

 .قمغم أؾم٤مٟمٞمده  اعمسٜمد اًمٙمبػم, اًمذي شمٙمٚمؿ

 (.292), وشمقذم ؾمٜم٦م ئتلم٤موًمد ؾمٜم٦م ٟمٞمػ قمنمة وُم

 ,(654- 653/ 2) :احلٗم٤مظ شمذيمرةو ,(50/ 6) اعمٜمتٔمؿو ,(335 - 4/334):سمٖمداد شم٤مري شمرمجتف ذم 

 (.13/554ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء) ,(7/268) :سم٤مًمقومٞم٤مت اًمقاذمو

 (.971حت٧م طمدي٨م رىمؿ  3/188اًمبحر اًمزظم٤مر اعمٕمروف سمٛمسٜمد اًمبزار ) (48)

(49)
 

.شُمـ»ذم )ط( 
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 .ةوومٞمٝمؿ اًمٕمنمة اعمبنم ,أٟمف رواه اصمٜم٤من وؾمتقن صح٤مسمًٞم٤م (50)وذيمر سمٕمض احلٗم٤مظ

قازم تدقمدغم اًم وهٚمدؿ ضمدرا ,زديد٤مدامل يزل قمدد رواشمدف ذم  :(51)ىم٤مل اسمـ اًمّمالح 

 ؾمتٛمرار . وآ

 :(52)سمـ إصمػم ذم ضم٤مُمع إصقل ا ىم٤مل

                                                                        

رواه ؾمدتقن  :رؾمد٤مًم٦م اًمِمد٤مومٕمل ؿمد٤مرحوىم٤مل أسمق سمٙمر اًمّمػمذم  (:1/203ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمٗمتح ) (50)

 .ومجع ـمرىمف اًمٓمؼماين ومزاد ىمٚمٞماًل  ,٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦مٟمٗمًس 

 ,وىمد ظمرضمٝم٤م سمٕمض اًمٜمٞمس٤مسمقريلم ومدزادت ىمٚمدٞماًل  ,٤مرواه أيمثر ُمـ صمامٟملم ٟمٗمًس  :وىم٤مل أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ُمٜمده 

سمدـ اوسمدذًمؽ ضمدزم  ,ع ـمرىمف سمـ ا قزي ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مب اعمقوققم٤مت ومجد٤موز اًمتسدٕملموىمد مج

وىمد مجٕمٝم٤م سمٕمده احل٤مومٔم٤من يقؾمػ  ,يرويف ٟمحق ُم٤مئ٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م :وىم٤مل أسمق ُمقؾمك اعمديٜمل ,دطمٞم٦م

وحتّمؾ ُمـ  ,ومقىمع ًمٙمؾ ُمٜمٝمام ُم٤م ًمٞمس قمٜمد أظمر ,ومه٤م ُمتٕم٤مسان ,وأسمق قمكم اًمبٙمري ,سمـ ظمٚمٞمؾ

 ,ُمـ صحٞمح وطمسـ ووٕمٞمػ وؾمد٤مىمط :٦م ُم٤مئ٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م قمغم ُم٤م ومّمٚمتفجمٛمقع ذًمؽ يمٚمف رواي

 .ُمع أن ومٞمٝم٤م ُم٤م هق ذم ُمٓمٚمؼ ذم اًمٙمذب قمٚمٞمف ُمـ همػم شم٘مٞمٞمد مذا اًمققمٞمد اخل٤مص

وٟم٤مزع  ,ضمؾ يمثرة ـمرىمف أـمٚمؼ قمٚمٞمف مج٤مقم٦م أٟمف ُمتقاشمر, وٕوٟم٘مؾ اًمٜمقوي أٟمف ضم٤مء قمـ ُم٤مئتلم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

ُمد٤م سمٞمدٜمٝمام ذم اًمٙمثدرة وًمٞمسد٧م و ,ًمتقاشمر اؾمدتقاء ـمرومٞمدفٕن ذط ا :ىم٤مل ,سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م ذم ذًمؽ

ا رواي٦م اعمجٛمقع قمـ ن اعمراد سم٢مـمالق يمقٟمف ُمتقاشمرً سم٠م وأضمٞم٥م ,ذم يمؾ ـمريؼ ُمٜمٝم٤م سمٛمٗمرده٤م ُمقضمقدة

 اهد.وهذا يم٤مف ذم إوم٤مدة اًمٕمٚمؿ  ,ُمـ اسمتدائف إمم اٟمتٝم٤مئف ذم يمؾ قمٍم ,اعمجٛمقع

 (.243قمٚمقم احلدي٨م )ص  (51)

 (.1/122ُم٘مدُم٦م ضم٤مُمع إصقل ) (52)
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 وزائدد ذّمدؾ اًمٕمٚمدؿ ,يم٤مُمؾ وهق أىمؾ قمدد يدقرث اًمٕمٚمدؿ :اًمٕمدد قمغم ىمسٛملم 

سمحّمدقل اًمٕمٚمدؿ  ٤مٜمَّدٙمُ ًمٜمد٤م ًمَ  واًمٙم٤مُمدؾ ًمدٞمس ُمٕمٚمقًُمد٤م ,٦موشم٘مع اًمزيد٤مدة ومْمدٚم ,سمبٕمْمف

, ٙمامل اًمٕمدد ٟمستدل قمدغم طمّمدقل اًمٕمٚمدؿٓ أٟم٤م سم ,اًمرضوري ٟمستدل قمغم يمامل اًمٕمدد

وأىمؾ قمدد ذّمؾ سمف اًمٕمٚمؿ اًمرضوري ُمٕمٚمقم هلل شمٕم٤ممم همػم ُمٕمٚمقم ًمٜم٤م, ٕٟمد٤م ٓ ٟمددري 

 ,ئتلم٤موإٟمف يم٤من سمٕمد ظمؼم اعم٤مئ٦م واعمد ,اخلؼم ُمتك ذّمؾ ًمٜم٤م اًمٕمٚمؿ سمقضمقد ُمٙم٦م قمٜمد شمقاشمر

ٟمٗمسدٜم٤م إذا ىمتدؾ رضمدؾ ذم وإن شمٙمٚمٗمٜم٤مه٤م ومسبٞمٚمف أن ٟمراىمد٥م أ ,ويٕمن قمٚمٞمٜم٤م دمرسم٦م ذًمؽ

 ,وم٠مظمؼموٟم٤م قمـ ذًمؽ ُمتقاًمٞمف وم٢من ىمقل إول ذرك اًمٔمـ ,ِم٤مهد مج٤مقم٦موم ,اًمسقق ُمثاًل 

 .(53)٤موريً وٓ يزال يتزايد شم٠ميمده إمم أن يّمػم ض ,واًمث٤مًم٨م ي١ميمده ,وىمقل اًمث٤مين

 . (54)هق يمؾ ظمؼم مل يٜمتف إمم اًمتقاشمر صمؿ هق ىمسامن ُمستٗمٞمض وهمػمه  :طم٤مدٔوا 

                                                                        

   (:18/50ىم٤مل ؿمٞم  اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل يمام ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى) (53)

واًمٕمٚمدؿ احل٤مصدؾ سمخدؼم ُمدـ إظمبد٤مر  ,قمٚمٞمف ا ٛمٝمقر أن اًمتقاشمر ًمٞمس ًمف قمدد حمّمقر يواًمّمحٞمح اًمذ

وًمدٞمس عمد٤م يِمدبع يمدؾ  ,قمٜمدد اًمنمدب ييمام ذّمؾ اًمِمبع قم٘مٞم٥م إيمؾ واًمر ,ذّمؾ ذم اًم٘مٚم٥م ضورة

وىمدد يٙمدقن  ,وىمد يٙمقن  قدشمدف يمد٤مًمٚمحؿ ,سمؾ ىمد يٙمقن اًمِمبع ًمٙمثرة اًمٓمٕم٤مم ,در ُمٕملمواطمد ويرويف ىم

يمدذًمؽ  ,وٟمحدق ذًمدؽ ,أو طمدزن ,أو همْمد٥م ,ؿمتٖم٤مل ٟمٗمسف سمٗمرحوىمد يٙمقن ٓ ,ؾمتٖمٜم٤مء أيمؾ سم٘مٚمٞمٚمفٓ

 اخلؼم. اًمٕمٚمؿ احل٤مصؾ قم٘مٞم٥م

 -:فائدتان (54)
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أن طمٍم إطم٤مدي٨م يبٕمدد ُمٙم٤ماهد٤م, همدػم أن  :(55) ذيمر اسمـ ا قزي ذم شمٚم٘مٞمحف ]

 مج٤مقم٦م سم٤مًمٖمقا ذم شمتبٕمٝم٤م وطمٍمه٤م ذم أقمداد.

 .(57)ؾمبٕمامئ٦م أًمػ ويمن صح ُمـ إطم٤مدي٨م :(56)ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ

 

                                                                                                                                                                                         

٨ُم ومٞمدف قمدـ صدح٦م احلددي٨م أو إومم: اعمتقاشمر ًمٞمس ُمـ ُمب٤مطم٨م قمٚمؿ اإلؾمدٜم٤مد, إذ قمٚمدؿ اإلؾمدٜم٤مد ُيبحد

وٕمٗمف, ًمٞمٕمٛمؾ سمف أو يؽمك ُمـ طمٞم٨م صٗم٤مت اًمرضم٤مل, وصٞمغ إداء, واعمتقاشمر ٓ ُيبح٨م ومٞمف قمـ رضم٤مًمدف, 

 (.60سمؾ جي٥م ىمبقًمف ُمـ همػم سمح٨م اهد سمتٍمف ُمـ ٟمزه٦م اًمٜمٔمر )ص 

 (.1/259وراضمع اًمٞمقاىمٞم٧م واًمدرر )

, ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م ُم٘مبؾ رمحف اهلل ذم اعم٘مدؽمح ذم ًم٦ماعمٕمتزشم٘مسٞمؿ طم٤مدث ُمـ قمٜمد شم٘مسٞمؿ اعمتقاشمر وأطم٤مد اًمث٤مٟمٞم٦م: 

 (:174أضمقسم٦م سمٕمض أؾمئٚم٦م اعمّمٓمٚمح)ص

أُم٤م شم٘مسٞمؿ احلدي٨م إمم اطم٤مد وُمتقاشمر ومٝمق شم٘مسٞمؿ ُمبتدع, وأول ُمـ اسمتدع هذا هق قمبد اًمرمحـ سمـ يمٞمسد٤من 

, وشمبٕمف قمغم ذًمؽ شمٚمٛمٞمدذه إسمدراهٞمؿ سمدـ إؾمدامقمٞمؾ -اًمذي ىم٤مل ومٞمف سمٕمْمٝمؿ: هق قمـ احلؼ أصؿ –إصؿ 

  سم٤مسمـ قمٚمٞم٦م...إًم . اًمِمٝمػم

 (.262)ص ذم قمٞمقن اًمت٤مري  واًمسػمشمٚم٘مٞمح ومٝمقم أهؾ إصمر  (55)

هق اإلُم٤مم ا ٚمٞمؾ أسمق قمبد اهلل أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمبؾ سمـ هالل اًمِمٞمب٤مين اعمدروزي صمدؿ اًمبٖمددادي,  (56)

٥م سم٢مُم٤مم أهؾ اًمسٜم٦م وا امقم٦م ) أي ذم زُمٜمف( )ت   (.241ًُم٘مَّ

(.358-11/178شمرمجتف ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء )
 

(57)
 

( 10/333( واخلٓمٞم٥م ذم شم٤مري  سمٖمدداد )35وٕمٞمػ, رواه اًمبٞمٝم٘مل ذم اعمدظمؾ إمم اإليمٚمٞمؾ )ص

 ( وذم ؾمٜمده ُمبٝمؿ. 97-19/96واعمزي ذم ُتذي٥م اًمٙمامل )
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وم٘م٤مل: هذا يمت٤مب ىمد مجٕمتف, واٟمت٘مٞمتف ُمـ أيمثر ُمـ ؾمبٕمامئ٦م  ,ىمرئ قمٚمٞمف ُمسٜمدهو 

أًمػ ومخسلم أًمًٗم٤م ومام اظمتٚمػ اعمسٚمٛمقن ُمـ احلدي٨م وم٤مرضمٕمقا إًمٞمف, وُم٤م مل دمدوا ومٞمف 

 ومٚمٞمس سمحج٦م.

ؾ يمؾ ُم٤م ذقيف ُمسٜمده أرسمٕمقن أًمػ طمدي٨م, ُمٜمٝم٤م قمنمة آف ُمٙمررة, ىمٞموم٢من 

 هذا ؟ ومٙمٞمػ ي٘مقل: صح ؾمبٕمامئ٦م أًمػ ويمن, ُمع

 .(58) وم٠مضمٞم٥م أن اعمراد مذا اًمٕمدد اًمٓمرق ٓ اعمتقن[

                                                                        

 ُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم زي٤مدة ُمـ اعمخٓمقـمتلم, وًمٞمس ذم اعمٓمبقع. (58)



 اعم٘م٤مصدددددد:
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  :ادؼاصـــــد

 سمدؾ يٙمتسد٥م صدٗم٦م ,قمتب٤مر إٓ ٟم٤مدًرآأن ُمتـ احلدي٨م ٟمٗمسف ٓ يدظمؾ ذم ا قمٚمؿا 

 ,واًمْمدبط ,اًمدرواة ُمدـ اًمٕمداًمد٦م٤مف صدسمحسد٥م أوسملم  وسملم ,واًمْمٕمػ ,ُمـ اًم٘مقة

ٟم٘مٓمدد٤مع وآ ,٤ملشمّمددأو سمحسدد٥م اإلؾمددٜم٤مد ُمددـ آ ,, وظمالومٝمدد٤م سمددلم ذًمددؽواحلٗمددظ

 وٟمحقه٤م . , وٓمرابوآ ,واإلرؾم٤مل,

هدذا إذا ٟمٔمدر إمم  ,وودٕمٞمػ ,وطمسدـ ,صدحٞمح :وم٤محلدي٨م قمغم هذا يٜم٘مسؿ إمم

وهمدػم  ,قمددل ود٤مسمط صم٘م٦م هق :وأُم٤م إذا سمح٨م قمـ أوص٤مف اًمرواة ٟمٗمسٝم٤م وم٘مٞمؾ ,ـتاعم

وُم٤مت ذم ؾمدٜم٦م  ,وًمد ذم ؾمٜم٦م يمذا ,ؾمٛمف ومالناو ,أو يمذوب ,أو جمٝمقل ,أو ُمتٝمؿ ,صم٘م٦م

 .وٟمحق ذًمؽ ,يمذا

وإومد٤مدة اًمِمدٞم   ,ؾمدتٗم٤مدشمفايم٤من اًمبح٨م قمدـ يمٞمٗمٞمد٦م  ,اًمٓم٤مًم٥م طم٤ملوإذا ٟمٔمر إمم  

 وهمػم ذًمؽ .  , واإلضم٤مزة ,واًمسامع ة ,ويمٞمٗمٞم٦م أظمذه ُمـ اًم٘مراء ,إي٤مه

   :شم٥م اًمٙمالم قمغم أرسمٕمف أسمقابؽموهذا اًمت٘مرير يستدقمل أن ي

 ذم أىمس٤مم احلدي٨م وأٟمقاقمف .  :إول

 ذم أوص٤مف اًمرواة .  :اًمث٤مين

 ذم حتٛمؾ احلدي٨م وـمرق ٟم٘مٚمف .  :اًمث٤مًم٨م

 اًمرضم٤مل وأٟمس٤ممؿ .  ذم أؾمامء :اًمراسمع
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 الباب األول 

 يف أقسام احلديث

 وفقه ثالثة فصول
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 يف الصحقــــح  :الػصـــل األول 

ؿ قمدـ وؾمدٚم ,قمدـ ُمثٚمدف ,ه سمٜم٘مدؾ اًمٕمددل اًمْمد٤مسمطشمّمؾ ؾمٜمداهق ُم٤م  :اًمّمحٞمح 

 .  ٦موقمٚم ,ؿمذوذ

شمّمدؾ ؾمدٜمده اُمد٤م  :وم٘مقًمدف ,واًمْمدٕمٞمػ ,ـطمؽماز قمـ احلساوذم هذه إوص٤مف 

 وهق اًمذي مل يتّمؾ إؾمٜم٤مده قمغم أي وضمف يم٤من .  :(59)طمؽماز قمـ اعمٜم٘مٓمعا

 ومٞمف ٟمقع ضمرح. أو ,طمؽماز قمٛمـ هق ُمستقر اًمٕمداًم٦مسمٜم٘مؾ اًمٕمدل ا :وىمقًمف

وٓ ؿمد٤مك ذم  ,وٓ ؾم٤مه ,همػم ُمٖمٗمؾ ,ُمتٞم٘مًٔم٤م ,: ُمـ يٙمقن طم٤مومًٔم٤موٟمٕمٜمل سم٤مًمْم٤مسمط 

 ,اًمٜم٤مىمؾ إذا يم٤من ومٞمف ٟمدقع ىمّمدقر قمدـ درضمد٦م اإلشم٘مد٤من وم٢من ,وإداء ,طم٤مًمتل اًمتحٛمؾ

 . طمديثف  َػ ٕمِّ وإذا ٟمزًم٧م درضمتف قمـ ذًمؽ ُو  ,دظمؾ طمديثف ذم طمد احلسـ

ًمٙمـ  ,(60)ًمذي يرويف اًمث٘م٦ما :وهق ,اطمؽماز قمـ اًمِم٤مذ ,ؾمٚمؿ قمـ ؿمذوذو :وىمقًمف

 ى اًمٜم٤مس . ورخي٤مًمػ ُم٤م 

 .٦مدطمىم٤م ,هم٤مُمْم٦م ,أؾمب٤مب ظمٗمٞم٦م (61)(ُمـ)أي ؾمٚمؿ قمام ومٞمف  ,٦موقمٚم :وىمقًمف

                                                                        

 إن ؿم٤مء اهلل, ويمذا خيرج اعمرؾمؾ, واعمدًمس.سمؾ واعمٕمْمؾ ُمـ سم٤مب أومم, واعمٕمٚمؼ يمذًمؽ, يمام ؾمٞم٠ميت ( 59)

 ؾمٞم٠ميت شمٕمريػ اًمِم٤مذ ذم ُمقوٕمف.( 60)

(61)
 

ذم )ط( .زي٤مدة 
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شمٚمدؽ  احلد٤مزم ُمثدؾ ,ٕٟمف ٓ خيٗمدك قمدغم اًمْمد٤مسمط :وم٢من ىمٞمؾ هذا اًم٘مٞمد ُمستدرك 

 واحل٤مزم ىمد يسٝمق .  ,يٜمبقىمد اًم٘م٤مدطم٦م ؟ ي٘م٤مل اًمّم٤مرم 

ىمٞمد ُمٜمٝمد٤م ظمدرج قمدـ أن  ومٞمف ومت٘مدا, وُم٤م ّمحتفومٞمف هذه اًم٘مٞمقد طمٙمؿ سم ضمتٛمعاومام 

 .  يٙمقن صحٞمًح٤م

 زم أن يٙمدقن ُم٘مٓمققًمد٤موٓ يٚم ,ُم٤م ذيمرٟم٤م :إٟمف صحٞمح ومٛمٕمٜم٤مه :وإذا ىمٞمؾ ذم طمدي٨م

مل يّمدح إؾمدٜم٤مده  (62): )أٟمف(ومٛمٕمٜم٤مه أٟمف همػم صحٞمح :ويمذا إذا ىمٞمؾ ,سمف ذم ٟمٗمس إُمر

 ٓ أٟمف يمذب ذم ٟمٗمس إُمر .  :قمغم اًمقضمف اعمٕمتؼم

 .وشمتٗم٤موت درضم٤مت اًمّمحٞمح سمحس٥م ىمقة ذوـمف :(63) (فائدة)

 ,(64)اإلُم٤مم اًمبخ٤مري :وأول ُمـ صٜمػ ذم اًمّمحٞمح اعمجرد 

                                                                        

(62)
 

ًمٞمس٧م ذم )ط( .
 

(63)
 

زي٤مدة ذم )ط( .
 

صد٤مطم٥م اًمبخد٤مري, اعمٖمدػمة سمدـ إسمدراهٞمؿ سمدـ إؾمدامقمٞمؾ سمـ اهلل حمٛمد قمبد أسمق احل٤مومظ اإلُم٤مم هق ( 64)

 .  ّمٜمٗم٦م(سٛمك صحٞمح اًمبخ٤مري )أصح اًمٙمت٥م اعماعم اًمّمحٞمح

 .يتٞماًم  وٟمِم٠م(, 194ؾمٜم٦م ) سمخ٤مرى ذم وًمد

 ٤مسمـ اعمدديٜمل وأمحدد سمدـ طمٜمبدؾيمد ؿمدٞم , أًمدػ ٟمحدق ٛمع ُمـؾم, واًمذيم٤مء اًمٕمٚمؿ وؾمٕم٦م احلٗمظ ذم اي٦م يم٤من

 ظمزيٛمد٦م واسمدـ احلدريب إؾمدح٤مق سمـ وإسمراهٞمؿ اًمؽمُمذي, و ئٛم٦م يمثػم يمٛمسٚمؿأ قمٜمف روى. الئؼ ظمو

 همػمهؿ.و

 (.256ت ؾمٜم٦م)
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  . (67)أصح اًمٙمت٥م سمٕمد يمت٤مب اهلل اًمٕمزيز (66)(٤مسم٤ممه٤ميمت)و ,(65)صمؿ ُمسٚمؿ

صدح ُمدـ أسمٕمدد يمتد٤مب اهلل  ؿ ؿمٞمًئ٤مُم٤م أقمٚم :ريض اهلل قمٜمف (68)وأُم٤م ىمقل اًمِم٤مومٕمل

 . (70)وم٘مبؾ وضمقد اًمٙمت٤مسملم  ,(69)ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ

                                                                                                                                                                                         

 (.471-12/391) شمرمجتف ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء

(65)
 

, اًمّمدحٞمح صد٤مطم٥م, اًمٜمٞمسد٤مسمقري اًم٘مِمدػمي احلجد٤مج سمدـ سٚمؿُم لماحلس أسمق احل٤مومظ اإلُم٤ممهق 

ؾمددٜم٦م وًمددد اعمسددٛمك صددحٞمح ُمسددٚمؿ )صمدد٤مين أصددح اًمٙمتدد٥م اعمّمددٜمٗم٦م(
 
(204)

 
 طمٜمبددؾ سمددـ أمحدددؾمددٛمع 

 ظمزيٛمد٦م سمدـ سمٙمدر وأسمدق ؾمدٗمٞم٤من سمدـ وإسمدراهٞمؿ اًمؽمُمذي :ُمٜمٝمؿ يمثػمونوروى قمٜمف  وهمػممه٤مواًمبخ٤مري,

 .ؿوهمػمه

 (.261ؾمٜم٦م ) سمٜمٞمس٤مسمقر شمقذم

ذمشمرمجتف 
 

(.580-12/557) أقمالم اًمٜمبالء  ؾمػم
 

. شيمت٤ممام»ذم )ز(  (66)
 

 (ىم٤مل:1/128ٟم٘مؾ آشمٗم٤مق قمغم ذًمؽ مج٤مقم٦م يمثػم ُمٜمٝمؿ اًمٜمقوي ذم ذح ُمسٚمؿ )( 67)

 ,وُمسدٚمؿ ,اًمبخد٤مري :سمٕمدد اًم٘مدران اًمٕمزيدز اًمّمدحٞمح٤من ء رمحٝمؿ اهلل قمغم أن أصدح اًمٙمتد٥ماشمٗمؼ اًمٕمٚمام

هم٤مُمْم٦م.و وُمٕم٤مرف فم٤مهرة ,وأيمثرمه٤م ومقائد ,ويمت٤مب اًمبخ٤مري أصحٝمام ,ُم٦م سم٤مًم٘مبقلام إوشمٚم٘متٝم
 

(68)
 

, اًم٘مرر ؿم٤مومع سمـ قمثامن سمـ اًمٕمب٤مس سمـ إدريس اسمـ حمٛمداإلُم٤مم احل٤مومظ اًمٙمبػم أسمق قمبد اهلل هق 

(.99-10/5(. شمرمجتف ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء)204ت )
 

( وذم اداب اًمِمدد٤مومٕمل )ص 1/12ح واًمتٕمددديؾ )صددحٞمح, رواه اسمددـ أيب طمدد٤مشمؿ ذم ُم٘مدُمدد٦م ا ددر (69)

( 77-1/76( واسمدـ قمبدد اًمدؼم ذم اًمتٛمٝمٞمدد )1/41( واسمـ طمب٤من ذم ُم٘مدُم٦م اعمجدروطملم )195-196

.شأصح»سمدل ًمٗمظ  شأٟمٗمع»وذم سمٕمْمٝم٤م  شأيمثر صقاسًم٤م»سمٚمٗمظ 
 

(70)
 

 (.14اٟمٔمر قمٚمقم احلدي٨م )ص 

نم ؾمٜمقات.ومم٤م ي١ميد هذا أن اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل ُم٤مت وًمٚمبخ٤مري ُمـ اًمٕمٛمر قم
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 قمٜمد ا ٛمٝمقر .  صمؿ اًمبخ٤مري أصحٝمام صحٞمًح٤م

ًمدػ أ ٦ماًمّمحٞمح ُمـ زه٤مء ؾمدتامئيمت٤مب  ٧مظمرضم :ىم٤مل اًمبخ٤مري (71)وذم ا ٤مُمع

 .  (72)إٓ صٚمٞم٧م ريمٕمتلم وُم٤م ووٕم٧م ومٞمف طمديًث٤م ,طمدي٨م

 :وأقمغم أىمس٤مم اًمّمحٞمح

 .٤م قمٚمٞمفشمٗم٘ماُم٤م 

 .ٟمٗمرد سمف اًمبخ٤مرياصمؿ ُم٤م  

 .(73))صمؿ ُم٤م اٟمٗمرد سمف ُمسٚمؿ( 

 .صمؿ ُم٤م هق قمغم ذـمٞمٝمام وإن مل خيرضم٤مه 

 .صمؿ قمغم ذط اًمبخ٤مري 

 .صمؿ قمغم ذط ُمسٚمؿ 

 .ُمـ إئٛم٦م صمؿ ُم٤م صححف همػممه٤م 

   .(74) س٤مم(ىمأ)ومٝمذه ؾمبٕم٦م  

                                                                        

يٕمٜمل صحٞمح اًمبخ٤مري واؾمٛمف اًمذي ؾمامه سمف اًمبخ٤مري: ا ٤مُمع اًمّمحٞمح اعمسٜمد ُمـ طمدي٨م  (71)

وؾمٜمٜمف وأي٤مُمف.  رؾمقل اهلل 
 

(.7( وُم٘مدُم٦م ومتح اًمب٤مري)ص 2/9اٟمٔمر شم٤مري  سمٖمداد ) (72)
 

ًمٞمس٧م ذم )ط(. (73)
 

.شأىمقال»ذم )ط(  (74)
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وهدق يمثدػم  ,أو سمٕمْمف ومدٞمٝمام ,طمذف ؾمٜمده (76)(ُم٤م)وأُم٤م  :(75)سمـ اًمّمالحال ىم٤م

   :(78)يم٘مقًمف ذم اًمتٞمٛمؿ :ذم صحٞمح ُمسٚمؿ (77)ىمٚمٞمؾ ضمًدا ,ذم شمراضمؿ اًمبخ٤مري

 .روى اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمدو

, وذيمدر ,وروىوومٕمدؾ, وأُمدر,  الن,ىمد٤مل ومد :٦م ا دزم ُمثدؾٖمسمّمدٞم (79)ومام يم٤من 

 ,وذيمدر ,قمـ ومدالن روي :ُمثؾ ,ٞمس سمّمٞمٖم٦م ا زموُم٤م ًم ,ومٝمق طمٙمؿ سمّمحتف ,ُمٕمرووًم٤م

ًٓ  ,وىمٞمؾ ,وطمٙمل وًمٙمدـ إيدراده ذم يمتد٤مب اًمّمدحٞمح  ,سمّمدحتف ومٚمٞمس طمٙمداًم  ,جمٝمق

 .  (80)ُمِمٕمر سمّمح٦م أصٚمف

ُمـ احلدي٨م قمنمة أىمس٤مم  اًمّمحٞمح(82)ذم اعمدظمؾ:  (81)اهلل ىم٤مل احل٤ميمؿ أسمق قمبد

 . (83)س٦م ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ومخس٦م خمتٚمػ ومٞمٝم٤ممخ

                                                                        

(. 21-20قمٚمقم احلدي٨م )ص  (75)
 

ًمٞمس٧م ذم )ط(. (76)
 

هل اصمٜم٤م قمنم طمديًث٤م يمام ٟمبف قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمقوي, وًمٚمرؿمٞمد اًمٕمٓم٤مر ضمزء ذم ذًمؽ, وىمد ذيمرُت٤م وٛمـ سمؾ  (77)

يمت٤ميب إؾمٕم٤مف اعمسٚمؿ سمام ظمرج قمـ ذط اإلُم٤مم ُمسٚمؿ. 
 

(78)
 

صحٞمح ُمسٚمؿ
 

.  114-(369)سمرىمؿ 
 

.شُمٜمف»ذم )ط( زي٤مدة   (79)
 

, وقمٛمؾ مجٝمقر ذم هذا ٟمٔمر, وم٤معمٕمٚمؼ ذم طمٙمؿ اعمردود ممـ صدر ُمٜمف ًمٚمجٝمؾ سمح٤مل اًمس٤مىمط (80)

اعمحدصملم أاهؿ ٓ ذتجقن سمٛمجٝمقل اًمٕملم واحل٤مل, ومٙمٞمػ سمٛمـ ٓ ُيدرى ُمـ هق وٓ ٟمقه سمف! 
 

 سمدـ ٟمٕمٞمؿ سمـ محدويف سمـ حمٛمد سمـ اهلل قمبد سمـ حمٛمد اهلل قمبد أسمق اعمحدصملم, ؿمٞم  احل٤مومظ,اإلُم٤مم  هق (81)
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وهق أن  :وهق اًمدرضم٦م إومم ,ظمتٞم٤مر اًمبخ٤مري وُمسٚمؿا وم٤مٕول ُمـ اعمتٗمؼ قمٚمٞمف:

وًمف راويد٤من صم٘متد٤من ومد٠ميمثر  ,طٓ يذيمر إٓ ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب اعمِمٝمقر قمـ رؾمقل اهلل 

 .صمؿ يمذًمؽ ذم يمؾ درضم٦م ,راوي٤من صم٘مت٤من وم٠ميمثر وًمف أيًْم٤م ,شم٤مسمٕمل ُمِمٝمقر فقمٜم صمؿ يرويف

 :ًمددٞمس ذًمددؽ ُمددـ ذط اًمبخدد٤مري وُمسددٚمؿ :(84)اًمددديـحمٞمددل ىمدد٤مل اًمِمددٞم   

 سمٜمف . ا همػم (86) ( قمٜمفومل يرو) ٥مذم ووم٤مة أيب ـم٤مًم (85)إلظمراضمٝمام طمدي٨م اعمسٞم٥م

اًمدذي أدع وإين ٕقمٓمدل اًمرضمدؾ  » :سمـ شمٖمٚم٥م وإظمراج اًمبخ٤مري طمدي٨م قمٛمرو

 مل يرو قمٜمف همػم احلسـ .  (87)شأطم٥م إزم

ــذ   » :(88)(إؾمددٚمؿ)وطمدددي٨م ىمددٞمس سمددـ أيب طمدد٤مزم قمددـ ُمددرداس سمددـ  ي

 ػم ىمٞمس . مل يرو قمٜمف هم, (89)ي٨ماحلدش الصاحلون

                                                                                                                                                                                         

 .اًمٜمٞمس٤مسمقري اًمٓمٝمامين اًمْمبل اًمبٞمع سمـ, وي٘م٤مل ًمف ااحلٙمؿ

 (.177-17/163أقمالم اًمٜمبالء ) شمرمجتف ذم ؾمػم

إذ يقهؿ أن يمالم احل٤ميمؿ ذم يمت٤مسمف  :وهق همٚمط ش ذم  اعمدظمؾ إمم اًمّمحٞمح:...» ذم )ط( هٙمذا: (82)

)اعمدظمؾ إمم اًمّمحٞمح(.
 

(.62( وٟمحقه ذم ُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م )ص33هق ذم اعمدظمؾ إمم اإليمٚمٞمؾ )ص  (83)
 

(.1/148ُم٘مدُم٦م ذح ُمسٚمؿ ) (84)
 

(24(وُمسٚمؿ سمرىمؿ )1360)رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ (85)
 

.شومل يروه»ذم )ط(  (86)
 

 (.923رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ) (87)
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 . (90)شإكام األطامل بالـقات » وٟمٔم٤مئره٤م ذم اًمّمحٞمحلم يمثػمة ُمٜمٝم٤م طمدي٨م

]وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ سمـ طمب٤من: طمدي٨م إقمامل سم٤مًمٜمٞم٦م شمٗمرد سمف أهؾ اعمديٜم٦م, وًمٞمس هق 

 قمٜمد أهؾ اًمٕمراق, وٓ قمٜمد أهؾ ُمٙم٦م واًمٞمٛمـ, وٓ قمٜمد أهؾ اًمِم٤مم وُمٍم.

ـمرق, وأٟم٤م أظمتٍمد قمدغم ـمريدؼ ُمـ  ىمد أظمَرضَمْتف إئٛم٦م ذم يمتبٝمؿوىم٤مل سمٕمْمٝمؿ 

 واطمد, ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ.

 ومرواه اًمبخ٤مري قمـ أيب سمٙمر قمبد اهلل احلٛمٞمدي قمـ ؾمٗمٞم٤من.

 ورواه ُمسٚمؿ قمـ حمٛمد سمـ اعمثٜمك قمـ قمبد اًمقه٤مب اًمث٘مٗمل. 

 ورواه أسمق داود قمـ حمٛمد سمـ يمثػم قمـ اًمثقري. 

 قمـ حمٛمد سمـ اعمثٜمك قمـ قمبد اًمقه٤مب اًمث٘مٗمل. ورواه اًمؽمُمذي

 س٤مئل قمـ قمٛمرو سمـ ُمٜمّمقر قمـ اًم٘مٕمٜمبل قمـ ُم٤مًمؽ.ورواه اًمٜم

 ورواه اسمـ ُم٤مضمف قمـ أيب سمٙمر سمـ أيب ؿمٞمب٦م قمـ يزيد سمـ ه٤مرون.

يمٚمٝمؿ قمـ ذٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من, وهق قمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل, وهدق قمدـ 

 .(91)[قمٚم٘مٛم٦م سمـ وىم٤مص, وهق قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف 

                                                                                                                                                                                         

يمذا وهق ُمرداس إؾمٚمٛمل صح٤ميب ُمٕمروف. (88)
 

 (.6434رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ ) (89)

(, واًمؽمُمدذي 2201, وأسمدق داود سمدرىمؿ )(1907وُمسٚمؿ سمدرىمؿ ), (6689رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ) (90)

 قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف.( 4227اسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ )(, و75, واًمٜمس٤مئل سمرىمؿ )(1647) سمرىمؿ
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  يف احلســـن :الػصــــل الثاين

وٓ يٙمدقن  ,أن ٓ يٙمقن ذم إؾمٜم٤مده ُمتٝمؿ ٟمف يريد سم٤محلسـأ (92)قمـ اًمؽمُمذيذيمر 

 ُمـ همػم وضمف وٟمحقه .  ى ويرو ,اؿم٤مذً 

وقمٚمٞمف ُمدار أيمثدر : ىم٤مل ,وأؿمتٝمر رضم٤مًمف ,هق ُم٤م قمرف خمرضمف :(93)وىم٤مل اخلٓم٤ميب

 احلدي٨م . 

 ويمذًمؽ اعمدًمس إذا مل يبلم .  ,وٟمحقه مم٤م مل يٕمرف خمرضمف  ٜم٘مٓمع,وم٤معم

 ويّمٚمح ًمٚمٕمٛمؾ ,: هق اًمذي ومٞمف وٕمػ ىمري٥م حمتٛمؾ(94)٠مظمريـوىم٤مل سمٕمض اعمت

 .(96) (95) )سمف(

                                                                                                                                                                                         

ُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم ًمٞمس ذم )ط(. (91)
 

(.5/711ذم اًمٕمٚمؾ اًمتل ذم اظمر ضم٤مُمع اًمؽمُمذي ) (92)
 

 اخلٓمد٤ميباإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م احل٤مومظ أسمق ؾمٚمٞمامن محد سمـ حمٛمدد سمدـ إسمدراهٞمؿ سمدـ ظمٓمد٤مب اًمبسدتل هق  (93)

 (.388)ت

 (27-17/23شمرمجتف ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء )

(.1/6ويمالُمف هذا ذم ُمٕم٤ممل اًمسٜمـ )
 

(.1/35هق اسمـ ا قزي ذم اعمقوققم٤مت ) (94)
 

ًمٞمس٧م ذم )ط(. (95)
 

(:169)ص ذم هذا اًمتٕمريػ ىم٤مل اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد ذم آىمؽماح (96)
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 :سمام طم٤مصٚمف ,(98) (شمٕمريٗمف)وأـم٤مل ذم  ,هق ىمسامن :(97)وىم٤مل اسمـ اًمّمالح

وىمد روي  ,همػم ُمٖمٗمؾ ذم روايتف ,ل إؾمٜم٤مده قمـ ُمستقر٤ممل خيؾ رضم ُم٤م :أطمدمه٤م أن

 اظمر . ٟمحقه ُمـ وضمف ٚمف, أوُمث

 وىمٍم قمـ درضم٦م رضم٤مل اًمّمدحٞمح ٦م,وإُم٤مٟم ,ف سم٤مًمّمدقيؿمتٝمر راواُم٤م  :واًمث٤مين

وٓسمدد ذم اًم٘مسدٛملم ُمدـ  :ىمد٤مل ,ٟمٗمدرد سمدف ُمٜمٙمدًراآ يٕمدد ُمد٤م سمحٞم٨م  :طمٗمًٔم٤م وإشم٘م٤مًٟم٤م

 .  (99) )واًمتٕمٚمٞمؾ( ـ اًمِمذوذؾمالُمتٝمام قم

 ٤موذم يمؾ هدذه اًمتٕمريٗمد٤مت ٟمٔمدر, أُمد :(100)صمؿ ىم٤مل اًم٘م٤ميض سمدر اًمديـ سمـ مج٤مقم٦م

ومٞمددظمؾ اًمّمدحٞمح ذم طمدد  :ذًمؽأو أيمثدره يمد ,ن اًمّمدحٞمح يمٚمدفألواًمث٤مين وم ,إول

 ُمـ وضمف اظمر .  روَ وم٢مٟمف مل يُ  :ويرد قمغم إول اًمٗمرد ُمـ احلسـ ,احلسـ

 رضم٤مًمف سم٤مًمْمٕمػ .  ؿمتٝمراو ,وٕمٞمػ قمرف خمرضم٦م :ويرد قمغم اًمث٤مين

                                                                                                                                                                                         

ًمٞمس ُمْمبقـًم٤م سمْم٤مسمط يتٛمٞمز سمف اًم٘مدر اعمحتٛمؾ ُمـ همػمه, وإذا اوٓمرب هذا اًمقصػ مل ذّمؾ اًمتٕمريدػ 

 ٘م٦م.اعمٛمٞمز ًمٚمح٘مٞم

(.27قمٚمقم احلدي٨م )ص  (97)
 

 ششمٕمريٗمٝم٤م»ذم )ز(  (98)

(.1/6ويمالُمف هذا ذم ُمٕم٤ممل اًمسٜمـ )
 

ًمٞمس٧م ذم )ط(. (99)
 

(.36اعمٜمٝمؾ اًمروي )ص  (100)
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وهدق أُمدر  ,اًم٘مري٥م اعمحتٛمؾ (101)(اًمْمٕمػ)ومٞمتقىمػ قمغم ُمٕمروم٦م  :وأُم٤م اًمث٤مًم٨م

 وذًمؽ ُمتقىمػ قمغم ُمٕمرومد٦م ,سمف ٤م ومٞمف دور ٕٟمف قمرف سمّمالطمٞمتف ًمٚمٕمٛمؾوأيًْم  ,جمٝمقل

واعمرؾمؾ اًمذي  ,واعمٜم٘مٓمع ,وأُم٤م إول ُمـ اًم٘مسٛملم ومػمد قمٚمٞمف اًمْمٕمٞمػ ,يمقٟمف طمسٜم٤ًم

 ُمـ وضمف اظمر .  (102)أو ٟمحقه( ُمثٚمف) وروي ,ذم رضم٤مًمف ُمستقر

سمام ذيمر وم٢مٟمدف يمدذًمؽ  ,فياعمرؾمؾ اًمذي اؿمتٝمر راو :د وهق أىمرم٤م د ويرد قمغم اًمث٤مين

 صٓمالح . حسـ ذم آسموًمٞمس 

 ؾمدٜمده ـ اًمٕمٚمؾ ذميمؾ طمدي٨م ظم٤مل قم:ًمق ىمٞمؾ احلسـ هق :(103) (اًم٘م٤ميض)٤مل وىم

مجدع عمد٤م ًمٙمد٤من أ ,ىم٤مس قمـ درضم٦م اإلشم٘مد٤من ,ٝمقًداأو ُمِم ,اعمتّمؾ ُمستقر ًمف سمف ؿم٤مهًدا

 .  (104) ُمٜمفوأظمٍم وأىمرب مم٤م طم٤موًمقه,طمدوه

ؾمدتٕمغم اُمـ  (105)(د٦م )يم١موبوقم٘م ,قمٚمؿ إن هذا اعم٘م٤مم ُم٘م٤مم صٕم٥م ُمرشم٘م٤مها :أىمقل

قمثر قمغم و  ,ُمٜمٝم٤م وىمػ قمغم أيمثر اصٓمالطم٤مت هذا اًمٗمـ (106) (درحت )إنصمؿ  ,ُت٤مذرو

                                                                        

ش.اًمْمٕمٞمػ»ذم )ط(  (101)
 

ش.قمٜمف أو ُمثٚمف»ذم )ط(  (102)
 

.ًمٞمس ذم )ك(  (103)
 

(.36اعمٜمٝمؾ اًمروي )ص  (104)
 

ش.يم١مودة»ذم )ط(  (105)
 

(106)
 

ش.اٟمحدر»ذم )ط( , وشاٟمحدب  »ذم )ك( 
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إٓ سمتحرير يمالم  ,, وٓ يٛمٙمـ اًمقىمقف قمغم احلؼاهلل شمٕم٤مممف سم٢مذن قمأٟمقا (107) (ؾأضم)

 واعمست٘مٞمؿ .  ,واعمٕمقج ,واًمس٘مٞمؿ ,يٗمّمؾ سملم اًمّمحٞمح

 قمغم ـمريؼ يٜمدومع قمٜمٝم٤م اًمٜمٔمر . ومٜمحـ ٟمنمح احلدود

 :ومٞمحتٛمؾ ُمٕمٜمٞملم ,(108))ُمتٝمؿ(  إؾمٜم٤مدهأن ٓ يٙمقن ذم :أُم٤م ىمقل اًمؽمُمذي

ويتدقهؿ ومٞمدف أ ,د ومدال يدتٝمؿ سمدفٜمسواًمٗمسؼ ذم اعم ,واًمٙمذب ,أن ٓ يتقهؿ اًمٖمٗمٚم٦م

وىمدد  ػ,ذم اًمتٕمري سمفوهق اعمٕمٜمل  ,ٝمذا هق ُمٕمٜمك ُمستقر اًمٕمداًم٦موم ,وٓ يتٝمؿ سمف ,ذًمؽ

اًمّمدحٞمح أن يٙمدقن ُمِمدٝمقر  ٕن ذط ,از قمدـ اًمّمدحٞمحؽمطمدىمّمد مذا اًم٘مٞمد آ

 اًمٕمداًم٦م . 

هدذه اًمّمدٜم٤مقم٦م  أن رضم٤مًمدف ُمِمدٝمقرون قمٜمدد أرسمد٤مب :أُم٤م ىمقل اخلٓم٤ميب وم٤معمراد سمف

 ,ُمدـ ىمٞمدد اًمٕمداًمد٦موطمٞم٨م يمد٤من ُمٓمٚمً٘مد٤م  ,وُمٕمروم٦م أٟمقاقمف ,وسمٜم٘مؾ احلدي٨م ,سم٤مًمّمدق

٤م أيًْمد وهذا هق ا دقاب ,ٟمحٓم٤مـمٝمؿ قمـ درضم٦م رضم٤مل اًمّمحٞمحادل قمغم  ,واًمْمبط

ؿ دل قمدغم ظمدالف ذم قمرومٝم ةرِمٝمٕن إـمالق اًم :ر رضم٤مًمف سم٤مًمْمٕمػؿمتٝماو :قمـ ىمقًمف

 ُم٤م ومٝمؿ ُمـ اًمْمٕمٞمػ . 

 ,وم٢مٟمف مل يدرو ُمدـ وضمدف اظمدر اًمٗمرد ُمـ احلسـ ٤ميرد قمغم إول أيًْم و :وأُم٤م ىمقًمف

)ُيروى ُمـ همػم وضمف ذتٛمؾ وضمقًهد٤م أن ُيدروى احلددي٨م إن ىمقًمٜم٤م  :ومجقاسمف أن ٟم٘مقل

                                                                        

ش.طمؾ»ذم )ك(   (107)
 

.ًمٞمس٧م ذم )ط( (108)
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 ومدذا اإلؾمدٜم٤مد سمٚمٗمدظ ,سم٢مؾمدٜم٤مد اظمدر ُمٕمٜمد٤مه يدروى(109)سمٕمٞمٜمف سم٢مؾمدٜم٤مد أظمدر, وأن(

ومٝمدق سمد٤مًمٜمٔمر إمم أومدراد  ,احلسدـ  يبٕمد شمسٛمٞم٦م اًم٘مسؿ إظمػم سم٤مًمٗمردوٓ ,(110))اظمر(

 فمٜمًد٤م يٖمٚمد٥مآقمتبد٤مر إذ مدذا  ,سم٤مًمٜمٔمر إمم شمٖمٞمػم اًمٚمٗمظ طمسـ(111))و( ,اإلؾمٜم٤مد ومرد

 .ؼسمف سمخالف اًمٗمرد اعمٓمٚم (112)(٘مقىطمتامل ـمريؼ اظمر )يتا

 (113) (شمد٤مسمٕمل)ومػمويف  ,قمـ صح٤ميب اأن يٙمقن احلدي٨م ُمِمٝمقرً وهق  :وضمف اظمر

 .اًمٓمريؼ رواة أومراد ذم مجٞمع اعمراشم٥م (114) (هذا)ويٙمقن ًمف ذم  ,يب اظمرقمـ صح٤م

طمدد ايدروى ُمدـ همدػم وضمدف وو :ومٔمٝمر ُمـ هذا أن اًمٖمرض ُمدـ اًمت٘مٞمٞمدد سم٘مقًمدف

 ,وإزاًمد٦م ُمد٤م سمدف ُمدـ اًمدقهؿ اًمسد٤مسمؼ ف,يٜمجدؼم سمدف ودٕمٗمسمام  قمتْم٤مد احلدي٨م اعمرويا

 .وهمػممه٤م ,ٟم٘مٓم٤معوآ ,واإلرؾم٤مل

                                                                        

.ًمٞمس ذم )ط(  (109)
 

(110)
 

.ًمٞمس ذم )ط( 
 

.ًمٞمس ذم )ط(  (111)
 

. شُم٘مقى»ذم )ط(  (112)
 

. ششم٤مسمع»ذم )ك(  (113)
 

(114)
 

 .زي٤مدة  ذم )ط( 
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وإٓ يمد٤من  ,ٓ قمغم وضمف يرومع سمف ذًمؽ اًمْمدٕمػومال ي١مشمك سم٤مًمرواي٦م ُمـ همػم وضمف إ

قمدغم أن طمدد اعمٕمدؽمض يٗمت٘مدر إمم هدذا  ,وذم يمالم اسمـ اًمّمالح إؿمٕم٤مر سمدذًمؽ ,٤مقمبثً 

 اًمت٠مويؾ يمام ؾمٜم٘مرره . 

وهدق  ,اًم٘مسدٛملم ٓسمدـ اًمّمدالحأول قمغم  قمؽماوفاقمـ  ٤موهذا هق ا قاب أيًْم 

 اعمرؾمؾ . اعمٜم٘مٓمع, وو,ومػمد قمٚمٞمف اًمْمٕمٞمػ :ىمقًمف

 ,ومٞمدف ودٕمػ ىمريد٥م حمتٛمدؾ (116))واًمدذي( :(115)ت٠مظمريـسمٕمض اعموأُم٤م ىمقل 

واًمْمدٕمٞمػ ٕن احلسدـ  ,ومٛمبٜمل قمغم أن ُمٕمروم٦م احلسـ ُمقىمقوم٦م قمغم ُمٕمروم٦م اًمّمدحٞمح

 سمٞمٜمٝمام .  وؾمط

ًمٙمدقن  :(117) (ذباًمٙمد)حمتٛمدؾ  ,أي ىمري٥م خمرضمف إمم اًمّمحٞمح :وم٘مقًمف ىمري٥م

 .تٝمؿأن ٓ يٙمقن ذم إؾمٜم٤مده ُم :ػم ىمقل اًمؽمُمذيٗمسه ذم شمرضم٤مًمف ُمستقريـ يمام طم٘م٘مٜم٤م

أو اعمٕمتْمدد سمدف مل يدزل  ,أٟمف إذا حت٘مؼ ا ٤مرح ذم اعمٕمتْمد :ويٗمٝمؿ ُمـ هذا اًمت٘مرير

 .(118)شـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ومريْم٦م» اًمْمٕمػ يمام ذم طمدي٨م

                                                                        

(115)
 

(.1/35هق اسمـ ا قزي ذم يمت٤مسمف اعمقوققم٤مت )
 

(116)
 

.ًمٞمس ذم )ط( 
 

ذم )ك( (117)
 
شيمذسمف»

. 

ا احلدي٨م ورد ُمـ طمدي٨م قمكم واسمـ ُمسٕمقد واسمـ قمٛمر واسمدـ قمبد٤مس وضمد٤مسمر وأيب وٕمٞمػ, هذ( 118)

 ؾمٕمٞمد ريض اهلل قمٜمٝمؿ.
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وىمدد روي ُمدـ  ,وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ ,هذا طمدي٨م ُمتٜمف ُمِمٝمقر:(119)٘ملٞمٝمىم٤مل اًمب 

 .أوضمف يمٚمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م

 ب أوواًمٙمذ ,طمتٛمؾ اًمّمدقاو ,خمرضمف اًمّمحٞمحقمـ اًمذي سمٕمد  :وم٤مًمْمٕمٞمػ هق

أي اًمدذي  :وإٟمام قمدل ذم احلسدـ ُمدـ اًمقؾمدط ,يم٤معمقوقع ,٤مذتٛمؾ اًمّمدق أيًْم ٓ 

ٟمحط درضمتدف ُمدـ درضمد٦م ا واًمٙمذب إمم اًمٙمذب ٕن هذا اًمراوي عم٤م ,ذتٛمؾ اًمّمدق

ويمد٤من  ,اسمٕمد ُم٤م يٜمٗمرد سمف ُمدـ احلددي٨م ُمٜمٙمدرً  رشمٗمع قمـ طم٤مل ُمـاو ,رضم٤مل اًمّمحٞمح

 وشمرضمٞمح أطمدد ا د٤مٟمبلم ,ـ سمفسم٠مهؾ احلدي٨م وضم٥م طمسـ اًمٔم آؾمٞمام ُمِمٝمقرً  ُمسٚماًم 

                                                                                                                                                                                         

 (:1/75( ووٕمٗمٝم٤م يمٚمٝم٤م, وىم٤مل )75-64أورد ه هذه إطم٤مدي٨م يمٚمٝم٤م اسمـ ا قزي ذم اًمٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦م )

 ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمبؾ: ٓ يثب٧م قمٜمدٟم٤م ذم هذا اًمب٤مب رء. 

 وىم٤مل اسمـ قمبد اًمؼم:

 ُمٕمٚمقًمد٦م, يمٚمٝم٤م يمثػمة, وضمقه ُمـ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمبل قمـ , ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس قمـ روىي طمدي٨م هذا 

 .اإلؾمٜم٤مد ضمٝم٦م ُمـ سم٤محلدي٨م اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد ُمٜمٝم٤م رء ذم طمج٦م ٓ

 (.51-1/23راضمع ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف )

( ًمٚمٛمِمٝمقر اًمدذي ًمدٞمس سمّمدحٞمح, 239وىمد ُمثؾ سمف اعمّمٜمػ شمبًٕم٤م ٓسمـ اًمّمالح ذم قمٚمقم احلدي٨م )ص

 (.4يمره اًمٗمػموز اسم٤مدي ذم رؾم٤مًم٦م سمٞم٤من ُم٤ممل يثب٧م ومٞمف طمدي٨م ُمـ إسمقاب)صوذ

ظمٚمص ومٞمف سمتحسدلم احلددي٨م,  شـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ومريْم٦م قمغم يمؾ ُمسٚمؿ»وًمٚمسٞمقـمل ضمزء ومٞمف ـمرق طمدي٨م 

 سمٕمد أن ؾم٤مق ًمف مخسلم ـمريً٘م٤م, طم٘م٘مف قمكم احلٚمبل. 

اسمدـ ا دقزي دد٤م  أظمرج اًمبٞمٝم٘مل سمٕمض ـمرق احلدي٨م, وظمرضمٝم٤م حم٘م٘مف يمٚمٝمد٤م قمدغم ٟمٛمدط ِذيْمدر (119)

  ( ط اًمرؿمد.3/194-204)
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رضم٤مًمدف  ؿمتٝمراو :اخلٓم٤ميب سم٘مقًمف روإمم هذا اعمٕمٜمك أؿم٤م,٤موضمٕمؾ ىمقًمف صدىمً  ,قمـ أظمر

 .  (120)يمذا ومنه اسمـ اًمّمالح,أي سم٤مًمّمدق

أي إذا  ,٤م عم٤م يٚمزم ُمـ احلددويّمٚمح ًمٚمٕمٛمؾ سمف ومٙم٤مخل٤مرج قمـ احلد سمٞم٤مٟمً  :وأُم٤م ىمقًمف

 دومع اًمدور . وقمغم هذا يٜم ,يم٤من ُمٕمٜمك احلسـ ذًمؽ صٚمح اًمٕمٛمؾ سمف

ومجقاسمدف إن  ,أي قمغم اًم٘مسدؿ اًمثد٤مين ٓسمدـ اًمّمدالح :قمغم اًمث٤مين دُ رِ يَ و :ُم٤م ىمقًمفأو

ن اًمدذي أُمدـ  ٕٟمدف ٓ خيٚمدق ,مم٤م ذيمره اطمؽمازً ُمٜمٙمًرا اٟمٗمرد سمف اسمحٞم٨م ٓ يٕمد ُم٤م :ىمقًمف

أو ممد٤م مل  ,ُمـ همػم روايتدف ُمدـ همدػم وضمدف ,أو ُمٕمٜم٤مه ,رواه هذا اًمراوي مم٤م قمرف ُمتٜمف

 ضمف اًمذي رواه وٓ ُمـ وضمف اظمر . اًمقُمـ ٓ يٕمرف 

 ـ احلد . واعمٜم٘مٓمع قم ,أظمرج اعمرؾمؾ :وم٤مٕول

إذا قمرومد٧م هدذا  ,اٟمٗمدرد سمدف ُمٜمٙمدرً اطمؽمز ُمٜمف سم٘مقًمف ٓ يٕمد ممد٤م اهق اًمذي  :اًمث٤مين

 .ُمراده (121)(طم٘مٞم٘م٦م د)ومٚمٜمذيمر أن شمٗمسػم طمده قمغم ُم٤م ؾمٜمح ذم ظم٤مـمرٟم٤م واهلل أقمٚمؿ سم

اًم٘م٤مدطمد٦م ذم  ٦مْمُمٖم٤م٦م اًمإؾمب٤مب اخلٗمٞم ُمـ دظمقل اطمؽمازً اظم٤مل ُمـ اًمٕمٚمؾ  :وم٘مقًمف

 .احلدي٨م

وٟمحقمهدد٤م.  ,واعمٜم٘مٓمددع ,قمددـ اعمرؾمددؾ ًزااطمددؽما ,ذم ؾمددٜمده اعمتّمددؾ :وىمقًمددف

 .صٗمتف (122)ُمِمٝمقد أو ,, وًمف سمف ؿم٤مهدأُمبتد ,ُمستقر:وىمقًمف

                                                                        

(.28قمٚمقم احلدي٨م )(120)
 

(121)
 

.زي٤مدة ذم )ط( 
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 ,وذم سمدف ,ًمٚمٛمسدتقر ,ًمدف :واًمْمٛمػم اعمجدرور ذم ,ذم ؾمٜمده اعمتّمؾ ظمؼمه :وىمقًمف 

 .ؽمديدٓ ًمٚم ,أو ومٞمف ًمٚمتٜمقيعو ,ًمٚمحدي٨م

أي طمددي٨م اظمدر ُمدروي :ًمٚمراوي اعمستقر اًمٕمداًم٦م مذا احلدي٨م ؿمد٤مهد واعمٕمٜمل 

ًمراوي احلدي٨م ـمريدؼ اظمدر ومٞمدف ُمٕمٜمدك  , أوسمٚمٗمٔم٦م سمٖمػم هذا اإلؾمٜم٤مد يِمٝمد ًمف سم٤مًم٘مقة

 ,ايٙمقن هذا احلدي٨م ؿم٤مهدً و ُمٕمٜم٤مه, وُمٕمٜم٤مه ,هذا احلدي٨م يِمٝمد هذا احلدي٨م أٟمف ُمٜمف

ٜمد همدػم ؾمدٜمده يد٤مه سمسدإ وُم٘مقًي٤م ,ًمف ٤مٝمقد ُمقاوم٘مً ويمقن اعمِم, مذا اعمٕمٜمك ًداوذاك ُمِمٝمق

 قمتب٤مر . ذم ٟمقع آ فوؾمٞم٠ميت ٤ْمم حت٘مٞم٘م ,يٜم٘مٚم٥م اعمِمٝمقد ؿم٤مهًدا

ؾ ذًمدؽ ثاًمْمٕمٞمػ اًمذي مل يٕمتْمد سمٛم (124))قمـ(مذا اًمٗمّمؾ  (123) (زطمؽما)و

 .أو اظمر سمٛمٕمٜم٤مه ,احلدي٨م

 صٗم٦م أظمرى ًمٚمراوي اعمستقر اًمٕمداًم٦م . :ىم٤مس قمـ درضم٦م اإلشم٘م٤من :وىمقًمف

, وُمدـ اًمثد٤مين أن اًم٦م ه١مٓء دون قمداًم٦م رضم٤مل اًمّمدحٞمحن قمدأُمـ إول  ومٕمٚمؿ 

خيدرج  ,ومّمدؾ واطمدد ٤موهدذان اًم٘مٞمددان ُمًٕمد , (125) (إشم٘م٤ماهؿ ىمد٤مس قمدـ إشم٘مد٤ماهؿ)

                                                                                                                                                                                         

.ىمقًمف: )أو ُمِمٝمقد( ُمٙمررة ذم )ط((122)
 

. شوإطمؽماز»ذم )ط(  (123)
 

(124)
 

.ًمٞمس ذم )ط( 
 

»و ذم  )ط(:(125)
 

.شإي٘م٤مومٝمؿ ىم٤مس قمـ إي٘م٤مومٝمؿ
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ويمدؾ واطمدد ُمدٜمٝمام قمدغم , (126))ويمذا خيرضمف قمـ آٟمٗمدراد( ,اًمّمحٞمح قمـ احلسـ

 .ٟمٗمراد يّمٚمح إلظمراج اًمْمٕمٞمػ ُمٜمفآ

 ,ذم ؾمدٜمده اعمتّمدؾ: ًمٙمـ يدرد قمدغم ىمقًمدف ,دومٔمٝمر ُمـ هذا أن طمده أمجع احلدو 

سم٤معمسٜمد ٓ سمف ومدػمد سمدام  ئذطمٞمٜم ب٧م سم٠من اًمٕمٛمؾثشمقمتْمد سم٤معمسٜمد وم٢من اًمث٘م٦م اًمذي ُمرؾمؾ ا

 .يمام ؾمٜمبلم ذم اعمرؾمؾ ,ظمت٤مر اعمح٘م٘مقناو ,اظمت٤مره

أن ذائدط اًمّمدحٞمح ُمٕمتدؼمة ذم طمدد  :واحلسدـ ,واًمٗمرق سملم طمدي اًمّمحٞمح 

 ,يمد٤مُماًل  (127)شم٘مد٤من(اإل)أن شمٙمدقن فمد٤مهرة  ًمٙمـ اًمٕمداًم٦م ذم اًمّمحٞمح يٜمبٖمل ,احلسـ

ُمِمددٝمقد  وأ ,طمتدد٤مج إمم ىمٞمدد٤مم ؿمدد٤مهداوُمددـ صمددؿ  ,وًمددٞمس ذًمددؽ سمنمددط ذم احلسددـ

 .سمف (128)ٜمجؼم(ًمٞم)

يمالُمٝمام ُمدـ  وروي أو ُمرؾمؾ صم٘م٦م ,هق ُمسٜمد ُمـ ىمرب ُمـ درضم٦م اًمث٘م٦م :ومٚمق ىمٞمؾ 

 . (129)وأسمٕمد ُمـ اًمتٕم٘مٞمد  ,ًمٙم٤من أمجع ,٦موقمٚم,وؾمٚمؿ قمـ ؿمذوذ ,همػم وضمف

                                                                        

(126)
 

.ًمٞمس ذم )ط( 
 

(127)
 

ش.آشمٗم٤مق»ذم )ط( 
 

.شًمٞمخؼم»وذم )ط(,  (128)
 

(129)
 

 (:186ىم٤مل اًمٚمٙمٜمقي ذم فمٗمر إُم٤مين )ص 

اًمٕمج٥م ُمـ اًمٓمٞمبل أٟمف يٕمؽمض قمغم اسمـ مج٤مقم٦م ًمٗمًٔم٤م ًمٗمًٔم٤م, وٓ يت٠مُمؾ ذم ُم٤م اظمؽمقمدف! أرأيد٧م ًمدق مل يدرد 

اعمسٜمد ُمـ وضمف اظمر ووضمدت اًمنموط اًمب٤مىمٞم٦م, أومال يٙمقن طمسٜم٤ًم؟ سمغم: ومٚمؿ يِمٛمٚمف اًمتٕمريػ, وسم٤م ٛمٚمد٦م 
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 شمّمؾ إؾمٜم٤مده إمم ُمٜمتٝم٤مه . اُم٤م  :وٟمٕمٜمل سم٤معمسٜمد

واًمتٜمٙمدػم ذم صم٘مد٦م ًمٚمِمدٞمقع يمدام ؾمدٞم٠ميت  ,واًمْمدبط ,ُمـ مجع سملم اًمٕمداًم٦م :وسم٤مًمث٘م٦م

 .(130) (سمٞم٤مٟمف)

 :(131) )فرعان(
وًمدذًمؽ أدرضمدف سمٕمدض أهدؾ  ,وإن يم٤من دوٟمف ,احلسـ طمج٦م يم٤مًمّمحٞمح :إول

 احلدي٨م ومٞمف ومل يٗمرده قمٜمف , وهق فم٤مهر يمالم احل٤ميمؿ ذم شمٍموم٤مشمف . 

                                                                                                                                                                                         

اًمث٘م٦م ُُمَسٚمٌَّؿ, وأُم٤م يمقٟمف ذـًم٤م ذم اعمسٜمد ومٚمٞمس سمُٛمَسٚمٍَّؿ, سمدؾ يٙمد٤مد ذط يمقٟمف ُمروًي٤م ُمـ همػم وضمف ُمرؾمؾ 

مل يدظمؾ اًمٗمرد احلسـ ذم اًمتٕمريػ.ٓ يّمح, وإٓ 
 

 ( ُمع يمٗم٤مي٦م احلٗمٔم٦م: 63اعمقىمٔم٦م )صىم٤مل اًمذهبل ذم 

 احلسـ ُم٤م ارشم٘مك قمـ درضم٦م اًمْمٕمٞمػ, ومل يبٚمغ درضم٦م اًمّمح٦م.

 ًمّمحٞمح:وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ٟمخب٦م اًمٗمٙمر سمٕمد شمٕمريػ ا

 وم٢من ظمػ اًمْمبط وم٤محلسـ ًمذاشمف.

 ىم٤مل اًمِمٞم  إًمب٤مين رمحف اهلل:

هذا اًمتٕمريػ قمغم إجي٤مزه أصح ُم٤م ىمٞمؾ ذم احلدي٨م احلسـ ًمذاشمف, وهق اًمدذي شمدقومرت ومٞمدف مجٞمدع ذوط 

احلدي٨م اًمّمحٞمح اعمت٘مدُم٦م, إٓ أٟمف ظمػ وبط أطمد رواشمف. اهد ُمـ طم٤مؿمٞم٦م ٟمزه٦م اًمٜمٔمر ًمٕمدكم سمدـ طمسدـ 

 (.91)ص 

(130)
 

.ك( ًمٞمس ذم )
 

(131)
 

.ًمٞمس ذم )ط( 
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 ,حٞمح اإلؾمٜم٤مد دون ىمدقدؿ طمددي٨م صدحٞمحأو ص ,ىمقدؿ طمسـ اإلؾمٜم٤مد :اًمث٤مين

وم٢من ىم٤مًمف  ,٦مأو قمٚم ,ذٍ وًمِمذ:أو ذسـ دون ُمتٜمف ,ىمد يّمح إؾمٜم٤مده (132)ذ(إ) ,و طمسـأ

 سمّمح٦م اعمتـ أو طمسٜمف. (133) (فطمٙمٛم)ومل ي٘مدح ومٞمف وم٤مًمٔم٤مهر ُمٜمف ,طم٤مومظ ُمٕمتٛمد

سم٤محلسد٤من  وأُم٤م شمسٛمٞم٦م حمٞمل اًمسٜم٦م ذم اعمّمد٤مسمٞمح: اًمسدٜمـ :(134)ىم٤مل اسمـ اًمّمالح

 واًمْمٕم٤مف .  ,واحلس٤من ,ٕن ومٞمٝم٤م اًمّمح٤مح  :ومتس٤مهؾ

أطمددمه٤م  ,طمدي٨م طمسدـ صدحٞمح أي روي سم٢مؾمدٜم٤مديـ :وهمػمهل اًمؽمُمذي, وىمق

اًمٚمٖمدقي (135))سم٤محلسدـ احلسدـ(أو اعمدراد  ,وأظمر ي٘متيض احلسـ ,اًمّمح٦مي٘متيض 

 .وشمستحسٜمف ,وهق ُم٤م ْٞمؾ إًمٞمف اًمٜمٗمس

تسدؽم إذا واًم ,ِمدٝمقر سم٤مًمّمددقواحلٗمدظ اعم ,وطمدي٨م اعمت٠مظمر قمـ درضم٦م اإلشم٘م٤من

ك ُمـ احلسـ إمم اًمّمحٞمح ًم٘مقشمف ُمـ ا ٝمتلم ومٞمٜمجؼم أطمددمه٤م روي ُمـ وضمف اظمر شمرىم

 سم٤مٔظمر . 

                                                                        

ش.أو»ذم )ط(  (132)
 

وهق همٚمط. شطمٙمٛم٦م»ذم )ط( (133)
 

(134)
 

( ُمع اًمتدري٥م.1/179, ويمذا اًمٜمقوي ذم اًمت٘مري٥م واًمتٞمسػم ) (34ص)قمٚمقم احلدي٨م 
 

(135)
 

.ًمٞمس ذم )ط( 
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 ,ٟمدف قمٞمٜمدفأٓ  ,ٟمف ُمٚمحؼ ذم اًم٘مقة سمفأشمرىمك ُمـ احلسـ إمم اًمّمحٞمح  :وُمٕمٜمك ىمقًمف

ٓ يِمدٛمٚمف ومٙمٞمدػ يسدٛمك  طمدد اًمّمدحٞمح (136)(ٕن)ٟمٔمر  ومال يرد قمٚمٞمف ُم٤م ىمٞمؾ ومٞمف

 يمام ُمر .  فٓ يٜمجؼم سمتٕمدد ـمرىم :فوومس٘م ف,٤م اًمْمٕمٞمػ ومٚمٙمذب راويوأُم ؟ صحٞمًح٤م

                                                                        

.شفٕٟم»ذم )ز( (136)
 



 اًمٗمّمدددؾ اًمث٤مًم٨م: ذم اًمْمٕمٞمدددػ

 

46 

 

57 

 

 يف الضعقـــف :الثالث لالػصـــ

دم ٘مدتاعم)وٓ ذوط احلسدـ  ,يمؾ طمدي٨م مل جيتٛمع ومٞمف ذوط اًمّمدحٞمح :وهق 

يمدام  ,وشمتٗم٤موت درضم٤مشمف ذم اًمْمٕمػ سمحس٥م سمٕمده ُمـ ذوط اًمّمح٦م ,(137)(ذيمره٤م

 شمتٗم٤موت درضم٤مت اًمّمحٞمح سمحس٥م ْٙمٜمف ُمٜمٝم٤م . 

 ,وهمػمهؿ اًمتس٤مهؾ ذم أؾم٤مٟمٞمد اًمْمدٕمٞمػ ؾمدقى اعمقودقع ,وجيقز قمٜمد اعمحدصملم

ٓ ذم  ,إقمدامل وومْمد٤مئؾ ,واًم٘مّمدص ,ذم اعمدقاقمظ فوروايتف ُمدـ همدػم سمٞمد٤من ودٕمٗم

 . (138)طمٙم٤مم احلالل واحلرامأ, و صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم

                                                                        

(137)
 

ش.اعم٘مدم ذيمره٤م»وذم )ط( شاعم٘مدم ذيمره»ذم )ك( 
 

اعمراد سم٤مًمْمٕمٞمػ قمٜمد ه١مٓء هق احلدي٨م احلسدـ, ٓ اًمْمدٕمٞمػ  ٟمٕمؿ هذا ُمٕمزٌو ًمٚمجٛمٝمقر, ًمٙمـ (138)

اعمٕمروف قمٜمدد اعمتد٠مظمريـ, ىمد٤مل ؿمدٞم  اإلؾمدالم اسمدـ شمٞمٛمٞمد٦م رمحدف اهلل ذم ُمٜمٝمد٤مج اًمسدٜم٦م اًمٜمبقيد٦م 

(2/191:) 

ىمقًمٜم٤م إن احلدي٨م اًمْمٕمٞمػ ظمػم ُمـ اًمرأي ًمٞمس اعمراد احلدي٨م اًمْمٕمٞمػ اعمؽموك, ًمٙمـ اعمراد سمف احلسدـ, 

, وأُمثد٤مدام ممدـ ذسدـ إسمراهٞمؿ ادجدريأسمٞمف قمـ ضمده, وطمدي٨م  يمحدي٨م قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ

 اًمؽمُمذي طمديثف أو يّمححف.

صمؿ إن ُمراد يمثػم ُمٜمٝمؿ  ًمٞمس جمرد آقمتامد قمٚمٞمف وآطمتج٤مج سمف سمؾ اعمراد ذيمره, وهذا ٓ حمذور ومٞمف: ٕٟمدف  

 ىمد يقضمد ًمف ؿم٤مهد, ومٞمّمٚمح ًمالطمتج٤مج.

سمدام مل يثبد٧م قمٜمدف,  اًم٘مقل قمدغم اًمٜمبدل  -ػممه٤موُمٜمٝمؿ أمحد وُم٤مًمؽ وهم –ويمٞمػ ُيسقغ أوًمئؽ إئٛم٦م 
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يمد٤من  :قمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمد ي٘مدقل ,قمـ احل٤مومظ اسمـ ُمٜمده ,(139)روى اسمـ اًمّمالح

 .(140)ن خيرج قمـ يمؾ ُمـ مل جيٛمع قمغم شمريمفُمذه٥م اًمٜمس٤مئل أ

ٕٟمدف  :يمذًمؽ أسمق داود ي٠مظمذ ُم٠مظمذه وخيرج اًمْمٕمٞمػ إذا مل جيد ذم اًمب٤مب همدػمهو

 .  (141) أىمقى قمٜمده ُمـ رأي اًمرضم٤مل

 

                                                                                                                                                                                         

 (ىم٤مل:501وهذا أمحد سمـ طمٜمبؾ روى قمٜمف اًمؽمُمذي سمرىمؿ )

ومٚمؿ يذيمر أمحد ومٞمدف  ,يمٜم٤م قمٜمد أمحد سمـ طمٜمبؾ ومذيمروا قمغم ُمـ دم٥م ا ٛمٕم٦م :ؾمٛمٕم٧م أمحد سمـ احلسـ ي٘مقل

ـ اًمٜمبدل ومٞمف قمـ أيب هريدرة قمد :وم٘مٚم٧م ٕمحد سمـ طمٜمبؾ :ىم٤مل أمحد سمـ احلسـ ,٤مؿمٞمئً  قمـ اًمٜمبل 

 . 

ىم٤مل أمحد سمـ احلسـ طمدصمٜم٤م طمج٤مج سمـ ٟمّمػم طمددصمٜم٤م ُمٕمد٤مرك سمدـ  .ٟمٕمؿ :ىمٚم٧م؟ وم٘م٤مل أمحد قمـ اًمٜمبل 

ا ٛمٕم٦م قمدغم ُمدـ  »:ىم٤مل قمب٤مد قمـ قمبد اهلل سمـ ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي قمـ أسمٞمف قمـ أيب هريرة قمـ اًمٜمبل 

 .ر رسمؽاؾمتٖمٗم ,اؾمتٖمٗمر رسمؽ :وىم٤مل زم ,ىم٤مل ومٖمْم٥م قمكم أمحد سمـ طمٜمبؾ ش,اواه اًمٚمٞمؾ إمم أهٚمف

 .٤م ووٕمٗمف حل٤مل إؾمٜم٤مدهىم٤مل أسمق قمٞمسك إٟمام ومٕمؾ أمحد سمـ طمٜمبؾ هذا ٕٟمف مل يٕمد هذا احلدي٨م ؿمٞمئً  

 (.33قمٚمقم احلدي٨م )ص (139)

  (.73ذوط إئٛم٦م )ص( 140)

  (.73ذوط إئٛم٦م )ص( 141)
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]ىم٤مل اًمبزدوي: إن اخلؼم ي٘ملم سم٠مصٚمف, وإٟمدام دظمٚمد٧م اًمِمدبٝم٦م ذم ٟم٘مٚمدف, واًمدرأي 

ذم اًمدرأي أصداًل, وذم حمتٛمؾ سم٠مصٚمف ذم يمؾ وصػ قمغم اخلّمقص, ومٙم٤من آطمدتامل 

 .(142) احلدي٨م قم٤مرًو٤م[

وُم٤م  ,ومخذ سمف طاًمٜمبل ُم٤م طمدصمؽ ه١مٓء قمـ  :قمـ اًمِمٕمبل ىم٤مل ,اًمدارُمل ىورو

 . (144)احلش  (143))ذم(ىم٤مًمقه سمرأهيؿ وم٠مًم٘مف 

شمبع وٓ شمبتددع وم٢مٟمدؽ ًمدـ شمْمدؾ ُمد٤م ٤مإن اًمسٜم٦م ىمد ؾمب٘م٧م ىمٞم٤مؾمٙمؿ وم :ذيح ىم٤مل

 . (145)أظمذت ُمـ إصمر 

 .وٓمررت إًمٞمٝم٤م أيمٚمتٝم٤م ازًم٦م اعمٞمت٦م إذا  اًمرأي سمٛمٜمامإٟم :ىم٤مل اًمِمٕمبلو

 .(146)روامه٤م ذم ذح اًمسٜم٦م 

                                                                        

(142)
 

.ًمٞمس ذم )ط(
 

(143)
 

.ًمٞمس ذم )ط( 
 

-2/517اإلسم٤مٟمد٦م اًمٙمدؼمى )( واسمدـ سمٓمد٦م ذم 206صحٞمح, رواه اًمددارُمل ذم اعم٘مدُمد٦م سمدرىمؿ ) (144)

  ( .608-607سمرىمؿ 518

(145)
 

 ( وذم ؾمٜمده أسمق سمٙمر ادذزم ُمؽموك.204وٕمٞمػ, رواه اًمدارُمل ذم ُم٘مدُم٦م ؾمٜمٜمف سمرىمؿ )

( سمدون إؾمٜم٤مد .1/216وذيمره اًمبٖمقي ذم ذح اًمسٜم٦م )
 

(146)
 

( سمدون إؾمٜم٤مد .1/216ذيمره اًمبٖمقي ذم ذح اًمسٜم٦م )
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]وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل ريض اهلل قمٜمف: ُمٝمام ىمٚم٧ُم ُمـ ىمقل, وأصٚم٧م ُمـ أصؾ: ومٞمف قمدـ 

, وهدق ىمدقزم, وضمٕمدؾ طظمالف ُم٤م ىمٚم٧م وم٤مًم٘مقل ُم٤م ىم٤مل رؾمدقل اهلل  طرؾمقل اهلل 

 .(148) [(147)يردده. رواه اًمبٞمٝم٘مل ذم اعمدظمؾ

أقمٜمدل - ُمٜمٝم٤م ُم٤م يِمؽمك ومٞمٝمد٤م إىمسد٤مم اًمثالصمد٦م , ؿمتكوهٝمٜم٤م قمدة قمب٤مرات عمٕم٤مين

 وُمٜمٝم٤م ُم٤م خيتص سم٤مًمْمٕمٞمػ .  -واًمْمٕمٞمػ,واحلسـ,اًمّمحٞمح

   :فنن الضرب األول

                                                                        

.( 205)ص  اعمدظمؾ(وذم 473-1/472ل )اًمبٞمٝم٘مل ذم ُمٜم٤مىم٥م اًمِم٤مومٕمرواه صحٞمح,  (147)
 

(148)
 

.ًمٞمس ذم )ط( 
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 ادســـــــد

وأيمثدر ُمد٤م يسدتٕمٛمؾ ومدٞمام  ,شمّمؾ ؾمٜمده ُمـ روايف إمم ُمٜمتٝم٤مهاهق ُم٤م  :ىم٤مل اخلٓمٞم٥م

 . (149)دون همػمه  طضم٤مء قمـ اًمٜمبل 

 .(151)طإمم اًمٜمبل  ٤مٜمده ُمرومققمً شمّمؾ ؾماهق ُم٤م  :(150)وىم٤مل احل٤ميمؿ

 ادتصـــــل

ويم٤من يمؾ واطمد ُمـ رواشمدف  ,شمّمؾ إؾمٜم٤مدهاوهق يمؾ ُم٤م  :اعمقصقل ٤مويسٛمك أيًْم  

 قمغم همػمه .  ٤مأو ُمقىمقومً  ,طإمم اًمٜمبل  يم٤من ُمرومققًم٤م ف ؾمقاءً ممـ ومقىم فىمد ؾمٛمٕم

                                                                        

 (.21ذم قمٚمؿ اًمرواي٦م )ص اًمٙمٗم٤مي٦م  (149)

  (.17ُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م )ص (150)

سم٘مقًمدف: ُمرومدقع صدح٤ميب سمسدٜمد فمد٤مهره ( ُمع اًمٜمزهد٦م, 154)ص ٟمخب٦م اًمٗمٙمروقمرومف احل٤مومظ ذم  (151)

 آشمّم٤مل.
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 ادــــرفوعو

يمد٤من  ؾمدقاءً  ,شم٘مريدرأو ,أو ومٕمدؾ ,ظم٤مص٦م ُمدـ ىمدقل طهق ُم٤م أوٞمػ إمم اًمٜمبل  

 ,واعمتّمؾ ,, وم٘مد فمٝمر ُمـ هذا اًمٗمرق سملم اعمسٜمدهذا هق اعمِمٝمقر ,٤مأو ُمٜم٘مٓمٕمً  ,ُمتّماًل 

 واعمرومقع .

وهمدػم  وهمػم ُمرومقع,)واعمرومقع ىمد يٙمدقن ُمتّمداًل  ٤موم٢من اعمتّمؾ ىمد يٙمقن ُمرومققمً 

 . (152) (ُمتّمؾ

 .   ٤مُمرومققمً  ومٞمٜمبٖمل أن يٙمقن ُمتّماًل  :قمغم ىمقل احل٤ميمؿ وأُم٤م اعمسٜمد

   :فرعـــان

 ٦ميد٤مسمدف ومٝمدق يمٜم أو يبٚمغ ,أو يٜمٛمٞمف ,أو يرويف ,قمـ اًمّمح٤ميب يرومٕمفإول: إذا ىمٞمؾ 

 قمـ أيب هريددرة,يمحدددي٨م إقمددرج ,٤مطمٙمددؿ اعمرومددقع سًذدد فوطمٙمٛمدد ,قمددـ رومٕمددف

 .   (154)شصغار األطع اتؼاتؾون قوم  »:(153)(رواي٦م)

  .(155) شالـاس تبع لؼريش »:يبٚمغ سمف يب هريرةقمـ أ ,حديثفويم

                                                                        

 ًمٞمس ذم )ط(. (152)

 ًمٞمس٧م ذم )ز(. (153)

 (.2912( وُمسٚمؿ سمرىمؿ )2929ىمؿ)رواه اًمبخ٤مري سمر (154)

 (.1818(وُمسٚمؿ سمرىمؿ )3496رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ ) (155)
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وُمدـ أ ,سمٙمدذا ًٓ وأُمدر سمدالأ ,اهٞمٜم٤م قمـ يمذاأو  ,أُمرٟم٤م سمٙمذا :ىمقل اًمّمح٤ميب :اًمث٤مين

هدق  ط ًمٔمٝمدقر أن اًمٜمبدل :أهؾ اًمٕمٚمدؿأيمثر و ,ُمرومقع قمٜمد أهؾ احلدي٨م: اًمسٜم٦م يمذا

ويمدذا ىمدقل  ,أو سمٕمدده ,طىم٤مل اًمّمح٤ميب ذًمؽ ذم طمٞمد٤مة اًمٜمبدل  (156)(ؾمقاء) ,أُمر

 وٟمحق ذًمؽ .  ,ومٞمٜم٤م طل اهلل ورؾمق د سمٙمذا ٤م٤م ٓ ٟمرى سم٠مؾًم يمٜم د اًمّمح٤ميب

                                                                        

 ًمٞمس ذم )ط(. (156)
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 ادعـعــــن

 .ومالن قمـ ومالن  :ههق اًمذي ي٘م٤مل ذم ؾمٜمدو 

 ,(157), واًمّمدحٞمح اًمدذي قمٚمٞمدف مجد٤مهػم اًمٕمٚمدامءهق ُمرؾمؾ :اًمٕمٚمامء سمٕمض ىم٤مل

ُمدـ  سمدراءُتامي٤مه ُمدع إ صقًمٞملم أٟمف ُمتّمؾ إذا أُمٙمـ ًم٘م٤مؤهوإ ,واًمٗم٘مٝم٤مء ,واعمحدصملم

ويمدذًمؽ همػممهد٤م  ,صدحٞمحٞمٝمام (158)(ذم) ,وُمسٚمؿ ,وىمد أودقمف اًمبخ٤مري ,اًمتدًمٞمس

 اًمذيـ ٓ ي٘مقًمقن سم٤معمرؾمؾ .  (159)حٞمح(ّماًم)ُمـ ُمِمؽمـمل 

 ,ؾمدتٕمامل قمدـ ذم اإلضمد٤مزةوُم٤م ىم٤مرسمف ا ,ويمثر ذم قمٍمٟم٤م :(160)ىم٤مل اسمـ اًمّمالح

ذم إصدقل  سمٕمدض اعمٕمتدؼميـ هوٟمحقه وم٘مد ؾمام ,ومالن قمـ رضمؾ قمـ ومالن :وإذا ىمٞمؾ

 .وهذا أىمرب  ,٤مسمؾ ُمٜم٘مٓمٕمً  ,ٓ يسٛمك ُمرؾماًل  :(161)وىم٤مل احل٤ميمؿ .ُمرؾماًل 

                                                                        

 (.1/12قمك اسمـ قمبد اًمؼم اإلمج٤مع قمغم ذًمؽ ذم اًمتٛمٝمٞمد )دوا (157)

 ًمٞمس ذم )ز(. (158)

 .شاحلدي٨م»ذم )ط(  (159)

 (.56قمٚمقم احلدي٨م )ص  (160)

 (.28قمٚمقم احلدي٨م )ص ُمٕمروم٦م  (161)
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 :ـــقـَّؾادع  

أو  ,ىمد٤مل ٟمد٤مومع :يم٘مدقل اًمِمد٤مومٕمل ,طمد ومد٠ميمثرإؾمٜم٤مده وا أُم٤م طمذف ُمـ ُمبد هقو 

ويم٠مٟمدف ُمد٠مظمقذ ُمدـ شمٕمٚمٞمدؼ  ,ط, أو ىمد٤مل اًمٜمبدل سمدـ قمٛمدر: ىم٤مل اُم٤مًمؽ(162) )ىم٤مل(

ومل يستٕمٛمٚمقه ذم ُمد٤م ؾمد٘مط وؾمدط  ,شمّم٤ملؿمؽمايمٝمام ذم ىمٓمع آٓ :واًمٓمالق ,ا دار

أن يٙمدقن ذم أول ُمد٤م إٕن احلدذف  :واعمرؾمدؾ ,اظمره ًمتسٛمٞمتٝم٤م سمد٤معمٜم٘مٓمع أو ,إؾمٜم٤مده

 اظمره وهق اعمرؾمؾ .  ذم أو, أو ذم وؾمٓمف وهق اعمٜم٘مٓمع ,وهق اعمٕمٚمؼ ؾمٜم٤مداإل

وؿمبف ذًمؽ قمدغم  ,ر قمٜمفذيمويُ  ,(163)قمـ ومالن ىيرو :ُمثؾذم  ٤موٓ يستٕمٛمؾ أيًْم 

واًمبخ٤مري أيمثدر ُمدـ اًمتٕمٚمٞمدؼ ذم  ,ٕاه٤م ٓ شمستٕمٛمؾ ذم صٞمٖم٦م ا زم :صٞمٖم٦م اعمجٝمقل

, ن يمد٤من قمدغم صدقرة اعمٜم٘مٓمدعإو ,حٞمحوًمٞمس سمخ٤مرج ُمـ ىمبٞمؾ اًمّم ,(164)فصحٞمح

                                                                        

 ًمٞمس٧م ذم )ز(. (162)

 (:94-93ىم٤مل اًمٕمراىمل ذم اًمت٘مٞمٞمد واإليْم٤مح )ص  (163)

يم٘مدقل  ي,ُمٜمٝمؿ احل٤مومظ أسمدق احلجد٤مج اعمدز :٤موىمد ؾمٛمك همػم واطمد ُمـ اعمت٠مظمريـ ُم٤م ًمٞمس سمٛمجزوم شمٕمٚمٞم٘مً 

قمـ أٟمدس قمدـ  ياًمزهرقمـ  يويروى ومٞمف قمـ اًمزسمٞمد :سم٤مب ُمس احلرير ُمـ همػم ًمبس ذم ياًمبخ٤مر

ويمدذا ومٕمدؾ همدػم  ي,٤مرف قمالُمد٦م اًمتٕمٚمٞمدؼ ًمٚمبخدوقمٚمؿ قمٚمٞم ,إـمراف ذم يومذيمره اعمز , طل اًمٜمب

أٟمدف جيدقز  إٓ ,٤م همػم جمزوم سمدفأو شمٕمٚمٞم٘مً  ,٤م٤م جمزوُمً ذيمره اًمبخ٤مرى شمٕمٚمٞم٘مً  :واطمد ُمـ احلٗم٤مظ ي٘مقًمقن

 .أن هذا آصٓمالح ُمتجدد

ُمٓمبقع ذم مخس٦م جمٚمدات: إول ش شمٖمٚمٞمؼ اًمتٕمٚمٞمؼ»وىمد مجٕمٝم٤م احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم يمت٤مب سمٕمٜمقان  (164)
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 ,اًمث٘م٤مت اًمذي قمٚمؼ قمدٜمٝمؿ ٦مضمٝم ُمـ ٤موم٘مد يٗمٕمؾ اًمبخ٤مري ذًمؽ ًمٙمقن احلدي٨م ُمٕمروومً 

اظمدر ٓ يّمدحبف  (165)(سب٥مًمأو  ,فيمت٤مسم)ذم ُمقوع اظمر ُمـ  أو ًمٙمقٟمف ذيمره ُمتّماًل 

 .  (166)ٟم٘مٓم٤معظمٚمؾ آ

                                                                                                                                                                                         

د سمـ قمبد اًمرمحـ اًم٘مزىمل, وىمد ظمرضمف إٓ أٟمف يٕمقزه احلٙمؿ قمغم احلدي٨م ومدٞمام ُم٘مدُم٦م سمتح٘مٞمؼ ؾمٕمٞم

 مل يّمٚمف اًمبخ٤مري ذم ُمقوع اظمر, أو مل يّمٚمف ُمسٚمؿ .

 .شيمت٤مب, أو سمسب٥م»ذم )ط(  (165)

(  أُم٤م ُم٤م وصٚمف ذم ُمقوع اظمر ومٜمٕمؿ هق ًمٞمس ظم٤مرضًم٤م ُمـ اًمّمحٞمح  )اعمٕمروف اصدٓمالطمًٞم٤م(,  وٓ 166)

(, وأُم٤م ُم٤م مل يّمٚمف ذم ُمقوع اظمدر ُمدـ -صحٞمح اًمبخ٤مري – ُمـ اًمّمحٞمح )أي ا ٤مُمع اًمّمحٞمح

 صحٞمحف وم٤معمٕمٚم٘م٤مت ذم صحٞمح اًمبخ٤مري ًمٞمس د٤م طمٙمٛمف ُٕمقر, أمهٝم٤م:

ش, ا ٤مُمع اًمّمحٞمح اعمسٜمد ُمـ طمددي٨م رؾمدقل اهلل ق وؾمدٜمٜمف وأي٤مُمدف»أطمده٤م: شمسٛمٞم٦م يمت٤مب اًمبخ٤مري سمد 

 واعمٕمٚمؼ ًمٞمس ُمسٜمًدا. 

 اعمٕمٚم٘م٤مت ُمـ صحٞمح اًمبخ٤مري, ومٛمـ ذًمؽ: صم٤مٟمٞمٝم٤م: قمٛمؾ أيمثر اًمٕمٚمامء أاهؿ ٓ يٕمتؼمون

 اًمذيـ أًمٗمقا ذم ا ٛمع سملم اًمّمحٞمحلم مل يذيمروا اعمٕمٚم٘م٤مت ُمـ ذًمؽ.-1

 مل يٜمت٘مدوا اعمٕمٚم٘م٤مت. -يم٤مًمدارىمٓمٜمل وهمػمه –اًمذيـ اٟمت٘مدوا قمغم اًمِمٞمخلم  -2
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 األفــــراد 

 -:وهق ىمسامن 

 ذم اًمّمحٞمح.  هومرد قمـ مجٞمع اًمرواة وىمد شم٘مدم ذيمر :أطمدمه٤م

أو  ,أو أهدؾ اًمِمد٤مم ,يم٘مقدؿ شمٗمرد سمف أهدؾ ُمٙمد٦م ,ُمٗمرد سم٤مًمٜمسب٦م إمم ضمٝم٦م :واًمث٤مين

وٓ  ,اًمٙمقومد٦مأهدؾ ـ قمدأهؾ اًمبٍمدة  وأ ,شمٗمرد سمف ومالن قمـ ومالن ُمـ أهؾ ُمٙم٦م ُمثاًل 

ومٞمٙمدقن  ,شمٗمرد واطمد ُمدٜمٝمؿ ٦مسمتٗمرد أهؾ ُمٙم إٓ أن يراد ,٤مرء ُمـ ذًمؽ وٕمٗمً  ي٘متيض

 .يم٤مًم٘مسؿ إول 
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 ادـدرج 

 -:ق أىمس٤مموه 

 ومػمويدف ُمدـ سمٕمدده ُمتّمداًل  ,ُم٤م أدرج ذم احلدي٨م ُمـ يمالم سمٕمض رواشمف :أطمدمه٤م

 يتقهؿ أٟمف ُمـ احلدي٨م . 

, قمـ (167), ُمث٤مًمف رواي٦م ؾمٕمد سمـ أيب ُمريؿأن يٙمقن قمٜمده ُمتٜم٤من سم٢مؾمٜم٤مديـ :اًمث٤مين

 ،وال حتاسـدوا ،ال تباغضـوا» :ىم٤مل طأن رؾمقل اهلل قمـ أٟمس  ,قمـ اًمزهري ,ُم٤مًمؽ

وٓ »)وم٘مقًمف  ,احلدي٨م ش...(168)(ويمقٟمقا قمب٤مد اهلل إظمقاًٟم٤م)ال تـافسوا و ،وال تدابروا

قمدـ أيب  ,رواه ُم٤مًمدؽ ,أدرضمف اسمـ أيب ُمريؿ ُمدـ ُمدتـ طمددي٨م اظمدر(169)(ششمٜم٤مومسقا

وٓ  ,وٓ شمٜم٤مومسددقا ,اوٓ دمسسددق»وومٞمددف :قمددـ أيب هريددرة , قمددرجقمددـ إ ,اًمزٟمدد٤مد

 .  (170)شحت٤مؾمدوا

                                                                        

( واسمدـ قمبدد اًمدؼم ذم اًمتٛمٝمٞمدد 2/697أظمرضمٝم٤م اخلٓمٞم٥م ذم اًمقصؾ ًمٚمقصؾ اعمدرج ذم اًمٜم٘مدؾ) (167)

(6/116  .) 

 ًمٞمس ذم )ط( وٓ )ك(. (168)

 ًمٞمس ذم )ط(. (169)

 (.2563( وُمسٚمؿ سمرىمؿ )6606رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ ) (170)



 اعمددرج

 

58 

 

69 

 

ام ومدػموهي ,ًمدذًمؽ اًمِمدٞم )أو قمٜمده ـمرف ُمـ ُمتـ سمسٜمد ؿمدٞم  همدػم ؾمدٜمد اعمدتـ 

ومٞمٚمزم إدراج سمٕمدض احلددي٨م ذم سمٕمدض ُمدـ ؾمدٜمد  , (171)واطمد ( اًمراوي قمٜمف سمسٜمد

   .ٚمحدي٨م إؾمٜم٤مديـًمواحل٤مل أن  ,واطمد

 ؿومٞمددرج روايدتٝم ,أو ُمتٜمف ,ُمـ مج٤مقم٦م خمتٚمٗملم ذم ؾمٜمده ٤مأن يسٛمع طمديثً  :اًمث٤مًم٨م

 ظمتالف .ٓوٓ يذيمر ا,شمٗم٤مققمغم آ

 .  (172)مد يمؾ واطمد ُمـ اًمثالصم٦م طمراٛمُ ٕمَ وشمَ  

                                                                        

 ش.ًمذًمؽ اًمِمٞم », وًمٞمس ذم )ك( ىمقًمف:شقمٜمف ومػموهي٤م اًمراوي قمٜمف سمسٜمد»ذم )ط(  (171)

 ُمٓمبقع. شاًمقصؾ ًمٚمقصؾ اعمدرج ذم اًمٜم٘مؾ»وًمٚمخٓمٞم٥م يمت٤مب سمٕمٜمقان:  (172)

خلص ومٞمف يمت٤مب اخلٓمٞم٥م وزاد قمٚمٞمدف ىمددر ُمد٤م ذيمدر  شسمؽمشمٞم٥م اعمدرج شم٘مري٥م اعمٜمٝم٩م»وًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر 

 (, ومل ٟمره.125ُمرشملم, أو أيمثر, يمام ذيمر ذم اًمٜمزه٦م )ص 

 , ُمٓمبقع.شاعمدرج إمم ُمٕمروم٦م اعمدرج»وًمٚمسٞمقـمل 
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 ادشفور

 ,يمثدػمون ةسمد٠من ٟم٘مٚمدف روا ع قمٜمد أهؾ احلدي٨م ظم٤مص٦م دون همدػمهؿ:هق ُم٤م ؿم٤مو 

سمٕمد اًمريمدقع يددقمق قمدغم  ىمٜم٧م ؿمٝمًرا طأن رؾمقل اهلل  :يمحدي٨م أٟمس ريض اهلل قمٜمف

 رقمؾ وذيمقان . 

ورواه قمدـ أيب  ,وم٢من ًمف رواة قمـ أٟمس همػم أيب جمٚمز (173)وهق خمرج ذم اًمّمحٞمح

وٓ يٕمٚمدؿ ذًمدؽ إٓ أهدؾ  ,قمدـ اًمتٞمٛمدل همدػم إٟمّمد٤مري جمٚمز همػم اًمتٞمٛمدل , ورواه

, (064)شاألطـامل بالـقـات  (174)(إكام) »:أو قمٜمدهؿ وقمٜمد همػمهؿ يمحدي٨م ,اًمّمٜمٕم٦م

 أو قمٜمد همػمهؿ ظم٤مص٦م . 

أرسمٕم٦م أطم٤مدي٨م شمدور ذم  :(177) (يض اهلل قمٜمف)ر (176) ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ

 ,(178)شر سمنمدشمف سم٤م ٜمد٦مذااُمـ سمنمين سمخروج  »:قمتب٤مرأصؾ ذم آإؾمقاق ًمٞمس د٤م 

                                                                        

 (.677وُمسٚمؿ سمرىمؿ ) (1003رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ ) (173)

 زي٤مدة ذم )ط(. (174)

 ( قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف.1907)وُمسٚمؿ سمرىمؿ  (6689رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ) (175)

( وقمٚمقم احلددي٨م 2/150( وـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى )2/146اعمقوققم٤مت ٓسمـ ا قزي )( 176)

  (.265)ص 

 .شرمحف اهلل»ذم )ط(  (177)
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ٟمحدريمؿ يدقم  (180)(يدقم) »و , (179)شظمّمدٛمف يدقم اًم٘مٞم٤مُمد٦م وم٠مٟمد٤م ٤مُمـ اذى ذُمٞمً » و

 .ٟمتٝمك يمالُمف ا (182)ش ًمٚمس٤مئؾ طمؼ وإن ضم٤مء قمغم ومرس»و ,(181)شصقُمٙمؿ

ـمٚمدد٥م اًمٕمٚمددؿ ومريْمدد٦م قمددغم يمددؾ » :(183))طمدددي٨م( وُمددـ اًمْمددٕمٞمػ اعمِمددٝمقر

 .  (184)شُمسٚمؿ

 ]وم٤مئدة:

                                                                                                                                                                                         

 (.1/377ًمٞمس ًمف أصؾ, واٟمٔمر اعمقوققم٤مت ) (178)

رواه اسمدـ ا دقزي ( ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمسدٕمقد, و8/370ُمٜمٙمر, رواه اخلٓمٞم٥م ذم شم٤مري  سمٖمداد ) (179)

 ( ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف.2/146ذم اعمقوققم٤مت )

 .اًمٕمب٤مس سمـ أمحد اعمذيمروىمد ُأٟمٙمر احلدي٨م قمغم 

 ًمٞمس ذم )ك( و)ط( . (180)

 ( .1/161ًمٞمس ًمف أصؾ, واٟمٔمر يمِمػ اخلٗم٤م ) (181)

( ُمـ 3/113( وأسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞمب٦م )1665( وأسمق داود سمرىمؿ )1/201وٕمٞمػ, رواه أمحد ) (182)

 ي٨م احلسلم سمـ قمكم ريض اهلل قمٜمٝمام.طمد

( ُمـ طمدي٨م احلسدلم سمدـ قمدكم 1/191( واًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مب )1666ورواه أسمق داود سمرىمؿ )

 قمـ أسمٞمف ريض اهلل قمٜمٝمام.

 وذم ؾمٜمده يٕمغم سمـ أيب ذٞمك جمٝمقل طم٤مل, وىمد اظمتٚمػ ذم احلدي٨م, وهذا يدل قمغم اًمْمٕمػ أيًْم٤م.

 (.1378واٟمٔمر اًمْمٕمٞمٗم٦م سمرىمؿ )

 ذم )ط( . ًمٞمس (183)

  شم٘مدم خترجيف.( 184)
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ؿ اٟمتنمد صمإصؾ,  يم٤من ُمـ أطم٤مد ذماًمبزدوي ذم اًم٘مسؿ إول ُمـ اعمِمٝمقر: ُم٤م  

ومّم٤مر يٜم٘مٚمف ىمقم ٓ ُيتّمقر شمقاـم١مهؿ قمغم اًمٙمذب: وهؿ اًم٘مرن اًمثد٤مين واًمث٤مًمد٨م سمٕمدد 

 اًمّمح٤مسم٦م, وُمـ سمٕمدهؿ, وم٠موًمئؽ ىمقم صم٘م٤مت أئٛمد٦م, وٓ يتٝمٛمدقن, ومّمد٤مر سمِمدٝم٤مدُتؿ

: إٟمدف أطمدد ا ّم٤مص وشمّمدىمٝمؿ سمٛمٜمزًم٦م اعمتقاشمر طمج٦م ُمـ طمج٩م اهلل شمٕم٤ممم, طمتك ىم٤مل

يقضمد٥م قمٚمدؿ ـمٛم٠مٟمٞمٜمد٦م, واعمتدقاشمر قمٚمدؿ  اعمتدقاشمر سم٢مٟمدف ومٞمٛمتد٤مز قمدـشمر, اعمتدقاىمسٛمل 

 .(185)[ي٘ملم

                                                                        

 ًمٞمس ذم )ط( . (185)
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 والعزيز ،الغري 

وأؿمب٤مهف ممدـ جيٛمدع طمديثدف  ,اًمٖمري٥م يمحدي٨م اًمؽمُمذي :هىم٤مل احل٤مومظ اسمـ ُمٜمد 

 .   ٤مووبٓمف إذا شمٗمرد قمٜمٝمؿ سم٤محلدي٨م رضمؾ ؾمٛمك همريبً  ,ًمٕمداًمتف

 فممدـ جيٛمدع طمديثد ,سمطٟمٗمرد سمف اًمٕمددل اًمْمد٤ما: هق اًمذي وم٤محل٤مصؾ أن اًمٖمري٥م]

وإن رواه ا امقمد٦م ؾمدٛمل  ,اأو صمالصم٦م يسٛمك قمزيدزً  ,صمٜم٤مناوم٢من رواه قمٜمف  ,(186)[وي٘مبؾ

   .اُمِمٝمقرً 

)اعمْم٤موم٦م إمم اًمبٚمدان, ويٜم٘مسدؿ اًمٖمريد٥م  يم٤مٕومراد ,وُمـ إومراد ُم٤م ًمٞمس سمٖمري٥م

 (188)(صحٞمحوإمم همػم ) ,اعمخرضم٦م ذم اًمّمحٞمح (187)ُمٓمٚمً٘م٤م إمم صحٞمح, يم٤مٕومراد(

 اًمٖمرائ٥م .  وهق اًمٖم٤مًم٥م قمغم

ٓ شمٙمتبدقا هدذه  :أمحدد سمدـ طمٜمبدؾ أٟمدف ىمد٤مل همدػم ُمدرة (189) (اإلُم٤مم)ضم٤مء قمـ 

 .  (190)ْمٕمٗم٤مءاًموقم٤مُم٦م رواُت٤م  ,إطم٤مدي٨م اًمٖمرائ٥م وم٢ماه٤م ُمٜم٤ميمػم

                                                                        

 زي٤مدة  ذم )ط( .  (186)

 ًمٞمس ذم )ط( . (187)

 . شاًمّمحٞمح»ذم )ط(  (188)

 ًمٞمس ذم )ز( . (189)

أمحدد سمدـ أيب ذٞمدك  وذم ؾمدٜمده (58ذم أدب اإلُمالء وآؾمدتٛمالء )صوٕمٞمػ رواه اًمسٛمٕم٤مين (190)
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ُمتٜمدف واطمدد, وإمم  ٦موهق ُم٤م شمٗمدرد سمروايد ,اوإؾمٜم٤مدً  ,٤مإمم همري٥م ُمتٜمً  ٤مويٜم٘مسؿ أيًْم 

 ,ف قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦ميم٤محلدي٨م اًمذي ُمتٜمف ُمٕمرو(191))ٓ ُمتٜم٤ًم( ,اهمري٥م إؾمٜم٤مدً 

 .وهق همري٥م ُمـ هذا اًمقضمف ,صح٤ميب اظمرقمـ ٟمٗمرد واطمد سمروايتف اإذا 

اًمذي  (192))هق(, وهذا اًمِمٞمقخ ذم أؾم٤مٟمٞمد اعمتقن اًمّمحٞمح٦موُمـ ذًمؽ همرائ٥م  

ٓ  ٤مُمتٜمًد ٥مهمريد(193))ُمد٤م هدق(وٓ يقضمد  ,همري٥م ُمـ هذا اًمقضمف :ي٘مقل سمف اًمؽمُمذي

وم٢مٟمدف  ,ومرواه قمٛمـ شمٗمرد سمف مج٤مقمد٦م يمثدػمة ,دؿمتٝمر احلدي٨م اعمٗمرا(194))إذا(إٓ  اإؾمٜم٤مدً 

ومد٢من  ,سم٤مًمٜمسب٦م إمم أطمدد ـمدرذم اإلؾمدٜم٤مد آ إؾمٜم٤مدً  ,٤مُمتٜمً  ٤مو همريبً  ,ارً ُمِمٝمق ٤ميّمػم همريبً 

ُمتّمػ سم٤مًمِمٝمرة ذم ـمرومف أظمدر يمحددي٨م  ,إؾمٜم٤مده ُمتّمػ سم٤مًمٖمراسم٦م ذم ـمرومف إول

اًمتّمد٤مٟمٞمػ صمدؿ  ٤مؿمدتٛمٚم٧م قمٚمٞمٝمداويمس٤مئر اًمٖمرائد٥م اًمدذي  (195)شإقمامل سم٤مًمٜمٞم٤مت»

 .  ؿمتٝمرتا

                                                                                                                                                                                         

ب. إٟمامـمل أسمق سمٙمر اًمبٖمدادي  يُمذِّ

 ًمٞمس ذم )ط( . (191)

 ًمٞمس ذم )ط( . (192)

 ًمٞمس ذم )ط( . (193)

 ًمٞمس ذم )ط( .(194)

شم٘مدم خترجيف.(195)
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 فحَّ ص  ادم 

وًمدف  ,واًمدار ىمٓمٜمل ُمدٜمٝمؿ ,قمب٤مئف احلذاق ُمـ احلٗم٤مظ٠مهذا ومـ ضمٚمٞمؾ إٟمام يٜمٝمض سم 

 .  (085)ومٞمف شمّمٜمٞمػ ُمٗمٞمد

 أو سم٤مًمسٛمع .  ,إُم٤م سم٤مًمبٍم ٤مويٙمقن حمسقؾًم 

, وا دٞمؿ ,قمـ اًمٕمقام سمـ ُمراضمؿ سمد٤مًمراء ,ؾمٜم٤مد يمحدي٨م ؿمٕمب٦مأُم٤م ذم اإل :وإول

 واحل٤مء .  ,ؿ سم٤مًمزايُمزاطم :ذٞمك سمـ ُمٕملم وم٘م٤مل (197) (حٗمفص)

ُمددـ  ٤مؾمددتً  (198) (شمبٕمددفأ)ُمددـ صدد٤مم رُمْمدد٤من و»يمحدددي٨م  :تـاعمدد وأُمدد٤م رم

 .(199)شؿمقال

 سم٤مًمِملم اعمٕمجٛم٦م .  ٤مؿمٞمئً  :ومّمحػ أسمق سمٙمر اًمّمقزم وم٘م٤مل 

رواه  ,قمدـ قم٤مصدؿ إطمدقل يمحددي٨م يدروى ,أُمد٤م ذم اإلؾمدٜم٤مد ٤مأيًْمد :واًمث٤مين

 واصؾ إطمدب .  :وم٘م٤مل ,سمٕمْمٝمؿ

                                                                        

ُمٓمبقع, ش اًمتٓمريػ ذم اًمتّمحٞمػ »ُمٓمبقع, وًمٚمسٞمقـمل ش أظمب٤مر اعمّمحٗملم»وًمٚمٕمسٙمري يمت٤مب  (196)

 .وهمػممه٤م 

 .شصٗمح٦م»ذم )ط(  (197)

 .شوشمبٕمف»ذم )ط(  (198)

 قمـ أيب أيقب ريض اهلل قمٜمف. (1164رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ ) (199)
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اًمبٍم ٕٟمف ٓ يِمتبف اًمسٛمع ٓ ُمـ شمّمحٞمػ  هذا ُمـ شمّمحٞمػ :ىم٤مل اًمدار ىمٓمٜمل

 .ذم اًمٙمت٤مسم٦م

 :»(200)ذم اًمٙمد٤مهـ طقمـ اًمٜمبدل  ,ريض اهلل قمٜمٝم٤م وأُم٤م ذم اعمتـ يمحدي٨م قم٤مئِم٦م

 وإٟمام هق اًمدضم٤مضم٦م سم٤مًمدال .  ,سم٤مًمزي شقر الزجاجة

 :سمـ اعمثٜمك اًمٕمٜمزي أٟمدف ىمد٤مل قمـ أيب ُمقؾمك حمٛمد :ىمٓمٜملأو ُمٕمٜمك يمام طمٙمك اًمدار

 يريدد ُمد٤م صمبد٧م ذم), طُمـ قمٜمزة صدغم إًمٞمٜمد٤م رؾمدقل اهلل ٟمحـ ىمقم ًمٜم٤م ذف , ٟمحـ 

وهدددل طمرسمددد٦م  ,صدددغم إمم قمٜمدددزة (202) (طأن رؾمدددقل اهلل  (201)اًمّمدددحٞمح

, وهدذا صغم إمم ىمبٞمٚمدتٝمؿ سمٜمدل قمٜمدزةط قهؿ أٟمف توم ,شمٜمّم٥م سملم يديف(203))صٖمػمة(

 واهلل أقمٚمؿ .  ,شمّمحٞمػ قمجٞم٥م

                                                                        

(200)
 

ؾم٠مل أٟم٤مس رؾمقل اهلل  :قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م ( قمـ2228(, وُمسٚمؿ سمرىمؿ )6213بخ٤مري سمرىمؿ )اه اًمرو

ىمد٤مًمقا يد٤م  ش, ًمٞمسدقا سمٌمدء »:وم٘م٤مل دؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ,صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ اًمٙمٝم٤من

شمٚمدؽ  » :وم٘مد٤مل رؾمدقل اهلل صدغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ ,٤م٤م سم٤مًمٌمء يٙمقن طمً٘مدرؾمقل اهلل وم٢ماهؿ ذدصمقن أطمٞم٤مٟمً 

 .شومٞمخٚمٓمقن ومٞمٝم٤م أيمثر ُمـ ُم٤مئ٦م يمذسم٦م ,ومٞم٘مره٤م ذم أذن وًمٞمف ىمر اًمدضم٤مضم٦م ,ٙمٚمٛم٦م ُمـ احلؼ خيٓمٗمٝم٤م ا ٜملاًم

.ريض اهلل قمٜمٝمام قمـ اسمـ قمٛمر (501وُمسٚمؿ سمرىمؿ ) (494رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ)(201)

 ًمٞمس ذم )ك( . (202)

 ًمٞمس ذم )ط( . (203)
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 اإلسـاد العايل

ًمب٤مًمٖم٦م , وـمٚمد٥م اًمٕمٚمدق وؾمٜم٦م ُمـ اًمسٜمـ ا ,ظمّمٞمّم٦م هذه إُم٦م (204)(اإلؾمٜم٤مد) 

 ُمدـ اخلٚمدؾ (206)(بٕمدد)ياًمرطمٚم٦م , وقمٚمقه  (205) (٧مؾمتحبا)وًمذًمؽ  ,٤مومٞمف ؾمٜم٦م أيًْم 

 إمم يمؾ راو .  (207)(اعمتٓمرق)

   -:واًمٕمٚمق اعمٓمٚمقب ذم احلدي٨م مخس٦م أىمس٤مم

سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ٟمٔمٞمدػ يمثالصمٞمد٤مت اًمبخد٤مري  طاًم٘مرب ُمـ رؾمقل اهلل  :أطمده٤م

(208) . 

   :ىم٤مل حمٛمد سمـ أؾمٚمؿ اًمٓمقد

 .  (209)إمم اهلل شمٕم٤ممم -أو ىمرسم٦م  - ٜم٤مد ىمربىمرب اإلؾم

                                                                        

 ًمٞمس ذم )ز(. (204)

 .شاؾمتحبف»ذم )ط(  (205)

 .شسمبٕمد»ذم )ط(  (206)

 .ش واعمتٓمرق»ذم )ط( زي٤مدة   (207)

وهل اصمٜم٤من وقمنمون طمديًث٤م, أومرده٤م اًمٕمٚمامء سم٤مًمت٠مًمٞمػ: يم٤معمقمم قمكم اًم٘م٤مري احلٜمٗمل, واًمِمٞم  قمبد  (208)

(, وًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر ُم١مًمدػ ذم صمالصمٞمد٤مت اًمبخد٤مري يمدام ذم 176اًمب٤مؾمط اًم٘مٜمقضمل, راضمع احلٓم٦م )ص

 .(97اًمرؾم٤مًم٦م اعمستٓمروم٦م )ص

 .(115سمرىمؿ  1/123ق اًمراوي واداب اًمس٤مُمع )اخلٓمٞم٥م ذم ا ٤مُمع ٕظمال ( رواه209)
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ن يمثدر إو ,أئٛم٦م احلدي٨مُمـ  (211) )يم٤مًمبخ٤مري(إُم٤مم ُمـ  (210) (اًم٘مرب):اًمث٤مين 

 .طاًمٕمدد ُمٜمف إمم رؾمقل اهلل 

أو  ,أو أطمددمه٤م ,وُمسدٚمؿ ,اًمٕمٚمق سم٤مًمٜمسب٦م إمم روايد٦م صدحٞمح اًمبخد٤مري اًمث٤مًم٨م:

 همػممه٤م ُمـ اًمٙمت٥م اعمٕمتٛمدة . 

 ًمراوي . اًمٕمٚمق سمت٘مدم ووم٤مة ااًمراسمع: 

قمدـ  ,قمدـ واطمدد ,قمـ ؿمٞم  أظمؼمين سمدف ,ُمث٤مًمف ُم٤م أرويف :(212)ىم٤مل اسمـ اًمّمالح

قمـ  ,قمـ واطمد ,قمـ ؿمٞم  أظمؼمين سمف ,قمـ احل٤ميمؿ , أقمغم ُمـ روايتل ًمذًمؽ ,اًمبٞمٝم٘مل 

 :وأن شمسد٤موى اإلؾمدٜم٤مدان ذم اًمٕمددد ,قمـ احل٤ميمؿ ,سمـ ظمٚمػ (213)(قمبد اهلل)أيب سمٙمر 

 حق شمسع وقمنميـ ؾمٜم٦م . ًمت٘مدم ووم٤مة اًمبٞمٝم٘مل قمغم ووم٤مة اسمـ ظمٚمػ سمٜم

ويمثػم ُمـ هذا يدظمؾ ذم اًمدذي ىمبٚمدف ُمدـ  ,سمت٘مدم اًمسامع (214)(اًمٕمٚمق) اخل٤مُمس:

طمدتامل ذم اًمقومد٤مة ٕن آ ,طمتامل طمذف اًمقاؾمدٓم٦مآ ُمـ طمٞم٨م  ,طمٞم٨م ىمرب اًمزُم٤من

                                                                        

 ًمٞمس ذم )ك(. (210)

 ًمٞمس ذم )ك( و )ط(. (211)

 (.235قمٚمقم احلدي٨م )ص (212)

 ًمٞمس ذم )ز(. (213)

 .شاًمٕمٚمقم»ذم )ط(  (214)
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وؾمدامع  ,يسدٛمع ؿمخّمد٤من ُمدـ ؿمدٞم (216)(قمٜمددُم٤م )يٛمت٤مز سمدف (215))مم٤م(و ,أىمقى

, هدذان وإن شمسد٤موي٤م ذم اًمٕمددد أرسمٕملمـ وؾمامع أظمر ُم ,أطمدمه٤م ُمـ ؾمتلم ؾمٜم٦م ُمثاًل 

 وقمدم اًمقاؾمٓم٦م وم٤مٕول أقمغم واهلل أقمٚمؿ .  ,(217)(إًمٞمف)

                                                                        

 .شوهق»ذم  )ط(  (215)

 .شقمٜمف أن »ذم  )ز(  (216)

 .شإًمٞمٝمام»ذم  )ط(   (217)
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 ادسؾسل

ُم٤م ذم اًمدراوي إ ,أو طم٤مًم٦م ,ؾمٜم٤مد قمٜمد روايتف قمغم صٗم٦مهق ُم٤م شمت٤مسمع ومٞمف رضم٤مل اإلو 

ًٓ وم  إمم اظمره. ٤مؾمٛمٕم٧م ومالٟمً  :ي٘مقل ٤مؾمٛمٕم٧م ومالٟمً  :يم٘مقًمف ّمٗمتف ىمق

 .  (218)[ل أظمؼمٟم٤م ومالن واهلل إمم اظمرهىم٤م]واهلل وُمـ ذًمؽ أظمؼمٟم٤م ومالن 

, (219)ش طمسدـ قمب٤مدشمدؽو ك,وذيمدر ,اًمٚمٝمؿ أقمٜمل قمدغم ؿمدٙمرك »:وُمٜمف طمدي٨م

 وم٘مؾ. ,إين أطمبؽ :ُمسٚمسؾ سم٘مقدؿ

]وذم رواي٦م أيب داود, وأمحد, واًمٜمس٤مئل أظمذ سمٞمدي وم٘مد٤مل: إين ٕطمبدؽ, ومٞمٙمدقن 

 ش.ؿمٙمرك»ُم٘مدم قمغمش ذيمرك» :ُمـ اًمٜمققملم, اًمٗمٕمؾ, واًم٘مقل, وومٞمٝم٤م

اعمذيمقرات اًمثالصم٦م هم٤مي٤مت, واعمٓمٚمقب هق اًمبداي٤مت اعم١مدي٦م إًمٞمٝم٤م, ومدذيمر اقمٚمؿ أن 

وإن يم٤مٟم٧م اه٤مي٤مت, وشمٚمدؽ  ,اًمٖم٤مي٤مت شمٜمبٞمٌف قمغم أاه٤م ُمـ اعمٓم٤مًم٥م إوًمٞم٦م ُمـ اًمبداي٤مت

 وؾم٤مئؾ إًمٞمٝم٤م.

                                                                        

 ًمٞمس٧م ذم )ط(. (218)

 (.  3/53( واًمٜمس٤مئل )1522سمق داود سمرىمؿ )( وأ247و5/244صحٞمح, رواه أمحد ) (219)

وأوص أسمدق قمبدد  ,أسم٤م قمبد اًمدرمحـ وأوص اًمّمٜم٤مسمحُل  ,اًمّمٜم٤مسمحلَّ  وأوص سمذًمؽ ُمٕم٤مذٌ  :وىم٤مل ذم اظمره

ـَ  اًمرمحـ قم٘مب٦مَ   ُمسٚمؿ. سم
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اعمٓمٚمقب ُمٜمف ذح اًمّمدر, وىمذف اًمٜمقر ومٞمف, وشمٞمسدػم ش أقمٜمل قمغم ذيمرك»وم٘مقًمف 

ْح  َربِّ  ىَم٤مَل  عمح ىمقل اًمٙمٚمٞمؿ قمٚمٞمف اًمسالم:إُمر, وإـمالق اًمٚمس٤من, وإمم هذا   زِم  اْذَ

دد *َصددْدِري ْ  َوَٟمددْذيُمَركَ * يَمثِددػًما ُٟمَسددبَِّحَؽ  يَمددْل إمم ىمقًمددفَأُْمددِري زِم  َوَينِّ

 .[34-25]ـمف:يَمثػًِما

ب٦م ًمتدقازم ٚماعمٓمٚمقب ُمٜمف شمقازم اًمٜمٕمؿ, وشمدرادف اعمدٜمح اعمسدتج شوؿمٙمرك»وىمقًمف: 

 اًمِمٙمر.

ـْ ٞمف ٕٟمف قمن ضمًدا, وًمدذًمؽ ىمد٤مل اهلل شمٕمد٤ممم:وإٟمام ـمٚم٥م اعمٕم٤موٟم٦م قمٚم َوىَمٚمِٞمدٌؾ ُِمد

ُٙمقرُ   [13ؾمدب٠م: ]قِمَب٤مِدَي اًمِمَّ

 اعمٓمٚمقب ُمٜمف اًمتجرد قمام يِمٖمٚمف قمـ اهلل, وقمب٤مدشمف شوطمسـ قمب٤مدشمؽ»وىمقًمف:

صٚمقات  يمام أؿم٤مر إًمٞمف ؾمٞمد اعمرؾمٚملم (220)ًمٞمتٗمرغ عمٜم٤مضم٤مة اهلل شمٕم٤ممم, و)ُمٜم٤مهم٤مشمف(

, صمؿ إذا ٟمٔمرت إمم (221)شن تعبد اهلل كلكك تراهاإلحسان أ»ُمف قمٚمٞمف سم٘مقًمف:وؾمال

شمرشمٞمبٝم٤م, وضمدُت٤م ُمٜمٔمٛم٦م قمغم اًمبداي٤مت, وإطمقال, واعم٘م٤مُم٤مت, واًم٘مرائـ اًمثالث, 

إين ٕطمبؽ وم٘مؾ رب أقمٜمل, إمم  :ومحؼ ًمذًمؽ أن ي٘مقل اعمرؿمد قمٜمد ُمّم٤مومح٦م اعمريد

 .(222)اظمره[

                                                                        

 .شأي اعمٜم٤مضم٤مت»وذم اد٤مُمش (220)

 ( قمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف.8رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ ) (221)

 .ُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم ًمٞمس ذم )ط( (222)
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ل سم٠مو شمسٚمسٚمف ذم أواظمره يم٤معمسٚمسؾ (223)(ٜم٘مٓمع)يوُمٜمف اعمسٚمسؾ اًمذي  

, ذاه طُمـ رؾمقل اهلل فأول طمدي٨م ؾمٛمٕمت: طمدي٨م ؾمٛمٕمتف أي ي٘مقل اًمّمح٤ميب

 وهق يرويف قمـ رؾمقل اهلل ,ذاه ؾمٛمٕمتف ُمـ اًمّمح٤ميب فأول طمديث :وي٘مقل اًمت٤مسمٕمل

 .  وٓ يسٚمؿ هذا اًم٘مٞمد ذم إواظمر ,.. وهٚمؿ ضمرا.

, (225)ذم اًمٞمددداًمٕمددد , وطمدددي٨م (224)شاًمتِمددبٞمؽ سم٤مًمٞمددد »يمحدددي٨م وومٕمدداًل 

 .وأؿمب٤مهٝمام

                                                                        

 .شُمٜم٘مٓمع»ذم )ط(  (223)

(, وهق طمدي٨م ُمٜمت٘مد اًمدراضمح 2/38( وأمحد )2789هذا طمدي٨م أيب هريرة قمٜمد ُمسٚمؿ سمرىمؿ ) (224)

( وسم٘مٞم٦م اًمٙمالم ذيمرشمف ذم شمٕمٚمٞم٘مل قمدغم 1/413أٟمف ُمـ ىمقل يمٕم٥م إطمب٤مر, يمام ذم اًمت٤مري  اًمٙمبػم )

 صحٞمح اإلُم٤مم ُمسٚمؿ ين اهلل ـمبٕمف.

 (:327ىم٤مل اًمٕمراىمل ذم ومتح اعمٖمٞم٨م )ص

 سٚمسؾ ًمٜم٤م سمتِمبٞمؽ يمؾ واطمد ُمـ رواشمف سمٞمد ُمـ رواه قمٜمف.اهدشم

 (ىم٤مل:33-32وٕمٞمػ ضمًدا, رواه احل٤ميمؿ ذم ُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م )ص (225)

قمدهـ ذم  :وىم٤مل زم ,اًمٜمقع اًمس٤مدس ُمـ اعمسٚمسؾ ُم٤م قمدهـ ذم يدي أسمق سمٙمر سمـ أيب دارم احل٤مومظ سم٤مًمٙمقوم٦م

وىم٤مل  ,يدي طمرب سمـ احلسـ اًمٓمح٤من قمدهـ ذم :وىم٤مل زم ,يدي قمكم سمـ أمحد سمـ احلسلم اًمٕمجكم

وىمد٤مل  ,قمددهـ ذم يددي قمٛمدرو سمدـ ظم٤مًمدد :وىم٤مل زم ,زم قمدهـ ذم يدي ذٞمك سمـ اعمس٤مور احلٜم٤مط

 :وىمد٤مل ,قمددهـ ذم يددي قمدكم سمدـ احلسدلم :وىم٤مل زم ,قمدهـ ذم يدي زيد سمـ قمكم سمـ احلسلم:زم

قمدهـ  :وىم٤مل زم ,قمدهـ ذم يدي قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م :وىم٤مل زم ,قمدهـ ذم يدي أيب احلسلم سمـ قمكم

هٙمدذا  :وىمد٤مل ضمؼميدؾ ,قمدهـ ذم يدي ضمؼميدؾ»: وىم٤مل رؾمقل اهلل  ذم يدي رؾمقل اهلل 
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 وأ ,(226)(ئٝمؿ)اسمد٤موأؾمدامء  ,شمٗمد٤مق أؾمدامء اًمدرواة٤ماًمرواي٦م يم٤معمسٚمسدؾ سموأُم٤م ذم 

 أو سمٚمدااهؿ .  ,أو أٟمس٤ممؿ ,يمٜم٤مهؿ

وأٟمد٤م أروي صمالصمد٦م أطم٤مديد٨م ُمسٚمسدٚم٦م  :(227))اًمٜمقوي( ىم٤مل اًمِمٞم  حمٞمل اًمديـ

   .(228)سم٤مًمدُمِم٘مٞملم

اعمتب٤ميٕمد٤من » :ف٘مٞمدقمدـ وم ,وم٘مٞمدف :يمحددي٨م اًمٗم٘مٝمد٤مء ,شمٗمد٤مق اًمّمدٗم٦م٤مويم٤معمسٚمسؾ سم

   .(229)شسم٤مخلٞم٤مر

 ش.. يا طبادي كؾؽم ضال إال مـن  ديتـه» طمدي٨م أيب ذر: ,وُمـ اًم٘مسٛملم :لىم٤م

, ورويٜم٤مه سم٢مؾمدٜم٤مد يمٚمٝمدؿ سم٤مًمٞمد وىمع زم ُمسٚمساًل  (230)احلدي٨م خمرج ذم صحٞمح ُمسٚمؿ

                                                                                                                                                                                         

ؿ اًمٚمٝمؿ صكم قمغم حمٛمد وقمدغم ال حمٛمدد يمدام صدٚمٞم٧م قمدغم إسمدراهٞم :ٟمزًم٧م مـ ُمـ قمٜمد رب اًمٕمزة

 ش.وقمغم ال إسمراهٞمؿ إٟمؽ محٞمد جمٞمد

 قمٛمدرو سمدـ ظم٤مًمدد اًم٘مدررذاب, وراوميضد يمد أسمق سمٙمر سمـ أيب دارموهق طمدي٨م وٕمٞمػ ضمًدا, ذم ؾمٜمده 

 وٕمٞمػ. طمرب سمـ احلسـ اًمٓمح٤منو يمذاب, 

 .شأسمٜم٤مئٝمؿ»وذم )ط(  (226)

 ًمٞمس ذم )ط( . (227)

(228)
 

.تدري٥م ( ُمع اًم2/943اًم٘مري٥م واًمتٞمسػم )
 

 .ريض اهلل قمٜمٝمام ( قمـ اسمـ قمٛمر1531( وُمسٚمؿ سمرىمؿ )2107رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )احلدي٨م  (229)

 ( .2577رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ ) (230)
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ُمد٤م يمد٤من (231))ذًمؽ(وأومْمؾ  ,وهذا ٟم٤مدر ذم هذه إزُم٤من ,وأٟم٤م دُمِم٘مل  ,دُمِم٘مٞمقن

 شمّم٤مل اًمسامع . اومٞمف دًٓم٦م قمغم 

 .(232)ًمف قمغم ُمزيد اًمْمبطؿمتاما وُمـ ومْمٞمٚم٦م اًمتسٚمسؾ

                                                                        

 س ذم )ط(.ًمٞم (231)

(232)
 

 ىم٤مل رمحف اهلل: (2435وأصح طمدي٨م ذم اعمسٚمسالت: هق ُم٤م رواه اًمدارُمل سمرىمؿ )

 :ىمد٤مل ,أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ يمثػم قمـ إوزاقمل قمـ ذٞمك سمـ أيب يمثػم قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م قمدـ قمبدد اهلل سمدـ ؾمدالم

مم وم٘مٚمٜم٤م ًمق ٟمٕمٚمدؿ أي إقمدامل أطمد٥م إمم اهلل شمٕمد٤م ,ومتذايمرٟم٤م طىمٕمدٟم٤م ٟمٗمر ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل 

اَمَواِت  ذِم  َُم٤م هللِ ؾَمبََّح  :﴿وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ,ًمٕمٛمٚمٜم٤مه َْرضِ  ذِم  َوَُم٤م اًمسَّ ْٕ  َأهُي٤َم َي٤م * احْلَٙمِٞمؿُ  اًْمَٕمِزيزُ  َوُهقَ  ا

ـَ  ِذي َ  َاَُمٜمُقا اًمَّ  .طمتك ظمتٛمٝم٤م  [,3-1]اًمّمػ:  َُمْ٘مًت٤م يَمؼُمَ  * شَمْٗمَٕمُٚمقنَ  َٓ  َُم٤م شَمُ٘مقًُمقنَ  مِل

وم٘مرأهد٤م قمٚمٞمٜمد٤م  :ىم٤مل أسمدق ؾمدٚمٛم٦م ,ؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمتك ظمتٛمٝم٤موم٘مرأه٤م قمٚمٞمٜم٤م ر :ىم٤مل قمبد اهلل

 ,وىمرأهد٤م قمٚمٞمٜمد٤م إوزاقمدل ,وىمرأهد٤م قمٚمٞمٜمد٤م ذٞمدك ,وم٘مرأه٤م قمٚمٞمٜم٤م أسمق ؾمٚمٛم٦م :ىم٤مل ذٞمك ,اسمـ ؾمالم

 .وىمرأه٤م قمٚمٞمٜم٤م حمٛمد

 (:8/641( وهمػمه, ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح )5/452وىمد رواه أمحد )

وىمدع   نإىمؾ  ,وإؾمٜم٤مده صحٞمح , ذم طمدي٨م ذيمر ذم أوًمف ؾمب٥م ٟمزود٤مقرة ُمسٚمساًل وىمع ًمٜم٤م ؾمامع هذه اًمس

 اهد. اعمسٚمسالت ُمثٚمف ُمع ُمزيد قمٚمقهذم 

(, ٟم٘ماًل قمـ احل٤مومظ ذم ذح ٟمخب٦م اًمٗمٙمدر أٟمدف 427وقمزا ؿمٞمخٜم٤م ذم اًمّمحٞمح اعمسٜمد ُمـ أؾمب٤مب اًمٜمزول )

 ىم٤مل:إٟمف أصح اعمسٚمسالت. 
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  زيادة الثؼة

 - :ُم٤م اٟمٗمرد سمف اًمث٘م٦م صمالصم٦م أىمس٤مم :(233)ىم٤مل اسمـ اًمّمالح ,ُمٕمرومتٝم٤م ومـ ًمٓمٞمػ 

ومٝمدذا طمٙمٛمدف اًمدرد (234))ؾمد٤مئر اًمث٘مد٤مت(عمد٤م رواه  ٤مُمٜم٤مومٞمً  ٤مأن ي٘مع خم٤مًمٗمً  :أطمده٤م

 يم٤مًمِم٤مذ.

اًمدذي  يم٤محلدي٨م ,عم٤م رواه همػمه وٓ خم٤مًمٗم٦م أصاًل  ,أن ٓ يٙمقن ومٞمف ُمٜم٤موم٤مة :وصم٤مٟمٞمٝم٤م

 (236)(تدفٛمخ٤مًمٗمسم) ,ومل يتٕمدرض ومٞمدف عمد٤م رواه اًمٖمدػم ,صم٘م٦م (235)(مجٚمتف)شمٗمرد سمرواي٦م 

   .قمٚمٞمف شمٗم٤مق اًمٕمٚمامءاومٞمف  (237)ومٝمذا ُم٘مبقل, وىمد ادقمك اخلٓمٞم٥م أصاًل 

مل  ,زيد٤مدة ًمٗمٔمد٦م ذم طمددي٨م :ُمثدؾ ,اعمدرشمبتلم (238))ه٤مشملم(ُم٤م ي٘مع سملم  :وصم٤مًمثٝم٤م

 اضمٕمٚم٧م ًمٜم٤م إرض ُمسدجدً و »:يذيمره٤م ؾم٤مئر ُمـ روى ذًمؽ احلدي٨م , ُمث٤مًمف طمدي٨م

, ومٝمذه اًمزي٤مدة شمٗمرد م٤م أسمق ُم٤مًمؽ ؾمٕمد سمدـ ـمد٤مرق (239)شا, وضمٕمٚم٧م شمرسمتٝم٤م ًمٜم٤م ـمٝمقرً 

                                                                        

 . (77قمٚمقم احلدي٨م )ص( 233)

 .ًمٞمس ذم )ط( (234)

 سم٤محل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م. شمحٚمتف»ذم )ط( ( 235)

 .ش٦مخ٤مًمٗمعم»وذم )ط(  شسمٛمخ٤مًمٗم٦م»ذم )ك(  (236)

 .(425اًمٙمٗم٤مي٦م )( 237)

 ًمٞمس ذم )ط(. (238)

 .( ُمـ طمدي٨م طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف522رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ )( 239)
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وُمد٤م  ,ومٝمدذا شاوـمٝمدقرً  اوضمٕمٚم٧م ًمٜم٤م إرض ُمسجدً »: وؾم٤مئر اًمرواي٤مت ,إؿمجٕمل

 ,ا امقمد٦م قمد٤مم أي يتٜمد٤مول احلجدر اهأؿمبٝمف يِمبف اًم٘مسؿ إول ُمدـ طمٞمد٨م أن ُمد٤م رو

 ,وذم ذًمؽ ُمٖم٤ميرة ذم اًمّمدٗم٦م ,واه اعمٜمٗمرد سم٤مًمزي٤مدة خمّمقص, وُم٤م رواًمؽماب ,واًمرُمؾ

اًم٘مسدؿ اًمثد٤مين ُمدـ طمٞمد٨م أٟمدف ٓ  ٤موٟمقع ُمـ اعمخ٤مًمٗم٦م خيتٚمػ سمف احلٙمؿ , ويِمبف أيًْمد

 ُمٜم٤موم٤مة سمٞمٜمٝمام . 

إن اًمزي٤مدة ُمدـ  وأهؾ احلدي٨م ,ُمذه٥م ا ٛمٝمقر ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء :(240)ىم٤مل اخلٓمٞم٥م

 ,٤مسمد٠من رواه ُمدرة ٟم٤مىمًّمد :اطمدديم٤مٟم٧م ُمـ ؿمدخص و ءً ؾمقا ,ٟمٗمرد م٤ما اًمث٘م٦م ُم٘مبقًم٦م إذا

ُمـ أهدؾ  ٤معمـ رد ذًمؽ ُمٓمٚم٘مً  ٤مظمالومً  ,٤مأم يم٤مٟم٧م ُمـ همػم ُمـ رواه ٟم٤مىمًّم  ,اوأظمرى زائدً 

 ,, أو وصدٚمفوأرؾمدٚمقه ,وإذا أؾمدٜمد ,ىمبٚمٝمد٤م ُمدـ همدػمهو ,وعمدـ ردهد٤م ُمٜمدف ,احلدي٨م

 ؾ اإلرؾمدد٤مل ٟمددقع ىمدددح ذم طمدددي٨مىمبد وىمٓمٕمدقه , أو رومٕمددف ووىمٗمددقه ومٝمددق يم٤مًمزيدد٤مدة

سم٠من  :ديٛمف ُمـ ىمبٞمؾ شم٘مديؿ ا رح قمغم اًمتٕمديؾ , وجي٤مب قمٜمفوشم٘م ,ومؽمضمٞمحف :اًمقاصؾ

 . (241) ا رح ىمدم عم٤م ومٞمف ُمـ زي٤مدة اًمٕمٚمؿ, واًمزي٤مدة ه٤م هٜم٤م ُمع ُمـ وصؾ

                                                                        

 . (425-424اًمٙمٗم٤مي٦م )ص( 240)

 (:1/428ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ رضم٥م ذم ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي )( 241)

ٜم٤مىمض ومذيمر ذم يمت٤مب اًمٙمٗم٤مي٦م: ًمٚمٜم٤مس ُمذاه٥م ذم اظمتالف اًمدرواة ذم إرؾمد٤مل احلددي٨م صمؿ إن اخلٓمٞم٥م شم 

 قمـ أطمد ُمـ ُمت٘مدُمل احلٗم٤مظ, إٟمام هل ُم٠مظمقذة ُمـ يمت٥م اعمتٙمٚمٛملم.شُمٕمرف  يمٚمٝم٤م ٓ, ووصٚمف

صمؿ إٟمف اظمت٤مر أن اًمزي٤مدة ُمـ اًمث٘م٦م شُم٘مبؾ ُمٓمٚمً٘م٤م يمام ٟمٍمه اعمتٙمٚمٛمدقن, ويمثدػم ُمدـ اًمٗم٘مٝمد٤مء, وهدذا خيد٤مًمػ 

 ت٤مب ْٞمٞمز اعمزيد.شمٍمومف ذم يم
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ددؿ ذم يمتد٤مب وىمد قم٤مب شمٍمومف ذم يمتد٤مب ْٞمٞمدز اعمزيدد سمٕمدض حمددصمل اًمٗم٘مٝمد٤مء, وـمٛمدع ومٞمدف عمقاوم٘متدف 

 اهد.اًمٙمٗم٤مي٦م

 (:340-1/339وىم٤مل اإلُم٤مم اًمّمٜمٕم٤مين ذم شمقوٞمح إومٙم٤مر )

وم٢من ًمٚمحذاق ُمـ اعمحددصملم  ,إن اسمـ اًمّمالح ظمٚمط هٜم٤م ـمري٘م٦م اعمحدصملم سمٓمري٘م٦م إصقًمٞملم ل:ىم٤مل اًمب٘م٤مقم

وذًمدؽ أاهدؿ ٓ ذٙمٛمدقن ومٞمٝمد٤م  ,وهق اًمذي ٓ يٜمبٖمل أن يٕمدل قمٜمدف :ا مل ذٙمفٟمٔمرً  ذم هذه اعمس٠مًم٦م

 .وإٟمام يديرون ذًمؽ قمغم اًم٘مرائـ اٟمتٝمك ,حٙمؿ ُمٓمردسم

وم٢مٟمف ؿمدٞمخف إٓ أن قمب٤مرشمدف دًمد٧م أن  ,وقمٜمف أظمذه اًمب٘م٤مقمل ,وي٠ميت ُم٤م يٗمٞمد هذا ذم يمالم احل٤مومظ اسمـ طمجر 

 .يمام أوم٤مد أول يمالُمف ,ؿهذا ًمبٕمض طمذاق اعمحدصملم ٓ ًمٙمٚمٝم

ًٓ  :ىم٤مل احل٤مومظ  وأُم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء وإصدقًمٞمقن  ,٤م و٤مسمٓمً اًمذي صححف اخلٓمٞم٥م ذـمف أن يٙمقن اًمراوي قمد

وهدق أاهدؿ  ,وهٝمٜم٤م رء يتٕملم اًمتٜمبٞمدف قمٚمٞمدف :ىم٤مل ,وسملم إُمريـ ومرق يمثػم ,٤مومٞم٘مبٚمقن ذًمؽ ُمٓمٚم٘مً 

٤م ومٞمف ُمـ هق أطمٗمظ ُمٜمف اًمث٘م٦م خم٤مًمٗمً وومنوا اًمِم٤مذ سم٠مٟمف ُم٤م رواه  ,اذـمقا ذم اًمّمحٞمح أٓ يٙمقن ؿم٤مذً 

أو أودبط  ,اومٚمق اشمٗمؼ أن يٙمقن ُمـ أرؾمؾ أيمثر قمددً  ,٤مشم٘مبؾ اًمزي٤مدة ُمٓمٚم٘مً  :صمؿ ىم٤مًمقا ,اأو أيمثر قمددً 

أو ٓ سمدد ُمدـ اإلشمٞمد٤من  ؟ا أم ٓوهؾ يسٛمقٟمف ؿمد٤مذً  ؟أي٘مبٚمقٟمف أم ٓ ,٤م قمغم ُمـ وصؾ٤م أو يمت٤مسمً طمٗمٔمً 

 .أو آقمؽماف سم٤مًمتٜم٤مىمض ؟سم٤مًمٗمرق

وإٟمدام  ,وُمـ أـمٚمؼ ذًمؽ قمـ اًمٗم٘مٝمد٤مء وإصدقًمٞملم مل يّمد٥م ,ث٘م٦م ٓ شم٘مبؾ دائاًم اًمأن زي٤مدة واحلؼ ذم هذا  

وممدـ سح  ,وٓ ُمٕمٜمدك ,٤مومل يتٕمرض سم٘مٞمتٝمؿ ًمٜمٗمٞمٝمد٤م ًمٗمًٔمد ,ي٘مبٚمقن ذًمؽ إذا اؾمتقوا ذم اًمقصػ

 .سمذًمؽ اإلُم٤مم ومخر اًمديـ واسمـ إٟمب٤مري ؿم٤مرح اًمؼمه٤من وهمػممه٤م

أو يم٤مٟمقا مج٤مقم٦م  ,ويم٤مٟم٧م اًمدواقمل ُمتقومرة قمغم ٟم٘مٚمٝم٤م ,ىمّم٦م ٓ يٖمٗمؾإذا يم٤من راوي اًمٜم٤م :ىم٤مل اسمـ اًمسٛمٕم٤مين 

أو يم٤مٟمقا مج٤مقم٦م ٓ جيقز قمٚمٞمٝمؿ أن  ,ٓ جيقز قمٚمٞمٝمؿ أن يٖمٗمٚمقا قمـ شمٚمؽ اًمدواقمل ُمتقومرة قمغم ٟم٘مٚمٝم٤م

ا وم٤محلؼ أن ٓ شم٘مبؾ رواي٦م اًمزي٤مدة هذا اًمدذي يٜمبٖمدل ويم٤من اعمجٚمس واطمدً  ,يٖمٗمٚمقا قمـ شمٚمؽ اًمزي٤مدة

 .اٟمتٝمك
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 طتباراال

 ؟أم ٓ ,ل احلدي٨م هؾ شمٗمرد سمف راويفهق اًمٜمٔمر ذم طم٤م 

 ؟وهؾ هق ُمٕمروف أم ٓ 

قمـ أيقب  ,ؾمٚمٛم٦مروى مح٤مد سمـ  ُمثاًل (242)ذم إظمب٤مر أن ي٘م٤مل  قمتب٤مرآوـمريؼ  

 .طقمـ اًمٜمبل  , قمـ أيب هريرة ,اسمـ ؾمػميـقمـ 

 ,ومل يت٤مسمع قمٚمٞمف, ومٞمٜمٔمر هؾ روى ذًمدؽ صم٘مد٦م همدػم أيدقب ,رواه ا٢مذا ٟمٔمر أن مح٤مدً وم

, يرةقمـ أيب هر ,رواه (243))وم٢من مل يقضمد ذًمؽ ومث٘م٦م همػم اسمـ ؾمػميـ( سمـ ؾمػميـقمـ ا

 . طوإٓ ومّم٤مطمبل همػم أيب هريرة رواه قمـ اًمٜمبل 

وشمسٛمك هذه ُمت٤مسمٕم٦م همدػم  ,يرضمع إًمٞمف يٕمٚمؿ سمف أن ًمٚمحدي٨م أصاًل وم٠مي ذًمؽ وضمد 

 شم٤مُم٦م . 

 هقمـ أيقب همػم مح٤مد ىمٞمؾ هذ ,(244) (دأطم)ٟمٔمر إن هذا احلدي٨م سمٕمٞمٜمف رواه وإذا 

 ُمت٤مسمٕم٦م شم٤مُم٦م . 

                                                                                                                                                                                         

-95وٟمزه٦م اًمٜمٔمر ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجدر )ص  (438 -1/418ؾ اًمؽمُمذي ٓ سمـ رضم٥م )واٟمٔمر ذح قمٚم

 (.25-13رمحف اهلل )صاإلًمزاُم٤مت واًمتتبع ًمِمٞمخٜم٤م ُم٘مبؾ يمت٤مب اًمدارىمٓمٜمل ُم٘مدُم٦م ( و97

 .شأن»ذم )ز( زي٤مدة   (242)

 ًمٞمس ذم )ط(. (243)
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ُمـ وضمدف ُمدـ  , وم٢من مل يرو ذًمؽ احلدي٨م أصاًل ٤موىمد شمسٛمك إومم سم٤مًمِم٤مهد أيًْم 

 ٤مه ومذًمؽ اًمِم٤مهد ُمـ همػم ُمت٤مسمٕم٦م . ًمٙمـ روى طمدي٨م اظمر سمٛمٕمٜم ,اًمقضمقه اعمذيمقرة

   ٜمئٍذ.وم٘مد حت٘مؼ ومٞمف اًمتٗمرد اعمٓمٚمؼ طمٞم سمٛمٕمٜم٤مه طمدي٨م اظمر ٤موم٢من مل يرو أيًْم 

, قمدـ قمٛمدرو سمدـ ديٜمد٤مر, قمدـ ٦مطمدي٨م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜمد :واًمِم٤مهد ,ُمث٤مل اعمت٤مسمٕم٦م

كتػعوا افـ ،غوهبفـد ،لـو أخـذوا إ ا ـا »:سمـ قمب٤مس ذم طمدي٨م اإلهد٤مباقمٓم٤مء, قمـ 

  .(245)شبه

 . (246)يذيمر اًمدسم٤مغ  ومل ,وقمـ قمٛمر٩م ريورواه اسمـ ضم

, وم٤معمت٤مسمع أؾمد٤مُم٦م سمدـ زيدد شمد٤مسمع اوؿم٤مهدً  ,٤مدي٨م اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ُمت٤مسمٕمً حلومذيمر اًمبٞمٝم٘مل 

 ,ومدددسمٖمتٛمقه ,أٓ ٟمددزقمتؿ ضمٚمددده٤م» :قمددـ اسمددـ قمبدد٤مس ,قمددـ قمٓمدد٤مء ,(247)(اقمٛمددرً )

 .(248)شوم٤مؾمتٛمتٕمتؿ سمف

                                                                                                                                                                                         

 .شأمحد»ذم )ط( ( 244)

 .( قمـ اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام364رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ) (245)

 .( 364)رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ (246)

 ش.قمٛمرًوا»ذم )ط( ( 247)

( واًمبٞمٝم٘مدل ذم 1/44( واًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمدٜمٜمف )1/569اًمٓمح٤موي ذم ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر )رواه  (248)

 (.1/16اًمسٜمـ اًمٙمؼمى )
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 »طقمـ اًمٜمبل  ,قمـ اسمـ قمب٤مس, (249) (ٚم٦مقم)وواًمِم٤مهد طمدي٨م قمبد اًمرمحـ سمـ 

 .  (141)ش إه٤مب دسمغ وم٘مد ـمٝمرأيام

سمحديثدف ٩م ذت)ٓ ؾمتِمٝم٤مد رواي٦م ُمـ وآ ,قمٚمؿ أٟمف ىمد يدظمؾ ذم سم٤مب اعمت٤مسمٕم٦ماصمؿ 

مج٤مقمد٦م  ,وُمسدٚمؿ ,ذم اًمْمٕمٗم٤مء, وذم يمت٤ميب اًمبخ٤مري اسمؾ يٙمقن ُمٕمدودً  , (251)(هوطمد

 ,واًمِمقاهد, وًمٞمس يمؾ ودٕمٞمػ يّمدٚمح ًمدذًمؽ ,ُمـ اًمْمٕمٗم٤مء ذيمراهؿ ذم اعمت٤مسمٕم٤مت

 .   ومالن يٕمتؼم سمف , وومالن ٓ يٕمتؼم :وهمػمه ذم اًمْمٕمٗم٤مءىمٓمٜمل ودذا ي٘مقل اًمدار

                                                                        

 .شدقمٚم٦م»ذم )ط(  (249)

 .( قمـ اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام366رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ) (250)

 .شذت٤مج وطمده»ذم )ط(  (251)
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 خمتؾف احلديث

أو يدرضمح  ,ومٞمجٛمع سمٞمٜمٝمام ,وهق أن يقضمد طمديث٤من ُمتْم٤مدان ذم اعمٕمٜمك ذم اًمٔم٤مهر 

ئٛمد٦م وإٟمام يٛمٚمؽ اًم٘مٞم٤مم سمف إ ,, وهق ومـ ُمٝمؿ يْمٓمر إًمٞمف مجٞمع ـمقائػ اًمٕمٚمامءأطمدمه٤م

 غم اعمٕم٤مين واًمبٞم٤من . اًمٖمقاصقن قم ,وإصقل ,واًمٗم٘مف ,ُمـ أهؾ احلدي٨م

ومل ي٘مّمدد  ,(252)ومٞمدف يمت٤مسمدف اعمٕمدروف سمدف رمحف اهلل وىمد صٜمػ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل

سمؾ ذيمر مجٚم٦م شمٜمبف اًمٕم٤مرف قمغم ـمريدؼ ا ٛمدع سمدلم إطم٤مديد٨م ذم همدػم ُمد٤م  ,ؾمتٞمٕم٤مسمفا

 . (253)وم٠مطمسـ ذم سمٕمض  ىمتٞمب٦مذيمره, صمؿ صٜمػ ومٞمف اسمـ 

 . وُمـ مجع إوص٤مف اعمذيمقرة مل يِمٙمؾ قمٚمٞمف رء ُمـ ذًمؽ 

ُمتْمد٤مديـ ومٛمدـ يمد٤من قمٜمدده  ,ٓ أقمدرف طمدديثلم صدحٞمحلم :ىم٤مل اسمـ ظمزيٛمد٦م

 .   (254)سمٞمٜمٝمام ٕؤًمػومٚمٞم٠مشمٜمل 

 

 

                                                                        

 ٚمػ احلدي٨م, ـُمبع سمح٤مؿمٞم٦م يمت٤مسمف )إُم(.يمت٤مب خمت( 252)

يمت٤مسمف ُمٓمبقع, قمدة ـمبٕم٤مت, وذم اًمبد٤مب قمددة ُم١مًمٗمد٤مت ُمٜمٝمد٤م يمتد٤مب اًمٓمحد٤موي ذح ُمِمدٙمؾ ( 253)

 أصم٤مر, وهمػمه.

 (.284اٟمٔمر قمٚمقم احلدي٨م ٓسمـ اًمّمالح )ص( 254)
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   :ىمسامن ػواعمختٚم

 اموجيد٥م اًمٕمٛمدؾ مدد ,يٛمٙمدـ ا ٛمدع سمٞمدٜمٝمام ومٞمتٕمددلم اعمّمدػم إمم ذًمدؽ :أطمددمه٤م

ٓ يددددقرد ممددددرض قمددددغم  »:, وطمدددددي٨م (255)شٓ قمدددددوى» :يمحدددددي٨م

 إول ُمد٤م يمد٤من يٕمت٘مدده ا د٤مهكم ٟمٗمك ذم ط, ووضمف ا ٛمع أٟمف (257)ش(256)(ح)ُمّم

 .(258) شومٛمـ أقمدى إول »:ودذا ىم٤مل ,ُمـ أن ذًمؽ شمٕمدى سمٓمبٕمف

ًمرضر اًمذي يٖمٚم٥م وطمذر ُمـ ا ,ًمذًمؽ ٤مقمٚمؿ سم٠من اهلل ضمٕمؾ ذًمؽ ؾمببً ا :وذم اًمث٤مين 

 اهلل .  (259)(ٗمٕمؾسم)وضمقده قمٜمد وضمقده 

إٓ قمٚمٛمٜم٤م و ,ٜم٤م إن أطمدمه٤م ٟم٤مؾم  ىمدُمٜم٤مهٚمٛمٓ يٛمٙمـ ا ٛمع سمٞمٜمٝمام , وم٢من قم :واًمث٤مين

ُمدـ أٟمدقاع  ٤مويمثدرُتؿ ذم مخسدلم وضمًٝمد ,يم٤مًمؽمضمٞمح سمّمٗم٤مت اًمدرواة ,سم٤مًمراضمح ُمٜمٝمام

 .  (260)مجٕمٝم٤م احل٤مومظ اإلُم٤مم أسمق سمٙمر احل٤مزُمل ذم يمت٤مسم٦م اًمٜم٤مؾم  واعمٜمسقخ ,اًمؽمضمٞمح

                                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.2220( وُمسٚمؿ سمرىمؿ )5772رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )( 255)

 .شحٞمحص»ذم )ط( (256)

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.2221( وُمسٚمؿ سمرىمؿ )5771رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )( 257)

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.2220( وُمسٚمؿ سمرىمؿ )5772رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )( 258)

 .شيٗمٕمؾ»ذم )ط( (259)

 (.20-9آقمتب٤مر ذم اًمٜم٤مؾم  واعمٜمسقخ ُمـ أصم٤مر ًمٚمح٤مزُمل )( 260)
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 وادـسوخ الـاسخ

 .سمؼ٤ميمؾ طمدي٨م دل قمغم رومع طمٙمؿ ذقمل ؾم:اًمٜم٤مؾم  

 قمل ُمت٠مظمر قمٜمف . يمؾ طمدي٨م رومع طمٙمٛمف اًمنمقمل سمدًمٞمؾ ذ :فظموُمٜمسق 

ومٞمدف يدد ـمدقمم, وؾمد٤مسم٘م٦م رمحف اهلل يم٤من ًمٚمِم٤مومٕمل , (261) )ُمٝمؿ( وهذا ومـ صٕم٥م

 .أومم

,)وىمد شمٙمٚمدؿ اًمٜمد٤مس ذم وأدظمؾ سمٕمض أهؾ احلدي٨م ومٞمف ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف خلٗم٤مء ُمٕمٜم٤مه

طمددد اًمٜمسدد , وُمددـ أضمددقد طمددد ومٞمددف, ىمددقدؿ: رومددع طمٙمددؿ ذقمددل سمدددًمٞمؾ ذقمددل 

 .(262)ُمت٠مظمر(

ة اًم٘مبدقر ريمٜم٧م اهٞمتٙمؿ قمـ زي٤م »:ُمثؾ ط وهذا اًمٜمقع ُمٜمف ُم٤م يٕمرف سمٜمص اًمٜمبل 

 .  (263)شومزوروه٤م

رؾمدقل اهلل  ُمدـيم٤من اظمر إُمدريـ  :ُمثؾ قمرف سم٘مقل اًمّمح٤ميب (264) (ُم٤م)وُمٜمف 

 . (265)شمرك اًمقوقء مم٤م ُمس٧م اًمٜم٤مر  ط

                                                                        

 ًمٞمس ذم )ط(. (261)

 )ك( وٓ )ط(. ًمٞمس ذم (262)

.قمـ سمريدة ريض اهلل قمٜمف (977رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ)(263)

 ًمٞمس ذم )ك(. (264)
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 ,(266)شعمحجقما ,احل٤مضمؿأومٓمر  »:وُمٜمف ُم٤م قمرف سم٤مًمت٤مري  يمحدي٨م

ن إول يمد٤من أرمحدف اهلل , سملم اًمِمد٤مومٕمل (267)شوهق ص٤مئؿ ,تجؿاطم» وطمدي٨م 

 ؾمٜم٦م قمنم .  :واًمث٤مين ,ؾمٜم٦م صمامن

                                                                                                                                                                                         

أٟمدف   قمـ ؾمٕمٞمد سمـ احل٤مرث قمـ ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل ريض اهلل قمدٜمٝمام( 5457رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ ) (265)

 ؟ؾم٠مًمف قمـ اًمقوقء مم٤م ُمس٧م اًمٜم٤مر

وم٢مذا ٟمحـ وضمددٟم٤مه مل يٙمدـ ًمٜمد٤م  ,ٚمٞماًل ٓ ٟمجد ُمثؾ ذًمؽ ُمـ اًمٓمٕم٤مم إٓ ىم طىمد يمٜم٤م زُم٤من اًمٜمبل  ,ٓ :وم٘م٤مل 

  .صمؿ ٟمّمكم وٓ ٟمتقو٠م ,وأىمداُمٜم٤م ,وؾمقاقمدٟم٤م ,إٓ أيمٗمٜم٤م ,ُمٜم٤مديؾ

( 989( واًمٓمٞم٤مًمز يمام ذم ُمسٜمد سمرىمؿ )2367( وأسمق داود سمرىمؿ )5/277صحٞمح, رواه أمحد ) (266)

ُمـ طمدي٨م صمقسم٤من.  وهق طمدي٨م صحٞمح, وىمد ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد : إٟمف أصدح ُمد٤م ُروي ومٞمدف يمدام ذم 

  (.2/477( وطمسٜمف ؿمٞمخٜم٤م ُم٘مبؾ رمحف اهلل ذم ا ٤مُمع اًمّمحٞمح )2/369اًمتٚمخٞمص احلبػم )

( وقمبدد 654( واًمِم٤مومٕمل يمام ذم ُمسدٜمده سمدرىمؿ )123-4/122رواه أمحد ) ,وضم٤مء قمـ  ؿمداد سمـ أوس

 ( وهمػمهؿ.7521اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف سمرىمؿ )

( 1955ؿ طمدديًث٤م سمدرىمؿ )وهق طمدي٨م صحٞمح, وذطمبٞمؾ سمـ ادة وصم٘مف اًمٕمجكم, وروى ًمف اإلُمد٤مم ُمسدٚم

 (.477-2/476وىمد طمسـ احلدي٨م ؿمٞمخٜم٤م ذم ا ٤مُمع اًمّمحٞمح )

وىمد ضم٤مء احلدي٨م قمـ راومع سمـ ظمدي٩م, وأيب ُمقؾمك , وُمٕم٘مؾ سمـ يس٤مر, وأؾم٤مُم٦م سمـ زيد, وسمالل, وقمكم , 

وقم٤مئِم٦م, وأيب هريرة, وأٟمس , وضم٤مسمر, واسمـ قمٛمر, وؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص, وأيب يزيد إٟمّمد٤مري, 

 ( .371-2/368 ذم اًمتٚمخٞمص احلبػم )واسمـ ُمسٕمقد, يمام

  ( قمـ اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام.1939رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )( 267)
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قمدرف , (268)اًمراسمٕمد٦م ىمتؾ ؿمد٤مرب اخلٛمدر ذم :وُمٜمف ُم٤م قمرف سم٤مإلمج٤مع يمحدي٨م

 .   (270)قمغم ظمالومف(269)ٟمسخ٦م سم٤مإلمج٤مع 

 واإلمج٤مع ٓ يٜمس  , وإٟمام يدل قمغم اًمٜمس  . 

                                                                        

( واسمدـ ُم٤مضمدف 1444( واًمؽمُمذي سمدرىمؿ )4482( وأسمق داود سمرىمؿ )4/96طمسـ, رواه أمحد )( 268)

  ( ُمـ طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف.2573سمرىمؿ )

 ( ىم٤مل رمحف اهلل:1444رىمؿ )ٟم٘مٚمف اًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف قم٘م٥م احلدي٨م ٟمٗمسف سم( 269)

  . اهد٤م ذم ذًمؽ ذم اًم٘مديؿواًمٕمٛمؾ قمغم هذا احلدي٨م قمٜمد قم٤مُم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ ٓ ٟمٕمٚمؿ سمٞمٜمٝمؿ اظمتالومً  

 قمغم قمٝمد اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمدف أن رضماًل ريض اهلل قمٜمف قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب واًمذي ٟمس  هق طمدي٨م  (270)

 ,اهلل صدغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ ويم٤من يْمحؽ رؾمقل ,اويم٤من يٚم٘م٥م مح٤مرً  ,وؾمٚمؿ يم٤من اؾمٛمف قمبد اهلل

وم٘مد٤مل رضمدؾ  ,وم٠مُمر سمف ومجٚمد ,٤موم٠ميت سمف يقُمً  ,ويم٤من اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد ضمٚمده ذم اًمنماب

ٓ شمٚمٕمٜمقه ومقاهلل ُمد٤م » :وم٘م٤مل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ !ُم٤م أيمثر ُم٤م ي١مشمك سمف ,اًمٚمٝمؿ اًمٕمٜمف :ُمـ اًم٘مقم

 ش.قمٚمٛم٧م إٟمف ذ٥م اهلل ورؾمقًمف

 (.6780رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )
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 وفؼفه  ،(271) (احلديث)غري  

 (272)(ٚمد٦م٘مًم)ًمٗمٝمدؿ ومٝمق ُم٤م ضمد٤مء ذم اعمدتـ ُمدـ ًمٗمدظ همد٤مُمض سمٕمٞمدد ا :أُم٤م همريبف 

 ثب٧م . شمومٞمف أؿمد  (273)(ثب٧متيُ )ؾمتٕمامًمف, وهق ومـ ُمٝمؿ جي٥م أن ا

 ,(274), ىمٞمؾ أول ُمـ صٜمػ ومٞمف اًمٜمرض سمـ ؿمدٛمٞمؾوىمد أيمثر اًمٕمٚمامء اًمتّمٜمٞمػ ومٞمف

صمدؿ  ,سمـ ىمتٞمب٦م ُم٤م وم٤مشمدفاصمؿ  ,وسمٕمدمه٤م أسمق قمبٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم ,ُمٕمٛمر ةوىمٞمؾ أسمق قمبٞمد

يم٤مًمٜمٝم٤ميد٦م  ,وومقائدد ,سمزاوئد (275)(هؿ)ٝمؿ همػمصمؿ شمبٕم ,اخلٓم٤ميب ُم٤م وم٤مُتام , ومٝمذه أُمٝم٤مشمف

يمدؾ  (277))قمدغم(وم٢مٟمف وم٤مئؼ  :وم٢مٟمف سمٚمغ اًمٜمٝم٤مي٦م, واًمٗم٤مئؼ ًمٚمزخمنمي :(276)ٓسمـ إصمػم

                                                                        

 .شاًمٚمٗمظ»ذم )ز(   (271)

  ش.ًمٕمٚم٦م»ذم )ط( ( 272)

  ش.يثب٧م»ذم )ط( ( 273)

 (:88ىم٤مل احل٤ميمؿ ذم ُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م )ص( 274)

صمدؿ صدٜمػ ومٞمدف  ,وم٠مول ُمـ صٜمػ اًمٖمري٥م ذم اإلؾمالم اًمٜمرض سمـ ؿمٛمٞمؾ ًمف ومٞمف يمت٤مب هق قمٜمدٟم٤م سمال ؾمامع

  .أسمق قمبٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم يمت٤مسمف اًمٙمبػم

  .ًمٞمس٧م ذم )ط(( 275)

, وىمد٤مل إٟمدف زاد ومٞمٝمد٤م شاًمدر اًمٜمثػم خمتٍم اه٤مي٦م اسمـ إصمػم»وىمد اظمتٍمه اًمسٞمقـمل ذم يمت٤مب ؾمامه  (276)

 (.2/413زي٤مدات يمثػمة, يمام ذم شمقوٞمح إومٙم٤مر )

 (: 132وىم٤مل احل٤مومظ ذم ٟمزه٦م اًمٜمٔمر )ص

 



 وم٘مٝمفهمري٥م )احلدي٨م( )(, و
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 ,ىمد أضمد٤مد ذم اًم٘مبٞمٚمدلم اًمٖمريد٥م ,طم٘م٤مئؼ اًمسٜمـوٟمرضمق أن يٙمقن اًمٙمِمػ قمـ  ,هم٤مي٦م

 ,ٚمٞمدؾويٜمبٖمل أن ٓ ي٘مٚمد ومٞمف إٓ ُمّمٜمػ إُمد٤مم ضم ,واًمدىم٤مئؼ ,وأٟمٕمؿ ذم اعمٕم٤مين ,واًمٗم٘مف

 ذم رواي٦م أظمرى .  اوأضمقد ُم٤م ضم٤مء ُمٜمف ُمٗمًن 

وهدذا ) ,داب اعمسدتٜمبٓم٦م ُمٜمدفوأ ,ومٝمدق ُمد٤م شمْمدٛمٜمف ُمدـ إطمٙمد٤مم :وأُم٤م وم٘مٝمف

 يم٤مٕئٛم٦م إرسمٕم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ .  ,٤مء إقمالمٝماًمٗم٘م (278)(دأب

سمدـ قمبدد واًمتٛمٝمٞمدد ٓ ,يمٛمٕم٤ممل اًمسدٜمـ ًمٚمخٓمد٤ميب ,وذم هذا اًمٗمـ ُمّمٜمٗم٤مت يمثػمة

   .اًمؼم

 .  ٤منم ٟمققمً ومذًمؽ صمامٟمٞم٦م قم

  :فينا خيتص بالضعيف املوقوف :الضرب الثانيو 

, أو ٟمحدق ذًمدؽ ,أو ومٕمدؾ ,ُم٤م روي قمـ اًمّمح٤ميب ُمـ ىمقل :وهق قمٜمد اإلـمالق 

وىمٗمدف  :ُمثدؾ اوىمد يستٕمٛمؾ ذم همدػم اًمّمدح٤ميب ُم٘مٞمددً  ,٤مأو ُمٜم٘مٓمٕمً  ,يم٤من اًمسٜمد ُمتّماًل 

 ُمٕمٛمر قمغم مه٤مم , ووىمٗمف ُم٤مًمؽ قمغم ٟم٤مومع . 

 واعمرومقع سم٤مخلؼم.  ,سم٤مٕصمر وسمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء يسٛمل اعمقىمقف

 وأُم٤م أهؾ احلدي٨م ومٞمٓمٚم٘مقن إصمر قمٚمٞمٝمام . 

                                                                                                                                                                                         

, ُمع إقمقاز ىمٚمٞمؾ ومٞمف. ًٓ   صمؿ مجع ا ٛمٞمع اسمـ إصمػم ذم اًمٜمٝم٤مي٦م, ويمت٤مسمف أؾمٝمؾ اًمٙمت٥م شمٜم٤مو

  .ٞمس ذم )ط(ًم( 277)

  ش.وهذه اداب»و ذم )ز( ( 278)
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اعمقىمقف قمدغم اًمّمدح٤ميب ىمٚمدام خيٗمدك قمدغم أهدؾ  :(279)ىم٤مل اسمـ إصمػم ذم ا ٤مُمع

إٟمف  :وم٢مذا سمٚمغ إمم اًمّمح٤ميب ىم٤مل ,إمم اًمّمح٤ميب ااحلدي٨م ُمسٜمدً  يوذًمؽ أن يرو :اًمٕمٚمؿ

وٟمحدق  ,ويمدذا ,ُمر سمٙمدذا٠م٤من يدويمدذا , ويمد ,ا , ويم٤من يٗمٕمؾ يمذاذويم ,يمذا:يم٤من ي٘مقل

 .ذًمؽ

 :(280)(عوفر)

 :إول 

ف أٟمدوم٤مًمّمدحٞمح  ,طإمم زُمدـ اًمٜمبدل  فود٤مومأ, إن يمٜم٤م ٟمٗمٕمؾ يمذا :ىمقل اًمّمح٤ميب

وىمرره ,  ,ـمٚمع قمٚمٞمفا طٕن اًمٔم٤مهر أٟمف  :وا ٛمٝمقر  ,(281)وسمف ىمٓمع احل٤ميمؿ ,ُمرومقع

 ومٝمق ُمقىمقف .  طوم٢من مل يْمٗمف إمم زُمـ اًمٜمبل 

 طاًمٜمبدل أصدح٤مب يمد٤من  :دي٨م اعمٖمدػمةذم طمد واخلٓمٞمد٥م ,(282)وىمقل احل٤ميمؿ

 ,سمدؾ هدق ُمرومدقع ذم اعمٕمٜمدك ,إٟمف ُمقىمػ ًمٞمس يمذًمؽ (283)شيؼرطون بابه باألضافر»

 .   ًمٗمًٔم٤م ٤موًمٕمؾ ُمرادمه٤م إٟمف ًمٞمس ُمرومققمً 

                                                                        

  (.1/119ضم٤مُمع إصقل ) (279)

  ., وًمٞمس ذم )ك(شومرع»ذم )ط(  (280)

  (.20ُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م )ص ( 281)

  (.19ُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م )ص ( 282)

وُمـ ـمري٘مف اًمبٞمٝم٘مل ذم اعمدظمؾ سمدرىمؿ  (19)ص رواه احل٤ميمؿ ذم ُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م وٕمٞمػ, ( 283)
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 :اًمث٤مين

ذم شمٗمسػم يتٕمٚمؼ سمسدب٥م  (284))ومٝمق(, وُمـ ىم٤مل ُمرومقع شمٗمسػم اًمّمح٤ميب ُمقىمقف

٠مٟمزل اهلل يمددذا وٟمحددق يم٤مٟمدد٧م اًمٞمٝمددقد شم٘مددقل يمدذا ومدد :يم٘مددقل ضمد٤مسمر ,(285)ٟمدزول ايدد٦م

 . (286)ذًمؽ

                                                                                                                                                                                         

 اعمٖمػمة, وذم ؾمٜمده :( ُمـ طمدي٨م 659)

 ( قمـ احل٤ميمؿ أٟمف ىم٤مل قمزيز احلدي٨م.381حمٛمد سمـ طمس٤من ٟم٘مؾ اًمبٞمٝم٘مل ذم اعمدظمؾ )ص 

(, وا درح واًمتٕمدديؾ 7/235ويمٞمس٤من ُمقمم هِم٤مم سمـ طمس٤من جمٝمقل طمد٤مل, يمدام ذم اًمتد٤مري  اًمٙمبدػم )

(7/166.) 

 (.8/355وزيمري٤م سمـ ذٞمك اعمٜم٘مري جمٝمقل طم٤مل يمام ذم صم٘م٤مت اسمـ طمب٤من )

 (.4/228ـ أمحد اًمزيب٘مل جمٝمقل طم٤مل, يمام ذم اإليمامل ٓسمـ ُم٤ميمقٓ )وحمٛمد سم

(, وذم ؾمدٜمده أسمدق 1/228( واًمتد٤مري  )1080وضم٤مء قمـ أٟمس, رواه اًمبخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد سمدرىمؿ )

 سمٙمر سمـ قمبداهلل إصبٝم٤مين, وحمٛمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اعمٜمتٍم جمٝمقٓن.

 ( وذم ؾمٜمده:660ٝم٘مل ذم اعمدظمؾ سمرىمؿ )(, واًمبٞم2008ورواه اًمبزار يمام ذم يمِمػ إؾمت٤مر سمرىمؿ)

 (.2/417محٞمد سمـ اًمرسمٞمع أسمق احلسـ اخلزاز اًمٙمقذم أطمد اًمٙمذاسملم قمٜمد اسمـ ُمٕملم, يمام ذم ًمس٤من اعمٞمزان )

 وضار سمـ سد وٕمٞمػ.

(: إن صقاسمف قمٛمدر سمدـ ؾمدقيد, 5/128وقمٛمرو سمـ ؾمقيد, ىم٤مل اًمِمٞم  إًمب٤مين رمحف اهلل ذم اًمّمحٞمح٦م )

 ذم ًمس٤من اعمٞمزان .  وىمد وصم٘مف اسمـ ُمٕملم يمام

  .ًمٞمس ذم )ط(( 284)



 ذم ُمٕمروم٦م احلدي٨م اخلالص٦م

 

011 

 
   :اًمث٤مًم٨م

وـم٤مئٗمد٦م  ,رمحدف اهلل (287)وإن اشمّمؾ ؾمٜمده ًمٞمس سمحج٦م قمٜمد اًمِمد٤مومٕمل ,اعمقىمقف

 ُمـ اًمٕمٚمامء , وطمج٦م قمٜمد ـم٤مئٗم٦م . 

                                                                                                                                                                                         

شمٗمسدػم اًمّمدح٤ميب ومدٞمام ٓ  ( أن 532-2/530)هذا هق اًمّمقاب, وم٘مد ذيمر احل٤مومظ ذم اًمٜمٙم٧م (285)

جم٤مل ًمٚمرأي ومٞمف وٓ ُمٜم٘مقل قمـ ًمس٤من اًمٕمرب ًمف طمٙمدؿ اًمرومدع, ومٙمٞمدػ سمدام ذيمدره اًمّمدح٤ميب قمدـ زُمدـ 

اًمقطمل, ومٝمذا ُمرومقع ىمٓمًٕم٤م.
 

ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل يم٤مٟم٧م اًمٞمٝمقد قمـ (1435سٚمؿ سمرىمؿ )( وُم4528رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )

ٟمَِسد٤مُؤيُمْؿ طَمدْرٌث ًَمُٙمدْؿ وَمد٠ْمشُمقا طَمدْرصَمُٙمْؿ َأٟمَّدك  : ﴿ومٜمزًم٧م ,إذا ضم٤مُمٕمٝم٤م ُمـ ورائٝم٤م ضم٤مء اًمقًمد أطمقل :شم٘مقل

 . [223اًمب٘مرة: ]  ﴾ؿِمْئُتؿْ 

 (.598-596اٟمٔمر اًمرؾم٤مًم٦م ًمٚمِم٤مومٕمل )ص  
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 ادؼطوع

 ,قمٚمدٞمٝمؿ ٤موأومٕمد٤مدؿ ُمقىمقوًمد ,اًمتد٤مسمٕملم ُمدـ أىمدقادؿ (288)(قمدـ)وهق ُم٤م ضمد٤مء  

 ,, وؾمدٞم٠ميت سمٞم٤مٟمدفذم اعمٜم٘مٓمدعٓمدؼماين وأسمدق اًم٘م٤مؾمدؿ اًم ,رمحدف اهلل ؾمتٕمٛمٚمف اًمِم٤مومٕملاو

 ويمالمه٤م وٕمٞمػ ًمٞمس سمحج٦م . 

                                                                        

  ش.ُمـ»ذم )ز( و)ك(  (288)
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 ادرسل

ومٝمدق ُمرؾمدؾ  ,, وومٕمدؾ يمدذايمدذا طهلل ىم٤مل رؾمدقل ا :وهق ىمقل اًمت٤مسمٕمل اًمٙمبػم 

 سم٤مشمٗم٤مق . 

 ظمتٚمٗمقا ذم شمسددٛمٞمتف٤مومدد :طىمدد٤مل رؾمددقل اهلل  :وأُمدد٤م ىمددقل ُمددـ دون اًمتدد٤مسمٕمل

 .   اًل ٓ يسٛمك ُمرؾم :وهمػمه ُمـ أهؾ احلدي٨م ,(290)وم٘م٤مل احل٤ميمؿ ,(289))ُمرؾماًل(

, ؾمدٛمل اوم٢من يم٤من اًمس٤مىمط واطمدً  ,طقمـ اًمٜمبل  ,تص سم٤مًمت٤مسمٕملخمواعمرؾمؾ  :ىم٤مًمقا

   .٤مأيًْم  ٤موُمٜم٘مٓمٕمً  ,(291))ُمٕمْماًل(صمٜملم وم٠ميمثر ؾمٛمل ان يم٤من إو ,٤مُمٜم٘مٓمٕمً 

وسمددف ىمٓمددع  ,ن يمددؾ ذًمددؽ يسددٛمك ُمرؾمدداًل أوأصددقًمف  ,واعمٕمددروف ذم اًمٗم٘مددف

ل روايد٦م ؾمدتٕمامأيمثر ُم٤م يقصػ سم٤مإلرؾم٤مل ُمـ طمٞمد٨م آإٓ أن  :ىم٤مل ,(292)اخلٓمٞم٥م

 .  طاًمت٤مسمٕمل قمـ اًمٜمبل

                                                                        

  .)ط( ًمٞمس ذم( 289)

  (.29ُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م )ص ( 290)

  ش. ُمٜمٗمّماًل  »ذم )ط( و)ك(  (291)

  (.384اًمٙمٗم٤مي٦م )ص ( 292)
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 -:فروع

, وإومم إن صدح خمرضمدف ٤م, ورده ىمقم ُمٓمٚمً٘مد٤مىمٞمؾ ذت٩م سم٤معمرؾمؾ ُمٓمٚم٘مً  :إول 

وقمٚمٞمدف مجد٤مهػم  ,ُمـ همػم رضم٤مل إول ومٝمق طمج٦م اُمـ وضمف اظمر ُمسٜمدً (293))عمجٞمئف(

 .   لمواعمحدصم ,اًمٕمٚمامء

ه طمت٩م اًمِم٤مومٕمل سمٛمراؾمٞمؾ اسمـ اعمسٞم٥م عمد٤م وضمددت ُمسد٤مٟمٞمد ُمدـ وضمدقاوًمذًمؽ 

 يتقمهدف سمٕمدض اًمٗم٘مٝمد٤مء ُمدـ ؾ ؾمدٕمٞمد يمدامٞمؾمدا, ٓ خيتص ذًمؽ قمٜمده سمٛمر(294)ظمرأ

 إذا وضمد اعمسٜمد وم٤مًمٕمٛمؾ سمف ٓ سم٤معمرؾمؾ .  :, وم٢من ىمٞمؾ٤مٜمأصح٤مسم

                                                                        

  .ًمٞمس ذم )ط(( 293)

هذا هق اًمّمحٞمح: أن اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل اطمت٩م سمٛمراؾمٞمؾ ؾمٕمٞمد سمدـ اعمسدٞم٥م عمد٤م اقمتْمددت, ىمد٤مل ( 294)

 (:1/171اًمسخ٤موي ذم ومتح اعمٖمٞم٨م )

 ,طمٞمد٨م مل يٜمْمدؿ إًمٞمٝمد٤م ُمد٤م ي١ميمدده٤م :ي٘مبٚمٝم٤م اًمِمد٤مومٕمل ملاؾمٞمؾ ُمروىمد ذيمرٟم٤م ٓسمـ اعمسٞم٥م  :ىم٤مل اًمبٞمٝم٘مل

وزي٤مدة اسمـ اعمسٞم٥م ذم هدذا قمدغم همدػمه  :ىم٤مل ,وُمراؾمٞمؾ ًمٖمػمه ىم٤مل م٤م طملم اٟمْمؿ إًمٞمٝم٤م ُم٤م ي١ميمده٤م

 ًٓ وأُم٤م ىمقل اًم٘مٗمد٤مل اعمدروزي ذم أول يمت٤مسمدف ذح  :ىم٤مل , ومٞمام زقمؿ احلٗم٤مظأٟمف أصح اًمت٤مسمٕملم إرؾم٤م

ومٝمق حمٛمقل قمغم اًمتٗمّمٞمؾ  ,ُمرؾمؾ ؾمٕمٞمد قمٜمدٟم٤م طمج٦م :ـ اًمّمٖمػمىم٤مل اًمِم٤مومٕمل ذم اًمره ,اًمتخٚمٞمص

   .اًمذي ىمدُمٜم٤مه قمـ اًمبٞمٝم٘مل واخلٓمٞم٥م واعمح٘م٘ملم

(, واًمٜمٙمد٧م قمدغم اسمدـ اًمّمدالح ًمٚمحد٤مومظ اسمدـ طمجدر 49واٟمٔمر قمٚمدقم احلددي٨م ٓسمدـ اًمّمدالح )ص

(2/547-548.) 
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 ,ًمدٞمس ومٞمدف إٓ اإلرؾمد٤مل ,٤مُمت٘مٜمًد ٦م٘مدف صماعمرؾمؾ اًمذي يٕمٛمؾ سمف ُم٤م يم٤من روايد :ىمٚمٜم٤م

أومم ُمـ  ٤مين شم٤مسمٕمً , واًمث٤م وم٢من راويف ًمٞمس يمراويف , ومجٕمؾ إول أصاًل  ,سمخالف اعمسٜمد

 قمٙمسف . 

أن اعمرؾمؾ إن أؾمٜمده طمد٤مومظ سمدذًمؽ  :قمـ اًمِم٤مومٕمل ,وهمػمه ,(295)وٟم٘مؾ اًمبٞمٝم٘مل

قمْمدده ىمدقل أو  ,وأرؾمدٚمف قمدـ همدػم ؿمدٞمقخ احلددي٨م إولأ ,اإلؾمٜم٤مد همػم ُمرؾمؾ

 أو ومتقى أيمثر اًمٕمٚمامء , أو قمرف أٟمف ٓ يرؾمؾ إٓ قمـ قمدل ىمبؾ .  ,اًمّمح٤ميب

ؾمدٞمؾ يمبد٤مر اشم٘مبدؾ ُمر :رمحدف اهلل ٤مومٕملىمد٤مل اًمِمد(297)أيًْم٤م( (296))ىم٤مل اًمبٞمٝم٘مل

 ءً ٟمْمؿ إًمٞمٝمؿ ُم٤م ي١ميمده٤م , وٓ ي٘مبٚمٝم٤م إذا مل يٜمْمؿ إًمٞمٝم٤م ُمد٤م ي١ميمدده٤م ؾمدقاااًمت٤مسمٕملم إذا 

 .  (298)أو همػمه ,يم٤من ُمرؾمؾ اسمـ اعمسٞم٥م

ٓ ٟمٙمد٤مح إٓ  »:يمحددي٨م رواه همػمه ُمتّمداًل  ُمرؾماًل  ٤مإذا روى صم٘م٦م طمديثً  :واًمث٤مين

 ,قمـ أيب ُمقؾمك ,قمـ أيب سمردةيب إؾمح٤مق, قمـ أ ,ومج٤مقم٦م ,, رواه إهائٞمؾ(299)شسمقزم

                                                                        

  (.2/32ُمٜم٤مىم٥م اًمِم٤مومٕمل  ًمٚمبٞمٝم٘مل)( 295)

  .(2/30ُمٜم٤مىم٥م اًمِم٤مومٕمل ًمٚمبٞمٝم٘مل )( 296)

  .ًمٞمس ذم )ك( وٓ )ط(( 297)

  .(405اٟمٔمر اًمٙمٗم٤مي٦م )ص  (298)

( واسمـ ُم٤مضمف 1102( واًمؽمُمذي سمرىمؿ )2085( وأسمق داود سمرىمؿ )4/394رواه أمحد )صحٞمح,  (299)

(1881). 

 (, ُمـ ـمبٕم٦م ؿمٞمخٜم٤م ُم٘مبؾ رمحف اهلل.206-2/201) وأطمسـ ُمـ مجع ـمرىمف احل٤ميمؿ ذم اعمستدرك
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)ورواه اًمثقري, وؿمٕمب٦م, قمـ أيب إؾمح٤مق, قمدـ أيب سمدردة قمدـ اًمٜمبدل  ,طقمـ اًمٜمبل 

وهدذا ٓ ي٘مددح ذم  ,احلٙمؿ ًمٚمٛمرؾمدؾ : أنوم٘مد طمٙمك اخلٓمٞم٥م قمـ أيمثرهؿ(300)(ط

 .  (301) ام(ومٞمٝم)ي٘مدح ؾ , وىمٞم حوأهٚمٞمتف قمغم إص ,قمداًم٦م اًمقاصؾ

وؿمبٝمٝمام ُمدـ  ,واسمـ اًمزسمػم ,٤م رواه اسمـ قمب٤مسوهق ُم :ُمرؾمؾ اًمّمح٤ميب :واًمث٤مًم٨م

ٕن :ومل يسٛمٕمقه ُمٜمف, ومحٙمٛمف طمٙمؿ اعمتّمدؾ ,طقمـ رؾمقل اهلل  ,اًمّمح٤مسم٦م اثدأطم

 واًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ قمدول .  ,ـ اًمّمح٤مسم٦مقمٙمقن روايتٝمؿ ذًمؽ اًمٔم٤مهر أن شم

 ,أٟمدف ٓ ذدت٩م سمدف :قمدـ سمٕمدض اًمٕمٚمدامء(303)(هوهمدػم) ,(302)وطمٙمك اخلٓمٞمد٥م

أو قمدـ  , ط أروي إٓ ُم٤م ؾمدٛمٕمتف ُمدـ رؾمدقل اهللٓ  :يمٛمرؾمؾ همػمهؿ إٓ أن ي٘مقل

وهذا ُمذه٥م إؾمت٤مذ أيب إؾمح٤مق  ,صح٤ميب همػم (304))قمـ(ٕٟمف ىمد يروي  :صح٤ميب

 . (305)ؾمٗمرايٞمٜمل اإل

                                                                                                                                                                                         

.  

  .ًمٞمس ذم )ط(( 300)

  .شومٞمٝم٤م»ذم )ط( ( 301)

  (.386اًمٙمٗم٤مي٦م )ص  (302)

  , سمدون اد٤مء.شوهمػم»ذم )ط(  (303)

  .ًمٞمس ذم )ط(( 304)

  ( ًمٙمٜمف همٚمط.36وىمد شم٤مسمٕمف مج٤مقم٦م يمام ذم ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ )ص  (305)
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ٕن روايدتٝمؿ قمدـ همدػم اًمّمدح٤مسم٦م  :واعمِمٝمقر أٟمف ذدت٩م سمدف ُمٓمٚمً٘مد٤م ,واًمّمقاب

 ., وإذا رووا قمـ اًمت٤مسمٕمل سمٞمٜمقه٤م(306)ٟم٤مدرة

                                                                        

ٕن إصؾ ذم رواي٦م اًمّمح٤مسم٦م, قمـ اًمّمح٤مسم٦م, وإذا روى اًمّمح٤ميب قمـ همػم اًمّمح٤ميب سمٞمٜمف, ىم٤مل  (306)

 (:2/570ح )احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمٜمٙم٧م قمغم اسمـ اًمّمال

رواي٤مت اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ قمـ اًمت٤مسمٕملم وًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمدـ روايد٦م صدح٤ميب قمدـ شمد٤مسمٕمل  شمتبٕم٧موىمد 

وٕمٞمػ ذم إطمٙم٤مم رء يثب٧م ومٝمذا يدل قمغم ٟمدور أظمذهؿ قمـ ُمـ يْمدٕمػ ُمدـ اًمتد٤مسمٕملم واهلل 

 ؿ.أقمٚم

 شتد٤مسمٕملمٟمزهد٦م اًمسد٤مُمٕملم ذم روايد٦م اًمّمدح٤مسم٦م قمدـ اًم»ىمٚم٧م: وًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر يمت٤مب ُمٓمبقع سمٕمٜمقان 

 اظمتٍم ومٞمف يمت٤مب اخلٓمٞم٥م.
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 ادـؼطع

 ءً ؾمدقا ,هق اًمذي مل يتّمؾ إؾمٜم٤مده قمدغم أي وضمدف يمد٤من :قراًمّمحٞمح قمٜمد ا ٛمٝم 

إٓ أن أيمثدر ُمد٤م يقصدػ  ,أو اظمدره ,وؾمدٓمف أو ,ؾمدٜم٤مدشمرك ذيمر اًمراوي ُمـ أول اإل

 قمـ اسمـ قمٛمدر ,قمـ اًمّمح٤ميب يمامًمؽ ,ؾمتٕمامل رواي٦م ُمـ دون اًمت٤مسمٕملسم٤مٟٓم٘مٓم٤مع ذم آ

   .ريض اهلل قمٜمف

يمد٤من  ءً ؾمقا ,٤مسمٕمل رضمؾهق ُم٤م اظمتؾ ومٞمف ىمبؾ اًمقصقل إمم اًمت :(307)وىم٤مل احل٤ميمؿ

 .   ريض اهلل قمٜمف قمـ اسمـ قمٛمر ,قمـ رضمؾ ,يمامًمؽ ,أو ُمذيمقًرا ُمبٝماًم  ,حمذووًم٤م

 ,أن اعمٜم٘مٓمع هق ُم٤م روي قمدـ اًمتد٤مسمٕمل :قمـ سمٕمض اًمٕمٚمامء (308)وطمٙمك اخلٓمٞم٥م

 .أو ومٕمؾ ,قمٚمٞمف ُمـ ىمقل ٤مدوٟمف ُمقىمقومً  ُم٤مأو 

 سمٕمٞمد .  ٥موهذا همري 

, صدقرشمف طمددي٨م يمثدرأأو  ,ٟم٘مٓم٤مع عمجٞمئف ُمـ وضمف اظمر سمزي٤مدة رضمؾويٕمرف آ

وم٢من قمرف أن ذًمدؽ احلددي٨م ٓ  ,أو أيمثر ,ذم أطمدمه٤م زي٤مدة رضمؾ :ناًمف إؾمٜم٤مد ,واطمد

أن يٙمدقن وإن مل يٕمدرف ومٞمحتٛمدؾ  ,يتؿ إؾمٜم٤مده إٓ ُمع شمٚمؽ اًمزي٤مدة , وم٤مٔظمر ُمٜم٘مٓمدع

 .   ُمتّماًل 

                                                                        

 (.28ُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م ) (307)

 (.21اًمٙمٗم٤مي٦م )ص (308)
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 ادعضل

 ي٘م٤مل أقمْمٚمف ومٝمق ُمٕمْمؾ سمٗمتح اًمْم٤مد . 

,  طىمد٤مل رؾمدقل اهلل  :قل ُم٤مًمدؽيم٘مد ,اومّمد٤مقمدً  ,صمٜم٤مناوهق ُم٤م ؾم٘مط ُمـ ؾمٜمده 

 .  (309) (يمذا)ىم٤مل اسمـ قمٛمر  :٘مقل اًمِم٤مومٕمليمو

سمٚمٖمٜمل يسدٛمك  :إن ىمقل اًمراوي :(311)اًمسجزي (310)(ٜمٍماًم)وقمـ احل٤مومظ أيب 

 قمـ أيب هريرة .  (312) : )سمٚمٖمٜمل(يم٘مقل ُم٤مًمؽ ,ُمٕمْماًل 

 :(313) (فـرع)

وهدق ُمرومدقع ُمتّمدؾ قمٜمدد ذًمدؽ  ,قمدغم اًمتد٤مسمٕمل ٤مإذا وىمػ شم٤مسمع اًمت٤مسمٕمل طمديثً  

 :قمدـ اًمِمدٕمبل ,ٟمحدق ىمدقل إقمٛمدش ,ُمـ اعمٕمْمدؾ ٤مت٤مسمٕمل وم٘مد ضمٕمٚمف احل٤ميمؿ ٟمققمً اًم

                                                                        

 ًمٞمس ذم )ز(. (309)

 .شٟمٍم»وذم )ك(  شاًمٜمرض»ذم )ط(  (310)

 (.47اٟمٔمر اعمٜمٝمؾ اًمروي )ص (311)

 ًمٞمس ذم )ط(. (312)

 .شومروع»ذم )ك(   (313)
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وم٘مدد رواه اًمِمدٕمبل  ,(314)حلددي٨ما شويمذا .. ,ي٘م٤مل ًمٚمرضمؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمٛمٚم٧م يمذا»

 . طواًمرؾمقل  ,صمٜملم اًمّمح٤ميبإن اًمت٤مسمع أؾم٘مط  :, وأقمْمٚمف إقمٛمشقمـ أٟمس

ٕن  :(315) ٞمدف()قمٚم ويقىمدػ ,ٓ جيقز أن يٜمس٥م هذا اًم٘مقل إمم اًمتد٤مسمٕمل :ىمٚم٧م 

ًٓ اُمثؾ هذا ٓ يّمدر قمـ اًمت٤مسمٕمل  سمدد ومٞمدف ُمدـ اًمسدامع ُمدـ صد٤مطم٥م سمدؾ ٓ ,ؾمت٘مال

 .  (316) (صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف)اًمقطمل 

                                                                        

ـ قمٛمدر ريض اهلل ( قمدـ اسمد2768( وُمسدٚمؿ سمدرىمؿ )6070ُمتـ احلدي٨م رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ ) (314)

 قمٜمٝمام.

 ًمٞمس ذم )ط( . (315)

 .ش قمٚمٞمف اًمسالم »ذم )ز(  (316)
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 لشاذ وادـؽرا

 : (318) (ريض اهلل قمٜمف) (317)ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل

 .(319)اًمِم٤مذ: هق ُم٤م رواه اًمث٘م٦م خم٤مًمًٗم٤م عم٤م رواه اًمٜم٤مس

يم٤من أو ؾمٜم٤مد واطمد, ؿمذ سمف ؿمٞم  صم٘م٦م هق ُم٤م ًمٞمس ًمف إٓ إ :(320)وىم٤مل اخلٚمٞمكم

 ـ همػم صم٘م٦م ومٛمؽموك, وُم٤م يم٤من قمـ صم٘م٦م ومٞمقىمػ ومٞمف, وٓ ذت٩م سمف.همػم صم٘م٦م, ومام يم٤من قم

ِمٙمؾ سمحدي٨م إقمامل سم٤مًمٜمٞم٤مت, إذ شمٗمرد سمف ذٞمك قمـ اًمتٞمٛمل, واًمتٞمٛمل يوهذا 

, وهق خمرج ذم طقمـ قمٚم٘مٛم٦م, وقمٚم٘مٛم٦م قمـ قمٛمر, وقمٛمر قمـ اًمٜمبل 

 .(321)اًمّمحٞمحلم

                                                                        

 ( . 119طمسـ, رواه احل٤ميمؿ ذم ُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م )ص (317)

 ًمٞمس ذم )ز(.  (318)

 (:83ىم٤مل احل٤مومظ ذم ٟمزه٦م اًمٜمٔمر )ص ( 319)

 اًمِم٤مذ ًمٖم٦م: اعمٜمٗمرد, واصٓمالطًم٤م: ُم٤م خي٤مًمػ ومٞمف اًمراوي ُمـ هق أرضمح ُمٜمف. 

 ٤مذ: ُم٤م رواه اعم٘مبقل خم٤مًمًٗم٤م عمـ هق أوصمؼ ُمٜمف. اهد(: اًمِم98وىم٤مل )ص

 أي ذت٩م سمف(. )ىمٚم٧م: هذا أؾمٚمؿ شمٕمريػ ُمـ آقمؽماض ًمٚمِم٤مذ, واعمراد سم٤معم٘مبقل هٜم٤م ُمـ ي٘مبؾ طمديثف 

 (.1/176اإلرؿم٤مد ) (320)

 ( قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف.1907وُمسٚمؿ سمرىمؿ ) (6689رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ) (321)



 اًمِم٤مذ واعمٜمٙمر

 

000 

 

111 

 

أن إومم اًمتٗمّمٞمؾ: ومام ظم٤مًمػ ُمٗمرده  :ُم٤م طم٤مصٚمف (322)ىم٤مل اسمـ اًمّمالح

ومّمحٞمح, أو  -وهق قمدل و٤مسمط –أطمٗمظ ُمٜمف, وأوبط ومِم٤مذ ُمردود, وإن مل خي٤مًمػ 

 همػم و٤مسمط وٓ يبٕمد قمـ درضم٦م اًمْم٤مسمط, ومحسـ, وإن سمٕمد ومِم٤مذ ُمٜمٙمر.

: هذا اًمتٗمّمٞمؾ طمسـ, ًمٙمـ أظمؾ ذم اًمت٘مسٞمؿ (323)ىم٤مل اًم٘م٤ميض اسمـ مج٤مقم٦م

وهق طمٙمؿ اًمث٘م٦م اًمذي ظم٤مًمٗمف صم٘م٦م ُمثٚمف, وم٢مٟمف ُم٤م سملم أطمد إىمس٤مم:  احل٤مض,

 طمٙمٛمف. (324))ُم٤م(

أىمقل: ىمقًمف أطمٗمظ ُمٜمف, وأوبط قمغم صٞمٖم٦م اًمتٗمْمٞمؾ يدل قمغم أن اعمخ٤مًمػ إن 

  يم٤من ُمثٚمف ٓ يٙمقن ُمردوًدا, وىمد قمٚمؿ ُمـ هذا اًمت٘مسٞمؿ أن اعمٜمٙمر ُم٤م هق.

 

                                                                        

 (.69قمٚمقم احلدي٨م )ص  (322)

 .(51اعمٜمٝمؾ اًمروي )ص (323)

 ًمٞمس ذم )ط(.  (324)
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 ــــلادعؾَّ  

وإٟمام يدتٛمٙمـ ُمدـ ذًمدؽ  ,وأدىمٝم٤م ,قمٚمؿ أن ُمٕمروم٦م قمٚمؾ احلدي٨م ُمـ أضمؾ قمٚمقُمفا

٤مُمْم٦م ىم٤مدطمد٦م هم ,قمب٤مرة قمـ أؾمب٤مب ظمٗمٞم٦م قوه ,اًمث٤مىم٥مواًمٗمٝمؿ  ,واخلؼمة ,أهؾ احلٗمظ

 ومٞمف . 

 هُمدع إن فمد٤مهر ,ـمٚمع ومٞمف قمغم ُمد٤م ي٘مددح ذم صدحتفاهق اًمذي  :وم٤محلدي٨م اعمٕمٚمؾ

, ويسدتٕم٤من  اويتٓمرق ذًمؽ إمم اإلؾمٜم٤مد ا ٤مُمع ًمنموط اًمّمدح٦م فمد٤مهرً  ,اًمسالُم٦م ُمٜمف

ف اًمٕم٤مرف قمغم إرؾمد٤مل ذم بُمع ىمرائـ شمٜم ,وعمخ٤مًمٗم٦م همػمه ًمف ,ًمراويقمغم إدرايمٝم٤م سمتٗمرد ا

أو همػم  ,واهؿ  أو وهؿ ,أو دظمقل طمدي٨م ذم طمدي٨م ,أو وىمػ ذم اعمرومقع ,اعمقصقل

ومٙمدؾ ذًمدؽ  ,أو يؽمدد ومٞمتقىمدػ ومٞمدف ,ومٞمحٙمؿ سمف ,سمحٞم٨م يٖمٚم٥م قمغم فمٜمف ذًمؽ :ذًمؽ

 ُم٤مٟمع ُمـ احلٙمؿ سمّمح٦م ُم٤م وضمد ذًمؽ ومٞمف ُمـ احلدي٨م . 

 ,ظمدتالف رواشمدفاومٞمٜمٔمدر ذم  ,فأن دمٛمدع ـمرىمد :ٕمروم٦م قمٚم٦م احلدي٨مواًمٓمريؼ ذم ُم

احلدي٨م سم٢مؾمٜم٤مد  ءسم٠من جيل :ُم٤م يٕمٚمٚمقن اعمقصقل سم٤معمرؾمؾ اويمثػمً  ,وإشم٘م٤ماهؿ ,وطمٗمٔمٝمؿ

 ًٓ  ومٞمقهؿ أن اًمقاصؾ همػم و٤مسمط .  ,ىمقى ُمٜمف ُمرؾماًل أوسم٢مؾمٜم٤مد  ,ُمقصق
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ذم اإلؾمدٜم٤مد ام وىمدع ومد ,وإول أيمثدر ,واعمتـ ,قمٚمؿ أٟمف ىمد شم٘مع اًمٕمٚم٦م ذم اإلؾمٜم٤مداو

, يم٤مًمتٕمٚمٞمدؾ ٤مواعمدتـ مجٞمًٕمد ,ي٘مدح ذم اإلؾمٜم٤مد (325))اعمتـ(, وُم٤م وىمع ذم ي٘مدح ذم اعمتـ

 واًمقىمػ .  ,سم٤مإلرؾم٤مل

قمدـ  ,قمدـ اًمثدقري ,سمدـ قمبٞمدد ي٘مدح ذم اإلؾمٜم٤مد ظم٤مص٦م يمحدي٨م يٕمدغم ىمدهق و

 .(326)شالبقعان باخلقار »طقمـ اًمٜمبل  ,سمـ قمٛمراقمـ  ,قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر

واعمدتـ  ,ُمٕمٚمدؾ همدػم صدحٞمح ومٝمدق ,اًمْمد٤مسمطهذا إؾمٜم٤مد ُمتّمدؾ قمدـ اًمٕمددل و

 ,(327) سمدـ ديٜمد٤مراهلل إٟمام هدق أظمدقه قمبدد :سمـ ديٜم٤مر وقمٛمر :ىمقًمفذم واًمٕمٚم٦م  ,صحٞمح

ومهد٤م  ,ديٜمد٤مر ٤مسمٜمدا و ,(328)ٛم٦م ُمـ أصح٤مب اًمثقري قمٜمف ومقهؿ يٕمغموهٙمذا رواه إئ

 صم٘مت٤من . 

ٟمٗمدرد ُمسدٚمؿ سم٢مظمراضمدف ذم طمددي٨م أٟمدس ُمدـ اًمٚمٗمدظ اُمد٤م  :وُمث٤مل اًمٕمٚم٦م ذم اعمتـ

 . (329)سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ  ءةاٜمٗمل ىمرسمح اعمٍم

                                                                        

   ش.اإلؾمٜم٤مد»ذم )ط(  (325)

 (.13629سمرىمؿ  449-12/448قمٜمد اًمٓمؼماين ذم اًمٙمبػم ) (326)

 (.2113سمرىمؿ )رواه اًمبخ٤مري  (327)

(: صم٘مد٦م, وودٕمٗمف اسمدـ 192ىم٤مل اًمذهبل ذم ُمٕمروم٦م اًمرواة اعمتٙمٚمؿ ومٞمٝمؿ سمام ٓ يقضمد٥م اًمدرد)ص  (328)

 روايتف قمٜمف. ُمٕملم ذم ؾمٗمٞم٤من, وهذا ُمـ

 (.399رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ ) (329)
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ُمدـ  ٠مٟمِمد (330) (ٟمدامإ) : سم٠من ٟمٗمل ُمسٚمؿ اًمبسدٛمٚم٦م سًذد٤مومٕمٚمؾ ىمقم هذه اًمرواي٦م

وأظمٓمد٠م, وإٟمدام ٟمٕمٜمدك  )سم٤محلٛمد هلل ومدذه٥م ُمسدٚمؿ إمم اعمٗمٝمدقم, يم٤مٟمقا يٗمتتحقن :ىمقًمف

ؿ صمد ,ىمرأت اًمب٘مرة :يذيمر ومٞمٝم٤م احلٛمد يمام ي٘م٤مل ةسمسقر (331) احلدي٨م: يم٤مٟمقا يٗمتتحقن(

ومذيمر أٟمدف  ,ومتت٤مح سم٤مًمبسٛمٚم٦مٟمْمؿ إمم هذا أُمقر ُمٜمٝم٤م أٟمف صمب٧م قمـ أٟمس أٟمف ؾمئؾ قمـ آا

 .   طقمـ رؾمقل اهلل ًئ٤مؿمٞم ٓ ذٗمظ ومٞمف

 اًمرواي٦م إؿم٤مرة إمم أٟمف همػم راضٍ هذه ومٕمٚمؾ ىمقم  :(332)أىمقل ذم ىمقل اسمـ اًمّمالح

صدٚمٞم٧م  :قمـ أٟمدس ىمد٤مل (333)وذًمؽ أن اعمذيمقر ذم اعمتٗمؼ قمٚمٞمف :ٝمؿ ُمسٚماًم تقمـ ختٓمئ

ومٚمدؿ أؾمدٛمع أطمدًدا  ,وقمدثامن ريض اهلل قمدٜمٝمؿ ,وقمٛمر ,وأيب سمٙمر ,طع رؾمقل اهلل ُم

 .سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ُمٜمٝمؿ ي٘مرأ

                                                                        

 .شأيام»ذم )ط(  (330)

 ًمٞمس ذم )ط(.  (331)

 (.83قمٚمقم احلدي٨م  )ص (332)

 ,أطمًدا ُمدٜمٝمؿ ي٘مدرأ سمسدؿ اهلل اًمدرمحـ اًمدرطمٞمؿ ومل يذيمر ومٚمؿ أؾمٛمع (743اًمبخ٤مري سمرىمؿ )رواه  (333)

 (.399وُمسٚمؿ سمرىمؿ )
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وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام يم٤مٟمقا يٗمتتحدقن  ,وأسم٤م سمٙمر ,ط أن اًمٜمبل :(334)وذم رواي٦م 

 ,ىمدراءةذم أول ذيمرون سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ وٓ ي ,هلل رب اًمٕم٤معملم سم٤محلٛمد اًم٘مراءة

 .ذم اظمره٤م وٓ

قمبدداهلل سمدـ  قمدـ ,(337)سمدـ ُم٤مضمدفاو ,(336)واًمٜمسد٤مئل ,(335)وروى اًمؽمُمذي 

 ؟أي سمٜمدل حمددث :ؾمٛمٕمٜمل أيب وأٟم٤م أىمراء سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمدرطمٞمؿ وم٘مد٤مل :ُمٖمٗمؾ ىم٤مل

ومٚمؿ  ,وُمع قمثامن ,وُمع قمٛمر ,وُمع أيب سمٙمر ,طوىمد صٚمٞم٧م ُمع اًمٜمبل  ,إي٤مك واحلدث

 .هلل رب اًمٕم٤معملم صٚمٞم٧م وم٘مؾ احلٛمد إذا أٟم٧م ,ومال شم٘مٚمٝم٤م ,ي٘مقد٤م اأؾمٛمع ُمٜمٝمؿ أطمدً 

 .ذقمد٤من ًمٚمحدؼ أطمدؼ ُمدـ اعمدراءواإل ,ُم٤مل إمم ُمذهبدفؾ ٚموًمٕمؾ اعمٕم ؟وم٠ميـ اًمٕمٚم٦م

 ,وؾمقء احلٗمدظ ,واًمٖمٗمٚم٦م ,ؾمؿ اًمٕمٚم٦م قمغم همػم ُم٤م ىمدُمٜم٤مه يم٤مًمٙمذباقمٚمؿ أٟمف ىمد يٓمٚمؼ او

 وٟمحقه٤م . 

                                                                        

 (.399ُمسٚمؿ سمرىمؿ )قمٜمد  (334)

 .(244سمرىمؿ ) (335)

 (.908سمرىمؿ ) (336)

 ( وهق ُمـ ـمريؼ اسمـ قمبد اهلل سمـ ُمٖمٗمؾ قمـ أسمٞمف.5/54( وأمحد )815اسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ ) (337)

 اسمـ قمبد اهلل سمـ ُمٖمٗمؾ وهق يزيد جمٝمقل طم٤مل, ومٝمق وٕمٞمػ. ذم ؾمٜمده
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 ,ؾمؿ اًمٕمٚم٦م قمدغم خم٤مًمٗمد٦م ٓ شم٘مددحاوأـمٚمؼ سمٕمْمٝمؿ  ,اًمؽمُمذي اًمٜمس  قمٚم٦م كوؾمٛم

طمتك ىم٤مل ُمـ اًمّمحٞمح ُم٤م هق صدحٞمح ُمٕمٚمدؾ يمدام  ,٤مل ُم٤م وصٚمف اًمث٘م٦م اًمْم٤مسمطيم٢مرؾم

 قمٚمؿ . أهلل اهق صحٞمح ؿم٤مذ وُم٤م ُمـ اًمّمحٞمح  :ىم٤مل اظمر
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 ـــــساددلَّ  

   :وهق ىمسامن ,فبُ ٞمْ قمَ  َل ٗمِ ظْم ُم٤م أُ  

 ُم٤م مل يسٛمٕمف هأو قم٤مس ,وهق أن يروي قمٛمـ ًم٘مٞمف:طمدمه٤م ُم٤م ي٘مع ذم اإلؾمٜم٤مدأ 

 ,ُمـ ؿم٠من ُمـ هق يمذًمؽ أن ٓ ي٘مقل ذم ذًمدؽ طمددصمٜم٤مو ,ُمٜمفف أٟمف ؾمٛمٕم ٤مُمٜمف ُمقمهً 

 ,أو قمدـ ومدالن ,ىمد٤مل ومدالن :سمؾ ي٘مدقل ٤م,ًس ؿمبٝمٝمام طمتك يٙمقن ُمدًمأوُم٤م  ,ظمؼمٟم٤مأوٓ 

 وم٠ميمثر . اصمؿ ىمد يٙمقن سمٞمٜمٝمام واطمدً  ,وٟمحق ذًمؽأ

 ًمٙمـ يس٘مط ُمـ سمٕمدده رضمداًل  ,ورسمام مل يس٘مط اعمدًمس ؿمٞمخف :(338)ىم٤مل اخلٓمٞم٥م

وهمػممهد٤م  ,واًمثقري, ويم٤من إقمٛمش ,سمذًمؽ أو صٖمػم اًمسـ ذسـ احلدي٨م ,ًٗم٤موٕمٞم

 يٗمٕمٚمقن هذا اًمٜمقع . 

أو  ,ومٞمسدٛمٞمف فؾمدٛمٕم ٤مُم٤م ي٘مع ذم اًمِمٞمقخ وهق أن يروي قمـ ؿمٞم  طمدديثً  :واًمث٤مين

 يمل ٓ يٕمرف .  :سمام ٓ يٕمرف سمفأو يّمٗمف  يٜمسبفأو  ,يٙمٜمٞمف

ُمدـ  ٦مويمد٤من ؿمدٕمب ,اًمٕمٚمدامء (339))أيمثدر(ذُمدف  اأُم٤م اًم٘مسؿ إول ومٛمٙمدروه ضمددً 

 فظمتٚمٗمقا ذم ىمبقل رواي٦م ُمدـ قمدرف مدذا اًمتددًمٞمس ومجٕمٚمداصمؿ  ,(340)ًمف ٤مأؿمدهؿ ذُمً 

                                                                        

 (.259اًمٙمٗم٤مي٦م )ص  (338)

 ًمٞمس ذم )ط(.  (339)

 . دًمسأن أُمـ  زمإزٟمك أطم٥م إٔن صح قمـ ؿمٕمب٦م أٟمف ىم٤مل:  (340)
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َ سمَ  ٓ شم٘مبؾ روايتف :وىم٤مًمقا ,سمذًمؽ ٤مومريؼ ُمـ أهؾ احلدي٨م واًمٗم٘مٝم٤مء جمروطًم   ,اًمسدامع لمَّ

 فومام رواه سمٚمٗمظ حمتٛمدؾ مل يبدلم ومٞمدف اًمسدامع ومحٙمٛمد ,واًمّمحٞمح اًمتٗمّمٞمؾ ,لمِّ بَ أو مل يُ 

 ,وطمدصمٜم٤م ,وأظمؼمٟم٤مأ ,شمّم٤مل يمسٛمٕم٧مالًموأٟمقاقمف, وُم٤م رواه سمٚمٗمظ ُمبلم طمٙمؿ اعمرؾمؾ 

وهمػممه٤م ُمـ اًمٙمتد٥م اعمٕمتٛمددة ُمدـ  ,وذم اًمّمحٞمحلم ,٩م سمفتوأؿمب٤مهٝم٤م ومٝمق ُم٘مبقل حم

 ,وهمػمهؿ ,وهِمٞمؿ ,لمواًمسٗمٞم٤مٟم ,وإقمٛمش ,يم٘مت٤مدة ااحلدي٨م هذا اًمرضب يمثػم ضمدً 

 ,ٟمدف ٓ ي٘مبدؾ ُمدـ اعمددًمس طمتدك يبدلم٠مصمدؿ احلٙمدؿ سم ,٤مٕن اًمتدًمٞمس ًمٞمس يمذسمً وهذا 

 ومٞمٛمـ قمرومٜم٤مه دًمس ُمرة .  رمحف اهللِم٤مومٕمل اًم (341)(اهرأضم)

وهمػممهد٤م ُمدـ اًمٙمتد٥م  ,ُمد٤م يمد٤من ذم اًمّمدحٞمحلم :(342)اًمديـحمٞمل ىم٤مل اًمِمٞم  

 ومٛمحٛمقل قمغم صمبقت ؾمامقمف ُمـ ضمٝم٦م أظمرى .  (343) (سمٕمـ)اًمّمحٞمح٦م ُمـ اًمتدًمٞمس 

وشمدققمػم ًمٓمريدؼ  ,وم٠مُمره أظمػ وومٞمدف شمْمدٞمٞمع ًمٚمٛمدروي قمٜمدف :وأُم٤م اًم٘مسؿ اًمث٤مين

وم٘مدد ذٛمٚمدف  ,ذم يمراهٞمتف سمحس٥م اًمٖمرض احل٤مصؾ قمٚمٞمف وخيتٚمػ احل٤مل, ُمٕمروم٦م طم٤مًمف

َ يمقن ؿمٞمخف اًمذي همَ  (فتَ ٛمَ ؾِم ) ػمَّ
أو يمقٟمدف  ,أو أصٖمر ُمدـ اًمدراوي قمٜمدف ,همػم صم٘م٦م (344)

                                                                                                                                                                                         

 ( .356( واخلٓمٞم٥م ذم اًمٙمٗم٤مي٦م )ص 1/173٘مدُم٦م ا رح واًمتٕمديؾ )رواه اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم ُم

   شأضمزاءه»ذم )ط(  (341)

 ( ُمع اًمتدري٥م.1/264اًمت٘مري٥م واًمتٞمسػم ) (342)

 .شسمٕمده»ذم )ك(  (343)

 . شؾمٛمٕمتف»ذم)ط(   (344)
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 ,٥م اإليمثد٤مر ُمدـ ذيمدر ؿمدخص واطمدد قمدغم صدقرة واطمددةيمثػم اًمرواي٦م قمٜمف ومال ذ

 .  وهمػمه ُمـ اعمّمٜمٗملم ,سٛمح مذا اًم٘مسؿ اخلٓمٞم٥م أسمق سمٙمرشمو
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 ادضطـــرب 

وسمٕمْمٝمؿ قمدغم  ,اًمرواي٦م ومٞمف ومػمويف سمٕمْمٝمؿ قمغم وضمف (345))اًمذي خيتٚمػ(هق و 

ومد٢من شمرضمحد٧م  ,إذا شمسد٤موت اًمروايتد٤من ٤موإٟمام ٟمسٛمٞمف ُمْمدٓمرسمً  ,وضمف اظمر خم٤مًمػ ًمف

أو أيمثدر , سم٠من يٙمقن راوهيد٤م أطمٗمدظ ,قضمف ُمـ وضمقه اًمؽمضمٞمحسمظمرى ٕإطمدامه٤م قمغم ا

 .٤مُمْمٓمرسمً ئٍذ طمٞمٜم وٓ يٙمقن, وم٤محلٙمؿ ًمٚمراضمح, أو همػم ذًمؽ, ًمٚمٛمروي قمٜمف ٦مصحب

  .(346) ة(أو روا )راٍو,ُم٤م ُمـ , إعمتـ أو ا ,وٓمراب ىمد ي٘مع ذم اًمسٜمدوآ 

                                                                        

 . شأن ختتٚمػ  »ذم)ط(   (345)

 .  شُمـ رواه, أو ذم رواي٦م»وذم )ك( شروى, أو رواه»ذم)ط(   (346)
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 ادؼؾـــــــــوب

 ٤مذًمؽ همريًبدسمدًمٞمّمدػم  :ضمٕمدؾ قمدـ ٟمد٤مومع ,وهق ٟمحق طمدي٨م ُمِمٝمقر قمدـ ؾمد٤ممل 

 .ومٞمف ٤مُمرهمقسمً 

ضمتٛمع ىمقم ُمـ أصدح٤مب احلددي٨م وقمٛمددوا إمم ٤مرويٜم٤م أن اًمبخ٤مري ىمدم سمٖمداد وم

 ,وضمٕمٚمدقا ُمدتـ هدذا اإلؾمدٜم٤مد إلؾمدٜم٤مد اظمدر ,ؾم٤مٟمٞمده٤مأو ,ا ُمتقاه٤مقبُم٤مئ٦م طمدي٨م وم٘مٚم

ًم٘م٤مئٝمد٤م إوأًم٘مقه٤م قمٚمٞمف ومٚمام ومرهمقا ُمدـ  ,صمؿ طمرضوا جمٚمسف ,وإؾمٜم٤مد هذا اعمتـ عمتـ اظمر

 . (347)ذقمٜمقا ًمف سم٤مًمٗمْمؾ ٠مويمؾ إؾمٜم٤مد إمم ُمتٜمف ومه, اًمتٗم٧م إًمٞمٝمؿ ومرد يمؾ ُمتـ إمم إؾمٜم٤مد

                                                                        

( واخلٓمٞمد٥م ذم 63-62ًم٘مّم٦م اسمـ قمدي ذم أؾم٤مُمل ُمـ روى قمدٜمٝمؿ اًمبخد٤مري )صروى هذه ا (347)

 ( .21-2/20شم٤مري  سمٖمداد )
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 ادوضــــوع

 وهق اعمختٚمؼ . 

 ٘مسؿ إمم صمالصم٦م أىمس٤مم . اقمٚمؿ أن اخلؼم يٜم

 صحتف .  وهق ُم٤م ٟمص إئٛم٦م قمغم :جي٥م شمّمدي٘مف (348))ىمسؿ(

 وهق ُم٤م ٟمّمقا قمغم ووٕمف .  :وىمسؿ جي٥م شمٙمذيبف

 ٓوم٢مٟمدف  ,واًمٙمذب يمسد٤مئر إظمبد٤مر ,طمتامًمف اًمّمدقٓ :وىمسؿ جي٥م اًمتقىمػ ومٞمف

ُمدع  ٤مٕن اًمٕم٤مدة ْٜمع ذم إظمب٤مر اًمٙمثػمة أن يٙمقن يمٚمٝم٤م يمذسمً  :٤مجيقز أن يٙمقن يمٚمف يمذسمً 

سـقؽذب :»ىمد٤مل طٕن اًمٜمبل ٤م: ٙمقن يمٚمٝم٤م صدىمً شموٓ أن  ,ٝمؿظمتالوماو ,يمثرة رواُت٤م

 . (349) شطظ بعدي

وطمذومقا أطم٤مدي٨م يمثػمة قمٚمٛمقا يمذم٤م ومٚمدؿ  ,سمقا مج٤مقم٦م ُمـ اًمرواةوٕن إئٛم٦م يمذَّ 

 ٤مذم أي ُمٕمٜمدك يمد٤من إٓ ُم٘مروًٟمد فقوقع ٕطمد قمٚمؿ طم٤مًمداعمؾ رواي٦م ذومال  ,يٕمٛمٚمقا م٤م

ف همػمه ُمـ إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمتل ذتٛمدؾ صددىمٝم٤م ذم اًمبد٤مـمـ سمبٞم٤من ووٕمف سمخال

 ُمر .  واًمؽمهٞم٥م قمغم ُم٤م ,تٝم٤م ذم اًمؽمهمٞم٥ميطمٞم٨م ضم٤مز روا

   :٤موإٟمام يٕمرف يمقن احلدي٨م ُمقوققمً 

                                                                        

 ًمٞمس ذم)ط(.  (348)

 ( .1/221ُمقوقع, اٟمٔمر إهار اعمرومققم٦م ذم إظمب٤مر اعمقوققم٦م )( 349)



 اعمقوددددقع

 

012 

 

123 

 

 ,طم٤مل اًمدراوي ٦مويٗمٝمؿ اًمقوع ُمـ ىمريٜم ,إىمراره ٦مأو ُم٤م يٜمزل ُمٜمزًم ,سم٢مىمرار واوٕمف

يمدد٦م أًمٗم٤مفمٝمدد٤م, )وم٘مددد ووددٕم٧م أطم٤مديدد٨م ـمقيٚمدد٦م شمِمددٝمد سمقوددٕمٝم٤م ريم٤م أو اعمددروي

 .  (350)وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م(

وًم٘مد أيمثر اًمذي مجدع ذم هدذا اًمٕمٍمد اعمقودققم٤مت ذم  :(351)سمـ اًمّمالحا  ىم٤مل

وإٟمام طم٘مف أن يذيمر ذم ُمٓمٚمدؼ  ,ا مم٤م ٓ دًمٞمؾ قمغم ووٕمفودع ومٞمٝم٤م يمثػًم ٠موم ,ٟمحق جمٚمديـ

 إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م . 

 .وهذا اعمذيمقر هق أسمق اًمٗمرج سمـ ا قزي: (352)اًمديـحمٞمل ىم٤مل اًمِمٞم  

ىمدقم ُمٜمتسدبقن إمم  (353))ضًرا(وأقمٔمٛمٝمدؿ  ,قاوٕمقن ًمٚمحددي٨م أصدٜم٤مفواًم

ومٞم٘مبؾ اًمٜم٤مس ُمقوققم٤مُتؿ صم٘م٦م مؿ , ًمزقمٛمٝمؿ اًمب٤مـمؾ ٤مطمتس٤مسمً ااًمزهد ووٕمقا احلدي٨م 

 .  (354) )ُمـ احلدي٨م( مجاًل  ٤موووٕم٧م اًمزٟم٤مدىم٦م أيًْم , إًمٞمٝمؿ ٤موريمقٟمً 

                                                                        

 ًمٞمس ذم)ط(.  (350)

 (.89قمٚمقم احلدي٨م ) (351)

 (.1/261اإلرؿم٤مد ) (352)

 . شصقًرا»ذم)ط(   (353)

 )ط( . ًمٞمس ذم  (354)
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وىمدد  ,هلل واحلٛمدد ,وحمدق قم٤مرهد٤م ,صمؿ اهْم٧م ضمٝم٤مسمذة احلدي٨م سمٙمِمػ قمقارهد٤م

 ,واًمٓم٤مئٗمدد٦م اعمبتدقمدد٦م إمم ضمددقاز ووددع احلدددي٨م ذم اًمؽمهمٞمدد٥م ,٧م اًمٙمراُمٞمدد٦مذهبدد

 وهق ظمالف إمج٤مع اعمسٚمٛملم اًمذيـ يٕمتد مؿ ذم اإلمج٤مع .  ,واًمؽمهٞم٥م

ظمدذ يمدالم أ ورسمدام ,اومروى ُمسٜمدً  ,ُمـ قمٜمد ٟمٗمسف ٤مصمؿ أن اًمقاوع رسمام صٜمع يمالُمً 

   ط.سمٕمض احلٙمامء ومرواه قمـ رؾمقل اهلل 

 سمدـيمدام وىمدع ًمث٤مسمد٧م  ,بف اًمقوع ُمدـ همدػم شمٕمٛمددومقىمع ذم ؿم ,ورسمام همٚمط إٟمس٤من

 ,(355)شمن كثرت صالته بالؾقل حسـن وجفـه بالـفـار »:ُمقؾمك اًمزاهد ذم طمدي٨م

ٜمد٤مء ومدظمؾ رضمدؾ طمسدـ اًمقضمدف وم٘مد٤مل اًمِمدٞم  ذم أصم ,ؾ يم٤من ؿمٞم  ذدث ذم مج٤مقم٦مٞمىم

ومقىمع ًمث٤مسم٧م سمـ ُمقؾمك أٟمف ُمدـ احلددي٨م  ره,ظم اإمم, ٞمؾطمديثف ُمـ يمثرت صالشمف سم٤مًمٚم

   .ومرواه

ُمدـ أيدـ ًمدؽ قمدـ  :ؾ ًمفٞميب ُمريؿ أٟمف ىمأأيب قمّمٛم٦م ٟمقح سمـ  قمـ (356)(ورويٜم٤م)

ىمدد  اًمٜمد٤مس إين رأي٧م :وم٘م٤مل ,رةؾمق ةرؾمق سمـ قمب٤مس ذم ومْم٤مئؾ اًم٘مراناقمـ  ,قمٙمرُم٦م

 ,حمٛمد سمـ إؾمدح٤مق ىوُمٖم٤مز ,رمحف اهلل ٖمٚمقا سمٗم٘مف أيب طمٜمٞمٗم٦متؿماأقمروقا قمـ اًم٘مران و

 .(357)٦مومقوٕم٧م هذه إطم٤مدي٨م طمسب

                                                                        

 (.1333رواه اسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ ) (355)

 . شُم٤م رويٜم٤م»وذم)ز(   (356)

(.1/41( واسمـ ا قزي ذم اعمقوققم٤مت)48رواه احل٤ميمؿ ذم اعمدظمؾ إمم اإليمٚمٞمؾ )ص (357)
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ذم  طقمدـ اًمٜمبدل  ,يمٕم٥مسمـ قمـ أيب  ىًمذي يروهٙمذا طم٤مل احلدي٨م اًمٓمقيؾ او 

 فقمدؽماسمح٨م سم٤مطم٨م قمـ خمرضمف طمتك اٟمتٝمك إمم ُمدـ  ,ومسقرة  ةؾمقر ؾ اًم٘مران٤مئومْم

 ,اًمقاطمدي اعمٗمن ٠مظمٓمأوًم٘مد  ,قمٚمٞمفع ًمبلم اًمقوأصمر وأن  ,(358)ٟمف ومج٤مقم٦م ووٕمقه٠مسم

 .يداقمٝمؿ شمٗم٤مؾمػمهؿأوهمػمه ُمـ اعمٗمنيـ ذم 

َوَُمٜمَد٤مَة اًمث٤َّمًمَِثد٦َم  ءشمدف إمم ىمقًمدف شمٕمد٤ممم:عمد٤م سمٚمدغ ذم ىمرا طمم٤م أودقمقه ومٞمٝم٤م أٟمدف ]و 

ظُْمَرى ْٕ [, أًم٘مك اًمِمٞمٓم٤من ذم أُمٜمٞمتف إمم أن ىم٤مل: شمٚمدؽ اًمٖمراٟمٞمدؼ اًمٕمدغم, 20ًمٜمجؿ:]اا

روي قمدـ  ذم شمٗمسدػمه -أي ذم ىمراءشمدف  – (359)وإن ؿَمَٗم٤مقَمَتٝمـ ًمؽُمضمك, ىمد٤مل اإلُمد٤مم

 اًمزٟم٤مدىمد٦م, وـمٕمدـ ومٞمٝمد٤م حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمدـ ظمزيٛمد٦م أن هدذه اًم٘مّمد٦م ُمدـ وودع

 أيًْم٤م. (360)اًمبٞمٝم٘مل

وروى اًمِمٞم  حمٞمل اًمديـ قمـ اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض: أاه٤م سم٤مـمٚم٦م ٓ شمّمدح: قم٘مداًل وٓ  

 ٟم٘ماًل.

إمم أوًمٞم٤مئف ُمـ اًمزٟم٤مدىم٦م,  وذيمر أسمق ُمٜمّمقر اعم٤مشمريدي أاه٤م ُمـ مجٚم٦م إطمٞم٤مء اًمِمٞمٓم٤من

٤مء اًمديـ: ًمػمشم٤مسمقا ذم صح٦م اًمديـ اًم٘مقيؿ.طمت  ك يٚم٘مقا سملم َأِرىمَّ

                                                                        

(, وهذا يمدالم اسمدـ 1/241( واعمقوققم٤مت )401هق اعم١مُمؾ سمـ إؾمامقمٞمؾ, يمام ذم اًمٙمٗم٤مي٦م )ص (358)

 (. 91اًمّمالح ذم قمٚمقم احلدي٨م )

 ( .  23/50ق اًمرازي ذم شمٗمسػمه )ه  (359)

 (. 2/286دٓئؾ اًمٜمبقة ًمٚمبٞمٝم٘مل )  (360)
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اًمزِّ َسمَٕمرى[ وىمٞمؾ إاه٤م ُمـ ُمٗمؽمي٤مت اسمـ

(361).  

عم٤م  :قمـ أيب إؾمح٤مق ىم٤مل ,قمـ إقمٛمشه, سم٢مؾمٜم٤مد (362)فوروى ُمسٚمؿ ذم صحٞمح

ُمدـ أصدح٤مب قمدكم ريض اهلل  ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل رضمؾ أطمدصمقا شمٚمؽ إؿمٞم٤مء سمٕمد قمكم

 ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل أي قمٚمؿ أومسدوا .  :قمٜمف

ٚمدؿ قمذم أؿم٤مر سمذًمؽ إمم ُم٤م أدظمٚمف اًمِمٞمٕم٦م  :(363)اًمديـ رمحف اهللحمٞمل ىم٤مل اًمِمٞم  

 ,عمٗمتٕمٚمد٦ما وأود٤مومقا إًمٞمدف ُمدـ اًمروايد٤مت ,وشم٘مقًمقا قمٚمٞمف ُمـ إسم٤مـمٞمؾف, ثوطمدي ,قمكم

 .   هقمـ وم٤مؾمد فصحٞمح(365))ومٚمؿ يتٛمٞمز(وظمٚمٓمقه٤م  ,(364)(٦م٘ماعمختٚم)وإىم٤مويؾ 

إمم  ٤موُمـ اًمقاوٕملم مج٤مقم٦م ووٕمقا احلدي٨م شم٘مرسمً  :(366)سمـ إصمػم ذم ا ٤مُمعا ىم٤مل

ويمد٤من يٕمجبدف احلدامم  ,سمدـ اعمٜمّمدقراعمٚمقك ُمثؾ همٞم٤مث سمـ إسمراهٞمؿ دظمؾ قمغم اعمٝمدي 

ال سـبق  :»أٟمف ىمد٤مل طقمـ اًمٜمبل ٤م ومروى طمديثً  ,اًمٓمٞم٤مرة اًمقاردة ُمـ إُم٤ميمـ اًمبٕمٞمدة

                                                                        

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقوملم ًمٞمس ذم)ط( .   (361)

 ( .40( وا قزضم٤مين ذم أطمقال اًمرضم٤مل)ص1/14صحٞمح, رواه ُمسٚمؿ ذم ُم٘مدُم٦م صحٞمحف ) (362)

 (.1/42ذح ُمسٚمؿ ) (363)

 .شاعمختٚمٗم٦م»ذم )ط(  (364)

 ًمٞمس ذم )ط( . (365)

 (.1/137ضم٤مُمع إصقل ) (366)
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 ,ىم٤مل وم٠مُمر ًمف سمٕمنمدة آف درهدؿ ،أو ضمٜم٤مح ,(367)شو كصلأ ،أو حافر ،إال يف خف

ُم٤م ىمد٤مل رؾمدقل  ,ط يمذاب قمغم رؾمقل اهلل ٤مأؿمٝمد أن ىمٗم٤مه ىمٗمً  :ومٚمام ظمرج ىم٤مل اعمٝمدي

 يت٘مرب إًمٞمٜم٤م. أن وًمٙمـ هذا أراد  ,ضمٜم٤مح ط اهلل

 ,واعمسد٤مضمد ,ي٘مٗمدقن ذم إؾمدقاق (368)(يـٙمددِ اعم)و ,ال١مَّ وُمٜمٝمؿ ىمقم ُمـ اًمسد

ؾمد٤مٟمٞمد صدحٞمح٦م ىمدد طمٗمٔمقهد٤م ومٞمدذيمرون ٠مأطم٤مديد٨م سم طومٞمْمٕمقن قمغم رؾمقل اهلل 

 اعمقوققم٤مت سمتٚمؽ إؾم٤مٟمٞمد . 

 وذٞمك سمـ ,صغم أمحد سمـ طمٜمبؾ :(370)اًمٓمٞم٤مًمز (369))سمـ(ىم٤مل ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد 

طمددصمٜم٤م أمحدد  :وم٘م٤مم سملم أيدهيام ىم٤مص وم٘م٤مل ,(371))سمبٖمداد( ُمٕملم ذم ُمسجد اًمرص٤موم٦م

قمدـ  ,قمـ ىمت٤مدة ,طمدصمٜم٤م قمبداًمرزاق ىم٤مل طمدصمٜم٤م ُمٕمٛمر :وذٞمك سمـ ُمٕملم ىم٤مٓ ,سمـ طمٜمبؾ

من قال ال إله إال اهلل خيؾق من كل كؾؿـة مـفـا صـائر :»طىم٤مل رؾمقل اهلل  :ٟمس ىم٤ملأ

                                                                        

( 2574( وأسمق داود سمرىمؿ )358و2/256احلدي٨م صحٞمح دون ىمقًمف )أو ضمٜم٤مح(, رواه أمحد ) (367)

( قمدـ أيب هريدرة ريض اهلل 2878( واسمدـ ُم٤مضمدف )3589( واًمٜمسد٤مئل )1700واًمؽمُمذي سمرىمؿ )

 قمٜمف.

 .شاعمٜمٙمديـ»ذم )ط(  (368)

 ًمٞمس ذم )ط(. (369)

 .(13/346( شمرمجتف ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء )282)ت   (370)

 ًمٞمس ذم )ط(. (371)
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 ,قمنمديـ ورىمد٦م(372))ٟمحدق(ذم ىمّم٦م ُمـ ظمذ أو ,شوريشه مرجان ،مـؼاره من ذ  

أٟمد٧م  :وم٘مد٤مل ,وذٞمدك يٜمٔمدر إمم أمحدد ,يٜمٔمر إمم ذٞمك سمـ ُمٕملمسمـ طمٜمبؾ  ومجٕمؾ أمحد

 ؟طمدصمتف مذا

وم٘مد٤مل  ,طمتدك ومدرغ ٤مومسٙمت٤م مجٞمٕمً  :ىم٤مل ,واهلل ُم٤م ؾمٛمٕم٧م سمف إٓ هذه اًمس٤مقم٦م :وم٘م٤مل

صمؽ ُمدـ طمدد :ف ذٞمدكًمدوم٘م٤مل  ,(373) ء ُمتقمًه٤م ًمٜمقال جيٞمزه(ومج٤م) ,ن شمٕم٤مَل أذٞمك سمٞمده 

محدد سمدـ أوهدذا  ,أٟم٤م اسمدـ ُمٕمدلم :وم٘م٤مل ,وذٞمك سمـ ُمٕملم ,مذا؟ وم٘م٤مل أمحد سمـ طمٜمبؾ

ُمـ اًمٙمدذب ًمؽ وٓ سمد  يم٤من وم٢من ,ططمٜمبؾ ُم٤م ؾمٛمٕمٜم٤م مذا ىمط ذم طمدي٨م رؾمقل اهلل 

 !ومٕمغم همػمٟم٤م

ذٞمدك سمدـ ُمٕمدلم أن ىم٤مل مل أزل أؾمدٛمع  ,أٟم٧م ذٞمك سمـ ُمٕملم ؟ ىم٤مل ٟمٕمؿ :وم٘م٤مل ًمف 

ىم٤مل يم٠مٟمف  ؟محؼأويمٞمػ قمٚمٛم٧م أين  :وم٘م٤مل ًمف ذٞمك ,٦موُم٤م قمٚمٛم٧م إٓ هذه اًمس٤مقم ,أمحؼ

يمتب٧م قمـ ؾمدبٕم٦م قمنمد أمحدد  ,وأمحد سمـ طمٜمبؾ همػميمام ,ًمٞمس ذم اًمدٟمٞم٤م ذٞمك سمـ ُمٕملم

وم٘مد٤مم  ,دقمدف ي٘مدقم :وىمد٤مل ,ىم٤مل ومقوع أمحدد يمٛمدف قمدغم وضمٝمدف ,سمـ طمٜمبؾ همػم هذا

 مام . يم٤معمستٝمزئ

                                                                        

 ًمٞمس ذم )ط( . (372)

 . شومج٤مءه»ذم )ط(  (373)
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أيًْمد٤م أن  (374)]وذيمدر اسمدـ إصمدػم ,طومٝم١مٓء اًمٓمقائػ يمذسم٦م قمغم رؾمقل اهلل 

 صالة اًمرهم٤مئ٥م ُمٓمٕمقن.

: واطمت٩م اًمٕمٚمامء سمحددي٨م (375)وىم٤مل اًمِمٞم  حمٞمل اًمديـ ذم ذح صحٞمح ُمسٚمؿ

اًمٜمٝمل قمـ ختّمٞمص ًمٞمٚم٦م ا ٛمٕم٦م سم٤مًم٘مٞمد٤مم قمدغم يمراهد٦م هدذه اًمّمدالة اعمبتدقمد٦م: اًمتدل 

وُمدـ جيدري  .(376)شمسٛمك سم٤مًمرهم٤مئ٥م وم٢ماه٤م سمدقم٦م ُمٜمٙمرة ُمـ اًمبدع اًمتل هل ودالًم٦م[

 جمراهؿ .

اًمددر اعمٚمدت٘مط ذم شمبٞمدلم  فذم يمت٤مسمد (377)ين٤مٖمًمّمدسـ سمـ حمٛمدد اوىم٤مل اًمِمٞم  احل 

وىمع ذم يمت٤مب اًمِمٝم٤مب ًمٚم٘مْم٤مقمل يمثػم ُمـ إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م ُم٤م هدق  :ىمدواًمٖمٚمط 

اًمِم٘مل و ,اًمسٕمٞمد ُمـ وقمض سمٖمػمه,»  (378)شق٦م ْٜمع اًمرزحباًمّم »:فم٤مهر ومٛمـ ذًمؽ

                                                                        

 (.6/154ضم٤مُمع إصقل ) (374)

 (.8/262ذح صحٞمح ُمسٚمؿ ) (375)

 ًمٞمس ذم )ط( . (376)

هق اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م أسمق اًمٗمْم٤مئؾ احلسـ سمـ حمٛمد سمـ احلسـ سمـ طمٞمدر اًم٘مرر اًمٕمدوي اًمٕمٛمدري  (377)

 (.650شمقذم ؾمٜم٦م )( و577اًمّمٖم٤مين إصؾ ادٜمدي اًمٚمٝمقري, وًمد ؾمٜم٦م )

 (.284-23/282اٟمٔمر ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء )

ذم أمحدد قمبدد اهلل سمدـ و( 65سمدرىمؿ  1/73اًمِمدٝم٤مب  )وٕمٞمػ ضمًدا, رواه اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسدٜمد  (378)

 ُمـ طمدي٨م قمثامن . (1/73)زوائد اعمسٜمد

 (:٤3/68مل اسمـ ا قزي ذم اعمقوققم٤مت ), و ىموذم ؾمٜمده إؾمح٤مق سمـ أيب ومروة ُمؽموك
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ا ٜمدد٦م دار », (380)شيمددؾ وددٕمٞمػ احلدد٩م ضمٝمدد٤مد» ,(379)شُمددـ ؿمدد٘مل ذم سمٓمددـ أُمددف

وقمدزه  ,سم٤مًمٚمٞمدؾذف اعمد١مُمـ ىمٞم٤مُمدف » ,(382)شاعم١مُمـ يسػم اعم١مٟم٦م» ,(381)ش٤مءإؾمخٞم

                                                                                                                                                                                         

 .هذا طمدي٨م ٓ يّمح 

 وٕمٞمػ ُمرومققًم٤م, صحٞمح ُمقىمقوًم٤م. (379)

( وىمددد٤مل اًمٕمجٚمدددقين ذم يمِمدددػ 76سمدددرىمؿ 1/79اعمرومدددقع رواه اًم٘مْمددد٤مقمل ذم ُمسدددٜمد اًمِمدددٝم٤مب  )

 (:1/548اخلٗم٤م)

  .وٓ يثب٧م ىم٤مل ذم اًممًمئ ىم٤مل أسمق اًمٗمرج سمـ ا قزي ذم أُمث٤مًمف رويٜم٤مه قمـ اًمٜمبل 

 ( ُمـ ىمقل اسمـ ُمسٕمقد ريض اهلل قمٜمف.2645ورواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ )

( واًم٘مْمد٤مقمل ذم 3/122( واسمـ أيب ؿمدٞمب٦م ذم اعمّمدٜمػ )2901ٕمٞمػ, رواه اسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ )و (380)

( ُمـ ـمريؼ أيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم قمـ أم ؾمٚمٛم٦م ومل يٚم٘مٝم٤م يمام ذم ُتذي٥م 1/82ُمسٜمد اًمِمٝم٤مب  )

 اًمتٝمذي٥م, وحتٗم٦م اًمتحّمٞمؾ.

( وذم ؾمٜمده ضمحددر سمدـ احلد٤مرث 101-1/100)وٕمٞمػ, رواه اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مب  (381)

 ,ىم٤مل اسمـ قمدي ضمحدر يندق احلددي٨م (:2/100اعمقوققم٤مت ) اًمبٙمري, ىم٤مل اسمـ ا قزي ذم

 .وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل ٓ يّمح هذا احلدي٨م ,ويروي اعمٜم٤ميمػم ويزيد ذم إؾم٤مٟمٞمد

 (.3477واٟمٔمر اًمْمٕمٞمٗم٦م سمرىمؿ )

 ( ُمـ طمدي٨م أيب هريرة.1/107وٕمٞمػ ضمًدا, رواه اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مب ) (382)

 ه٤مرون اًمبٚمخل ُمؽموك, واسمـ دٞمٕم٦م وٕمٞمػ.وذم ؾمٜمده قمٛمر سمـ 
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اعمدقت يمٗمد٤مرة ًمٙمدؾ » ,(384) شاًمٞم٘مدلم اإليدامن يمٚمدف» ,(383)شؾمتٖمٜم٤مؤه قمدـ اًمٜمد٤مسا

 ,(385)شُمسٚمؿ

                                                                        

( واًمٓمددؼماين ذم إوؾمددط 435و1/121وددٕمٞمػ, رواه اًم٘مْمدد٤مقمل ذم ُمسددٜمد اًمِمددٝم٤مب ) (383)

 ( ُمـ طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد.4/306)

 وضم٤مء قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.

 ( وىم٤مل:2/33وهق ذم اعمقوققم٤مت ٓسمـ ا قزي )

وإٟمام يروى قمـ احلسدـ  ,آ أصؾ دذا احلدي٨م ُمسٜمدً  :ىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم ,وم٠مُم٤م ـمريؼ أيب هريرة وم٤معمتٝمؿ سمف داود

   .وداود يم٤من ذدث قمـ إوزاقمل وهمػمه سم٤مًمبقاـمٞمؾ ,وهمػمه ُمـ ىمقدؿ

 تيٜمٗمرد قمدـ اًمث٘مد٤م :وىم٤مل اسمـ طمب٤من ,واسمـ داود ,وأُم٤م ـمريؼ ؾمٝمؾ وم٢من حمٛمد سمـ محٞمد ىمد يمذسمف أسمق زرقم٦م

 .اهد.٤مُم٦م ُم٤م يرويفٓ يت٤مسمع قمغم قم :ىم٤مل اسمـ قمدي وزاومر سمـ ؾمٚمٞمامن ,اعم٘مٚمقسم٤مت

 , وىمد ُذيمِر احلدي٨م ذم شمرمجتف ُمـ ُمٜم٤ميمػمه, يمام ذم ًمس٤من اعمٞمزان.سمـ قمثامن اًمٜمٖمري ىمٚم٧م: وداود  هق

 اعمرومقع ُمقوقع, واعمقىمقف صحٞمح. (384)

, حمٛمد سمـ ظم٤مًمد اعمخزوُمدل( وىمد ُأٟمٙمر قمغم 1/126أُم٤م اعمرومقع وم٘مد رواه اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مب ) 

 ان وًمس٤مٟمف.  يمام ذم شمرمجتف ُمـ اعمٞمز

شمٗمرد سمروايتف حمٛمد سمـ ظم٤مًمد قمـ اًمثقري وحمٛمد سمدـ  (:2/815وىمد ىم٤مل اسمـ ا قزي ذم اًمٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦م)

 .ظم٤مًمد جمروح ىم٤مل ذٞمك واًمٜمس٤مئل يٕم٘مقب سمـ محٞمد ًمٞمس سمٌمء

( ُمدع اًمٗمدتح, ورواه اسمدـ أيب ظمٞمثٛمد٦م ذم شم٤مرخيدف 1/45واعمقىمقف ذيمره اًمبخد٤مري ذم صدحٞمحف شمٕمٚمٞمً٘مد٤م)

( ُمـ ىمقل اسمـ ُمسٕمقد 24-2/21(, واحل٤مومظ ذم شمٖمٚمٞمؼ اًمتٕمٚمٞمؼ )2/446ؿ )( واحل٤ميم3/100)

 واعمقىمقف صحٞمح. ريض اهلل قمٜمف,

(, 3/121( وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م )135و1/133ُمقوقع, رواه اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مب ) (385)

 



 ذم ُمٕمروم٦م احلدي٨م اخلالص٦م

 

021 

 
اًمٞمد٠مس ممد٤م ذم أيددي  كاًمٖمٜمد» ,(386)شاًمٜم٤مس يم٠مؾمٜم٤من اعمِمطو ,اعمرء يمثػم سم٠مظمٞمف»

 ,(389)ش٦مء ٟمداُمدـم٤مقمد٦م اًمٜمسد٤م»,(388)شيّمدؿطمبؽ اًمٌمدء يٕمٛمدل و» ,(387)شاًمٜم٤مس

 ,(390)شاًمبالء ُمقيمؾ سم٤مًم٘مقل»

                                                                                                                                                                                         

 ( صمؿ ىم٤مل قم٘مبف:395-2/394وذيمر اسمـ ا قزي ًمف ـمرىًم٤م ذم اعمقوققم٤مت )

   . قل اهللهذا طمدي٨م ٓ يّمح قمـ رؾم

   .ىم٤مل أسمق سمٙمر اخلٓمٞم٥م واًمس٘مٓمل جمٝمقل ,اأُم٤م اًمٓمريؼ إول وم٢من أسم٤م سمٙمر اعمٗمٞمد وٕمٞمػ ضمدً 

 .ُمٗمرح سمـ ؿمج٤مع واهل احلدي٨م :وأُم٤م اًمٓمريؼ اًمث٤مين وم٘م٤مل أسمق اًمٗمتح إزدي احل٤مومظ

ٍمد ُمع أٟمف ىمد روى قمـ ٟم ,واحلدي٨م قمـ يزيد ؿم٤مذ :ىم٤مل ,هق ذم قمداد اعمجٝمقًملم :ىم٤مل أسمق سمٙمر اخلٓمٞم٥م 

ىم٤مل ورواه إؾمامقمٞمؾ سمـ ذٞمدك سمدـ قمبٞمدد اهلل  .ٟمس وًمٞمس سمث٤مسم٧م قمٜمفأ٤م قمـ سمـ قمكم ا ٝمْمٛمل أيًْم 

ورواه أسم سمدـ همٞمد٤مث  ,٤ماًمتٞمٛمل قمـ احلسـ سمـ ص٤مًمح قمـ قم٤مصؿ إطمقل وإؾمامقمٞمؾ يم٤من يمذاسمً 

ؿمبف ٓ رء سم٤مب  :وأُم٤م داود سمـ اعمحؼم وم٘م٤مل أمحد سمـ طمٜمبؾ ,قمـ قم٤مصؿ وأسم ٓ شم٘مقم سمف طمج٦م

   .عمٞم٧مشمٚم٘ملم ا

 (.4685)وىمد طمٙمؿ قمٚمٞمف اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين سم٤مًمقوع ذم اًمْمٕمٞمٗم٦م سمرىمؿ 

(, وذم ؾمٜمده ؾمٚمٞمامن سمدـ قمٛمدرو اًمٜمخٕمدل 1/141وٕمٞمػ, رواه اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مب ) (386)

ب, واعمسٞم٥م سمـ واوح وٕمٞمػ.اٟمٔمر اًمْمٕمٞمٗم٦م سمرىمؿ )  (.1895يُمذِّ

ؼماين ذم اًمٙمبدددػم ( واًمٓمددد261و1/146ُمقودددقع, رواه اًم٘مْمددد٤مقمل ذم ُمسدددٜمد اًمِمدددٝم٤مب ) (387)

 اًمٕمجكم ُمؽموك. ٤مديز( ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمسٕمقد, وذم ؾمٜمده إسمراهٞمؿ سمـ 10/139)

 (.2/77وىمد ذيمر ه اسمـ ا قزي ذم اعمقوققم٤مت )

( وهمػممهد٤م ُمدـ 1/157( واًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مب )5/194رواه أمحد )احلدي٨م وٕمٞمػ,  (388)

 ُمريؿ وٕمٞمػ , وىمد اظمتٚمػ ذم رومٕمف طمدي٨م أيب اًمدرداء ريض اهلل قمٜمف, وذم ؾمٜمده أسمق سمٙمر سمـ أيب
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 ,(392)شن ًمذُمتٜم٤م٤موأُم ,اًمسالم حتٞم٦م عمٚمتٜم٤م »,(391)شدومـ اًمبٜم٤مت ُمـ اعمٙمرُم٤مت »

                                                                                                                                                                                         

 ووىمٗمف. 

 (.1868اٟمٔمر اًمْمٕمٞمٗم٦م سمرىمؿ )

 ( ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م.1/160وٕمٞمػ ضمًدا, رواه اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مب ) (389)

 ( ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م, وزيد سمـ صم٤مسم٧م, صمؿ ىم٤مل قم٘مبٝمام:1/177وذيمره اسمـ ا قزي ذم اعمقوققم٤مت )

 .هذان طمديث٤من ٓ يّمح٤من 

ٓ  ,هق ص٤مطم٥م أؿمدٞم٤مء ُمقودققم٦م :وىم٤مل اسمـ طمب٤من ,ًمٞمس سمٌمء :ىم٤مل ذٞمك :دي٨م زيد ومٗمٞمف قمٜمبس٦مأُم٤م طم

   .وٓ سمٕمثامن سمـ قمبد اًمرمحـ ,جيقز آطمتج٤مج سمف

حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن ذدث قمدـ هِمد٤مم سمقاـمٞمدؾ ٓ أصدؾ دد٤م ُمٜمٝمد٤م هدذا  :وأُم٤م طمدي٨م قم٤مئِم٦م وم٘م٤مل اًمٕم٘مٞمكم

 .ػإٓ وٕمٞم ىم٤مل اسمـ قمدي ُم٤م طمدث مذا احلدي٨م قمـ هِم٤مم ,احلدي٨م

 ( ُمـ طمدي٨م طمذيٗم٦م.1/161وٕمٞمػ, رواه اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مب )  (390)

 ( ُمـ طمدي٨م قمكم.1/162ورواه اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مب )

 ( ُمـ طمدي٨م أيب اًمدرداء صمؿ ىم٤مل قم٘مبف:2/277وذيمره اسمـ ا قزي ذم اعمقوققم٤مت )

وىمد٤مل اسمدـ  ,هدق يمدذاب :ديىم٤مل ذٞمك واًمسدٕم ,هذا طمدي٨م ٓ يّمح قمـ رؾمقل اهلل شمٗمرد سمف قمبد اعمٚمؽ

 .يْمع احلدي٨م ٓ ذؾ ذيمره ذم اًمٙمت٥م :طمب٤من

 ( وطمٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمْمٕمػ.3382وذيمر ـمرىمف اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين ذم اًمْمٕمٞمػ سمرىمؿ)

( قمدـ 11/366( واًمٓمؼماين ذم اًمٙمبدػم )1/173ُمقوقع, رواه اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مب ) (391)

 اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام.

 (ُمـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس واسمـ قمٛمر, صمؿ ىم٤مل :411-2/410ققم٤مت )وذيمره اسمـ ا قزي ذم اعمقو

 .هذا طمدي٨م ٓ يّمح قمـ رؾمقل اهلل

 



 ذم ُمٕمروم٦م احلدي٨م اخلالص٦م

 

023 

 
, (393)شة احلسدٜم٤مء يزيدد اًمبٍمدأواًمٜمٔمر ذم اعمدر ,زيد اًمبٍمياًمٜمٔمر إمم اخلرضة  »

اًمقودقء  »,(396)شزيد٤مدة (395)(جم٤مًمسدٝمؿ)و ,ؾم٤مدة (394)ٕمٚمامء(اًم)و ,إٟمبٞم٤مء ىم٤مدة»

                                                                                                                                                                                         

محٞمد حتدث قمدـ اًمث٘مد٤مة  :ىم٤مل اسمـ قمدي ,أُم٤م طمدي٨م اسمـ قمٛمر ومتٗمرد سمـ حمٛمد سمـ ُمٕمٛمر قمـ محٞمد سمـ مح٤مد

   .سم٤معمٜم٤ميمػم

وم٠مُم٤م قمدراك  ,اًمرمحـ وىمد ذيمرٟم٤مه قمـ حمٛمد سمـ قمبد ,شمٗمرد سمف قمراك :وأُم٤م طمدي٨م اسمـ قمب٤مس وم٘م٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ

وأُم٤م حمٛمد سمـ قمبدد اًمدرمحـ وم٘مد٤مل اسمدـ  ,ُمْمٓمرب احلدي٨م ًمٞمس سم٤مًم٘مقي :وم٘م٤مل أسمق طم٤مشمؿ اًمرزاي

 .وٕمٞمػ ينق احلدي٨م :قمدي

ىم٤مل  ,وىم٤مل اسمـ طمب٤من ٓ جيقز آطمتج٤مج سمروايتف ,هق وٕمٞمػ :وأُم٤م قمثامن سمـ قمٓم٤مء وم٘م٤مل ذٞمك سمـ ُمٕملم 

 .بٓمؾ آطمتج٤مج سمفوم ,ويم٤من أسمقه قمٓم٤مء رديء احلٗمظ خيٓمئ وٓ يٕمٚمؿ

وؾمٛمٕم٧م ؿمٞمخٜم٤م قمبد اًمقه٤مب سمـ اعمب٤مرك إٟمامـمل ذٚمػ سم٤مهلل قمز وضمؾ أٟمف ُم٤م ىم٤مل رؾمدقل اهلل ُمدـ هدذا  

 .ؿمٞمئ٤م ىمط

( ُمـ طمدي٨م أٟمدس سمدـ ُم٤مًمدؽ ريض اهلل 1/179ُمقوقع, رواه اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مب ) (392)

 , ُمؽموك.يزيد سمـ ؾمٜم٤من أسمق ومروة اًمره٤مويقمٜمف, وذم ؾمٜمده 

 سم٤مًمقوع. (3734)ٕمالُم٦م إًمب٤مين ذم اًمْمٕمٞمٗم٦م سمرىمؿوطمٙمؿ قمٚمٞمف اًم

( ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف, وُأٟمٙمدر 1/194ُمقوقع, رواه اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مب ) (393)

قمغم حمٛمد سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمبد اهلل سمـ احل٤مرث, يمام ذم ُمٞمزان آقمتدال, وذيمره اسمـ ا دقزي ذم 

هذا طمدي٨م سم٤مـمدؾ, وهد٥م سمدـ وهد٥م ٓ  ( ُمـ طمدي٨م قمكم, وىم٤مل قم٘مبف:1/163اعمقوققم٤مت )

 خُيتٚمػ ذم أٟمف يمذاب. 

  وطمٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمقوع. (134اًمْمٕمٞمٗم٦م سمرىمؿ )وذيمره اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين ذم 

 .شاًمٗم٘مٝم٤مء»ذم )ط(  (394)
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ُمـ يمٜمز  »,(398)شويّمح اًمبٍم ,(397) (ٛمؿٚماًم)وسمٕمده يٜمٗمل  ,٤مم يٜمٗمل اًمٗم٘مرىمبؾ اًمٓمٕم

 »,(399)شوإُمدراض واًمّمددىم٦م ,٥مئيمدتامن اعمّمد٤م -ويروى ُمدـ يمٜمدقز اًمدؼم -اًمؼم 

واعمحتٙمدر  ,واًمت٤مضمر يٜمتٔمر اًمدرزق ,واعمستٛمع إًمٞمف يٜمتٔمر اًمرمح٦م ,اًم٘م٤مص يٜمتٔمر اعم٘م٧م

ـ اًمٜمد٤مر قموُمـ أؿمٗمؼ  ,ػماتؿمت٤مق إمم ا ٜم٦م ؾم٤مرع إمم اخلاُمـ  » ,(400)شيٜمتٔمر اًمٚمٕمٜم٦م

                                                                                                                                                                                         

 .شجم٤مًمستٝمؿ»ذم )ز(  (395)

( واًمبٞمٝم٘مل ذم اعمددظمؾ إمم اًمسدٜمـ سمدرىمؿ 1/203ُمقوقع, رواه اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مب ) (396)

 كم ريض اهلل قمٜمف, وذم ؾمٜمده احل٤مرث إقمقر يمذاب.( ُمـ طمدي٨م قم441)

 (.42اًمْمٕمٞمٗم٦م سمرىمؿ )وىمد طمٙمؿ قمٚمٞمف اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين سم٤مًمقوع ذم 

 .شاًمٚمحؿ»ذم )ك(  (397)

, وذم ( ُمدـ طمددي٨م قمدكم ريض اهلل قمٜمدف1/205رواه اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مب )ُمقوقع,  (398)

ؿ اعمدروزي, وقمدكم سمدـ قمٛمدر اًم٘م٤مؾمؿ سمـ احلسـ اًمزسمٞمدي جمٝمقل طم٤مل, وؾمدٝمؾ سمدـ إسمدراهٞم ؾمٜمده

 اخلتكم, مل أضمد دام شمراضمؿ.

اهِمدؾ سمدـ  ( ُمـ طمدي٨م اسمـ قمبد٤مس ريض اهلل قمدٜمٝمام, وذم ؾمدٜمده7/164ورواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط )

 (. 4763ؾمٕمٞمد ُمؽموك, واٟمٔمر اًمْمٕمٞمٗم٦م سمرىمؿ )

 ( ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام, 1/198ُمقوقع, رواه اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مب ) (399)

ٓسمدـ أيب طمد٤مشمؿ  يمدام ذم اًمٕمٚمدؾ .ن ذددث سمدفأهذا طمدي٨م سم٤مـمدؾ واُمتٜمدع  ف, وم٘م٤مل:ؾ أسمق زرقم٦م قمٜمؾمئو

 سم٤مًمقوع. (664اًمْمٕمٞمٗم٦م سمرىمؿ)(.وطمٙمؿ قمٚمٞمف اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين ذم 2/332)

, ( ُمـ طمددي٨م اًمٕمب٤مدًمد٦م ريض اهلل قمدٜمٝمؿ1/206ُمقوقع, رواه اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مب ) (400)

 ل يمذاب. أسمق سمٙمر سمـ ؿمٕمٞم٥م اد٤مؿمٛم وذم ؾمٜمده
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دٟمٞم٤م ذم اًمد (401) (زهد)وُمـ  ,وُمـ شمرىم٥م اعمقت دل قمـ اًمٚمذات ,قمـ اًمِمٝمقات كد

ُمدـ يمثدر يمالُمدف يمثدر و ,ُمـ أي٘مدـ سمد٤مخلٚمػ ضمد٤مد سم٤مًمٕمٓمٞمد٦م و ,ه٤مٟم٧م قمٚمٞمف اعمّمٞمب٤مت

 »,(402)شيمثرت ذٟمقسمف يم٤مٟم٧م اًمٜم٤مر أومم سمفوُمـ  ,وُمـ يمثر ؾم٘مٓمف يمثرت ذٟمقسمف ,ؾم٘مٓمف

الشمف سم٤مًمٚمٞمدؾ طمسدـ وضمٝمدف ُمدـ يمثدرت صد »,(403)شضمرهومٚمف ُمثؾ أ ٤مُمـ قمزى ُمّم٤مسمً 

ٚمبدف قمدغم فمٝمرت يٜم٤مسمٞمع احلٙمٛم٦م ُمدـ ىم ٤مُمـ أظمٚمص هلل أرسمٕملم صب٤مطًم  »,(404)ش٤مًمٜمٝم٤مرسم

                                                                                                                                                                                         

 ( وذم ؾمٜمده قمبد اًمقه٤مب سمـ جم٤مهد ُمؽموك.12/426ورواه اًمٓمؼماين ذم اًمٙمبػم )

 .( سم٤مًمقوع4070سمرىمؿ)وطمٙمؿ قمٚمٞمف اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين ذم اًمْمٕمٞمٗم٦م  

 .شزيد»ذم )ك(  (401)

( ُمدـ طمددي٨م قمدكم ريض اهلل قمٜمدف, وذم 1/226ُمقوقع, رواه اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مب ) (402)

 أٟمف يمذاب. ؾمٜمده احل٤مرث إقمقر, شم٘مدم

 ( وىم٤مل:2/360وذيمره اسمـ ا قزي ذم اعمقوققم٤مت )

وىمد٤مل اًمٗمدالس  ,قمبٞمدد اهلل سمدـ اًمقًمٞمدد ًمدٞمس سمٌمدء :ىمد٤مل ذٞمدك ,هذا طمدي٨م ٓ يّمح قمـ رؾمدقل اهلل

 .قمغم أن احل٤مرث يمذاب ,ُمؽموك احلدي٨م :واًمٜمس٤مئل

 (وذيمدر ـمرىمدف1/239( واًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مب )1073وٕمٞمػ, رواه اًمؽمُمذي سمرىمؿ ) (403)

 .هذا طمدي٨م ٓ يّمح (, وىم٤مل:399-2/398اسمـ ا قزي ذم اعمقوققم٤مت )

( ُمدـ 253و1/252( واًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمدٝم٤مب )1333ُمقوقع, رواه اسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ ) (404)

 طمدي٨م ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف.

 (.4644واًمْمٕمٞمٗم٦م سمرىمؿ )(, 36-2/34واٟمٔمر اعمقوققم٤مت ٓسمـ ا قزي )
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ُمـ ٟمزل قمدغم ىمدقم » ,(406)شٚمؿ قمغم يديف رضمؾ وضمب٧م ًمف ا ٜم٦مُمـ أؾم»,(405)شًمس٤مٟمف

  ,(407)شذاهؿ٢مإٓ سم ٤مومال يّمقُمـ شمٓمققمً 

 اُمدرءً ارطمدؿ اهلل  »,(408)ش٤مإيامًٟمدو ,٤مٜمًدىمٚمبف أُم ٟمتٝمر ص٤مطم٥م سمدقم٦م ُمأل اهللاوُمـ  »

ٓ ٞمد٨م ُمدـ طمإٓ  يرزق قمبده اعمد١مُمـأن  (410))أسمك اهلل( » ,(409)شفأصٚمح ُمـ ًمس٤مٟم

                                                                        

( ُمـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمدٜمٝمام, 1/285ٝم٤مب )وٕمٞمػ, رواه اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِم (405)

 ووٕمٗمف. (,38سمرىمؿ )وذيمر اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين ـمرىمف ذم اًمْمٕمٞمٗم٦م 

 ( قمـ قم٘مب٦م سمـ قم٤مُمر ريض اهلل قمٜمف.1/288رواه اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مب ) ,ضمًدا وٕمٞمػ (406)

 (.4/18وذم ؾمٜمده قمبد اًمسالم سمـ حمٛمد إُمقي وٕمٞمػ ضمًدا, يمام ذم ًمس٤من اعمٞمزان )

 (.1/91وذيمره اسمـ ا قزي ذم اعمقوققم٤مت )

( ُمدـ طمددي٨م 1/318(, واًم٘مْمد٤مقمل ذم ُمسدٜمد اًمِمدٝم٤مب )789ُمٜمٙمر, رواه اًمؽمُمذي سمدرىمؿ ) (407)

 قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م, وىم٤مل اًمؽمُمذي قم٘مبف:

, وىم٤مل اًمؽمُمدذي ا ُمـ اًمث٘م٤مت روى هذا احلدي٨م قمـ هِم٤مم سمـ قمروة هذا طمدي٨م ُمٜمٙمر ٓ ٟمٕمرف أطمدً     

 .هذا طمدي٨م ُمٜمٙمر :وم٘م٤مل ,ا قمـ هذا احلدي٨مؾم٠مًم٧م حمٛمدً  (:1/370)ذم اًمٕمٚمؾ اًمٙمبػم

 (.2713واٟمٔمر اًمْمٕمٞمٗم٦م )

 .قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام (1/319وٕمٞمػ, رواه اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مب ) (408)

وذم ؾمٜمده احلسلم سمـ ظم٤مًمد ًمٞمس سمث٘م٦م, ىم٤مًمف اسمـ ُمٕملم, وقمبدد اًمٖمٗمد٤مر سمدـ طمسدـ يمذسمدف إزدي, وىمد٤مل 

 سمف, وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ ٓ سم٠مس سمف.ا قزضم٤مين: ٓ يٕمتؼم

 (: سمٕمد ذيمر مجٚم٦م ُمـ هذه إطم٤مدي٨م:271-1/270وىم٤مل اسمـ ا قزي ذم اعمقوققم٤مت )

 هذه إطم٤مدي٨م يمٚمٝم٤م سم٤مـمٚم٦م ُمقوققم٦م.
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 ,اعمقت ومٞمٝم٤م قمغم همػمٟمد٤م يمتد٥م ن٠ميم و ,ن احلؼ ومٞمٝم٤م قمغم همػمٟم٤م وضم٥م٠ميم »,(411)شيٕمٚمؿ

 ,مدؿ أضمدداصمٝمؿا اًمٚمذيـ ٟمِمٞمع ُمـ إُمقات ؾمٗمر قمام ىمٚمٞمؾ إًمٞمٜمد٤م قم٤مئددون سمٜمدق ن٠ميم و

 ,وأُمٜم٤م يمؾ ضم٤مئحد٦م ,ىمد ٟمسٞمٜم٤م يمؾ واقمٔم٦م ,خمٚمدون سمٕمدهؿ (412)(ٟم٤م٠ميم) ٠ميمؾ شمراصمٝمؿوشم

 ,يمتسدبف ُمدـ همدػم ُمٕمّمدٞم٦ماوأٟمٗمؼ ُمـ ُم٤مل  ,ـمقسمك عمـ ؿمٖمٚمف قمٞمبف قمـ قمٞمقب اًمٜم٤مس

 ,ـمدقسمك عمدـ ذل ٟمٗمسدف ,وضم٤مٟم٥م أهؾ اًمذل واعمٕمّمدٞم٦م ,وظم٤مًمط أهؾ اًمٗم٘مف واحلٙمٛم٦م

تف اًمسٜم٦م ووؾمٕم ,وأُمسؽ اًمٗمْمؾ ُمـ ىمقًمف ,وأٟمٗمؼ اًمٗمْمؾ ُمـ ُم٤مًمف ,وطمسٜم٧م ظمٚمٞم٘متف

  ,(414)ش٤مشمزدد طمبً  ٤مزرهمبً » ,(413)شومل يٕمده٤م إمم سمدقم٦م

                                                                                                                                                                                         

 ( قمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف.1/338) رواه اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مبُمقوقع,  (409)

 (.  2414)وذم ؾمٜمده ذٞمك سمـ ه٤مؿمؿ اًمٖمس٤مين يمذاب, اٟمٔمر اًمْمٕمٞمٗم٦م سمرىمؿ 

 ًمٞمس ذم )ط( . (410)

( قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف, ىم٤مل اسمـ ا قزي ذم 1/341) رواه اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مبُمٜمٙمر,  (411)

 .هذا طمدي٨م ُمقوقع :ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ(: 2/72اعمقوققم٤مت)

 (.  1490واٟمٔمر اًمْمٕمٞمٗم٦م سمرىمؿ )

 . شيم٤مٟمقا»ذم )ط(  (412)

 ُمـ طمدي٨م أٟمس ريض اهلل قمٜمف.( 1/358) رواه اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مبُمقوقع,  (413)

ومٗمدل إؾمدٜم٤مده  ,هذا طمدي٨م ٓ يّمح قمـ رؾمقل اهلل (:359-2/358ىم٤مل اسمـ ا قزي ذم اعمقوققم٤مت )

   .ن أطمدث قمـ أسم٤منأوىمد ذيمرٟم٤م قمـ ؿمٕمب٦م أٟمف ىم٤مل ٕن أزين أطم٥م إزم ُمـ  ,أسم٤من وهق ُمؽموك

 .ٙمدر قمـ أٟمسوىمد روى ٟمحق هذا احلدي٨م اًمقًمٞمد سمـ اعمٝمٚم٥م قمـ اًمٜمرض سمـ حمرز قمـ اسمـ اعمٜم

   .ٓ جيقز آطمتج٤مج سم٤مًمٜمرض :ىم٤مل اسمـ طمب٤من 
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 :وىمد روي ُمـ ـمريؼ قمّمٛم٦م سمـ حمٛمد سمـ ذٞمك سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ يس٤مر قمـ أيب هريرة ىمد٤مل ذٞمدك

   .قمّمٛم٦م يمذاب

  .وىمد روي ُمـ ـمريؼ اظمر رضم٤مًمف جمٝمقًمقن

اعمٕمدروف أن هدذا و ,وودٕمٗم٤مء ,ومد٢من ذم إؾمدٜم٤مده جم٤مهٞمدؾ :هدذا ٓ يّمدح... وروي ًمٜم٤م ُمـ ـمريؼ ضم٤مسمر 

 .احلدي٨م ُمـ طمدي٨م أسم٤من قمـ أٟمس وم٘مد هىمف ُمٜمف ىمقم

هذا احلدي٨م مم٤م ؾمٛمٕمف أسم٤من قمـ احلسـ ومجٕمٚمف قمدـ أٟمدس قمدـ اًمٜمبدل وهدق ٓ  :ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ سمـ طمب٤من 

وًمٕمٚمف ىمد روى قمـ أٟمس أيمثر ُمـ أًمػ ومخسامئ٦م طمدي٨م ُم٤م ًمٙمبػم رء ُمٜمٝم٤م أصدؾ يرضمدع  ,يٕمٚمؿ

 .إًمٞمف

( 2535( واًمٓمٞم٤مًمز يمام ذم ُمسٜمده سمرىمؿ )1/367) ُمسٜمد اًمِمٝم٤مب رواه اًم٘مْم٤مقمل ذموٕمٞمػ,  (414)

( ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف, وذم ؾمٜمده ـمٚمح٦م سمدـ 6/327) ؿمٕم٥م اإليامنواًمبٞمٝم٘مل ذم 

 قمٛمرو ُمؽموك.

ٟمام يرويدف ـمٚمحد٦م سمدـ قمٛمدرو قمدـ إ ,هذا طمدي٨م ُمٜمٙمر :أيب ىم٤مل (:2/341ىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اًمٕمٚمؾ)

 .اًمٜمبل قمٓم٤مء قمـ 

( ُمـ طمدي٨م 6/326واًمبٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن )( 1/367أيًْم٤م ) اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مب رواهو

 أيب ذر ريض اهلل قمٜمف, وذم ؾمٜمده قمقسمد سمـ أيب قمٛمران ُمؽموك.

 ,وقمبدد اهلل سمدـ قمٛمدرو ,يب ذرأو ,قمـ قمدكم( 743-2/739وىمد أورده اسمـ ا قزي ذم اًمٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦م )

 ريض اهلل قمٜمٝمؿ, وىم٤مل: وقم٤مئِم٦م ,وطمبٞم٥م سمـ ُمسٚمٛم٦م ,يب هريرةوأ

 .هذه إطم٤مدي٨م ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُم٤م يثب٧م قمـ رؾمقل اهلل
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ـمٚمبدقا اخلدػم قمٜمدد طمسد٤من ا», (416)شؾمدٛمح يسدٛمح ًمدؽا» ,(415)شظمؼم شم٘مٚمفا»

   ,(417)شاًمقضمقه

                                                                        

( ُمـ طمدي٨م أيب اًمدرداء, وذم ؾمدٜمده أسمدق 1/369) رواه اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مبوٕمٞمػ,  (415)

 (.2110سمٙمر سمـ أيب ُمريؿ واٍه, وىمد اوٓمرب ذم إؾمٜم٤مده يمام ذم اًمْمٕمٞمٗم٦م سمرىمؿ)

ُمدـ  (1/248اعمسدٜمد  )( وأمحدد ذم 1/376) رواه اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسدٜمد اًمِمدٝم٤مبسمؾ صحٞمح,  (416)

 ُمرومققًم٤م. سمـ قمب٤مساسمـ ضمري٩م قمـ قمٓم٤مء قمـ ااًمقًمٞمد سمـ ُمسٚمؿ قمـ ـمريؼ 

واحلدد٤مرث سمدـ أيب أؾمد٤مُم٦م يمددام ذم زوائدده ًمٚمٝمٞمثٛمدل سمددرىمؿ  (5/211إوؾمدط )وىمدد رواه اًمٓمدؼماين ذم 

 ( سمتٍميح ه١مٓء سم٤مًمسامع.1081)

 (:1/141وىم٤مل اًمٕمجٚمقين ذم يمِمػ اخلٗم٤م )

ُمـ طمٙمدؿ  وا٠مٓمَّ وظَم  ,وطمسٜمف اًمٕمراىمل ,سمسٜمد رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمـ اسمـ قمب٤مس ,واًمٓمؼماين واًمبٞمٝم٘ملرواه أمحد 

 .شاؾمٛمحقا يسٛمح ًمٙمؿ» : سمٚمٗمظُمرؾماًل  اًمرزاق ورواه قمبد ,قمٚمٞمف سم٤مًمقوع

ًٓ أيمثدر 1/73ىمٚم٧م رواه قمبد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ ) ( ُمـ ـمريؼ اسمدـ ضمدري٩م سمدف, واًمدذيـ رووه ُمقصدق

 وأرضمح.

 (.1456ين ذم اًمّمحٞمح٦م سمرىمؿ )وىمد صححف اًمٕمالُم٦م إًمب٤م

( ُمدـ 751( وقمبدد سمدـ محٞمدد سمدرىمؿ )1/384) رواه اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسدٜمد اًمِمدٝم٤مبُمقوقع,  (417)

 ريض اهلل قمٜمٝمام. طمدي٨م اسمـ قمٛمر

 ,وأٟمدس ,واسمدـ قمٛمدر ,اسمـ قمبد٤مس ( ُمـ طمدي٨م 80-2/77وىمد أورده اسمـ ا قزي ذم اعمقوققم٤مت )

 , وسملم قمٚمٚمٝم٤م.وقم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ,ويزيد اًم٘مسٚمٛمل ,وأيب هريرة

 (.1585)وذيمره اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين ذم اًمْمٕمٞمٗم٦م سمرىمؿ 
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 ,(419)شقمتٛمدقا شمدزدادوا طمٚمداًم ا» ,(418)ششم٘مقا ومراؾم٦م اعم١مُمـ وم٢مٟمف يٜمٔمر سمٜمقر اهللا»

   ,(421)شاًمٜمس٤مء يٚمزُمـ احلج٤مب (420) (قمزواا)»

ـمٚمبقا اًمٗمْمدؾ قمٜمدد اًمرمحد٤مء ُمدـ أُمتدل ا» ,(422)شمرال واإليمٔمقا سمٞم٤مذا ا الًما»

, (424)شجد٤مح احلدقائ٩م سمد٤مًمٙمتامن دد٤مٟمإؾمدتٕمٞمٜمقا قمدغم ا» ,(423)ششمٕمٞمِمقا ذم أيمٜمد٤مومٝمؿ

                                                                        

ف, ريض اهلل قمٜمد( ُمدـ طمددي٨م أيب أُم٤مُمد٦م 1/387) رواه اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مبوٕمٞمػ,  (418)

وأيب   اسمدـ قمٛمدر وأيب ؾمدٕمٞمد( ُمـ طمدي٨م 333-2/331وأورده اسمـ ا قزي ذم اعمقوققم٤مت )

 ٤م., ووٕمٗمٝم٤م يمٚمٝمريض اهلل قمٜمٝمؿ أُم٤مُم٦م وأيب هريرة

 (.1821)وذيمره اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين ذم اًمْمٕمٞمٗم٦م سمرىمؿ 

ُمـ طمددي٨م  (5/176اًمِمٕم٥م )( واًمبٞمٝم٘مل ذم 1/194وٕمٞمػ ضمًدا, رواه اًمٓمؼماين ذم اًمٙمبػم ) (419)

 أيب اعمٚمٞمح قمـ أسمٞمف )أؾم٤مُم٦م سمـ قمٛمػم( ريض اهلل قمٜمف.

 ( ُمـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام. 12/221ورواه اًمٓمؼماين ذم اًمٙمبػم )

 (.1/393, اٟمٔمر )ُمسٜمد اًمِمٝم٤مبُمـ ؾمٜمد احلدي٨م ُمع اًمّمح٤ميب واعمتـ ُمـ   وؾم٘مط ضمزء

 (.2819واٟمٔمر اًمْمٕمٞمٗم٦م سمرىمؿ)

 .شاقمروا», وذم ُمّم٤مدر احلدي٨م شاقمرف»ذم )ك(  (420)

( 19/438( واًمٓمؼماين ذم اًمٙمبدػم )1/400) رواه اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مب, وٕمٞمػ, ضمًدا (421)

 ُمـ طمدي٨م ُمسٚمٛم٦م سمـ خمٚمد ريض اهلل قمٜمف.

 يرويف قمـ ُمسٚمٛم٦م, ومل يدريمف , ىم٤مًمف أسمق طم٤مشمؿ, يمام ذم حتٗم٦م اًمتحّمٞمؾ. جمٛمع سمـ يمٕم٥مؾمٜمده وذم 

 (.2827سمرىمؿ )وجمٛمع جمٝمقل, واٟمٔمر اًمْمٕمٞمٗم٦م 

( 4/177( وأمحدد ذم ُمسدٜمده )403-1/402)اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مبسمؾ صحٞمح, رواه  (422)
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يمرُمدقا أ», (426)شقمـ ذٟم٥م اًمسدخل ومد٢من اهلل اظمدذ سمٞمدده يمٚمدام قمثدر (425)(٤مومقادم)»

رمحدقا ا» ,(428)شمؿ اًمٔمٚمدؿ (427)(ومعدي)و ,وم٢من اهلل يستخرج مؿ احل٘مقق ,قدٝمِماًم

                                                                                                                                                                                         

ًمدقادقمل ذم اًمّمدحٞمح ُمـ طمدي٨م رسمٞمٕم٦م سمـ قم٤مُمر ريض اهلل قمٜمف, وىمد صححف ؿمدٞمخٜم٤م اًمٕمالُمد٦م ا

 (.1/278اعمسٜمد )

, هريدرة أيب و ,قم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م طمدي٨م ُمـ (1536)وذيمره اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين ذم اًمسٚمسٚم٦م اًمّمحٞمح٦م سمرىمؿ 

 , وصححف.ُم٤مًمؽ سمـ وأٟمس

ريض اهلل  ( ُمدـ طمددي٨م أيب ؾمدٕمٞمد1/406) اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمدٝم٤مبوٕمٞمػ ضمًدا, رواه  (423)

 قمٜمف.

 ( وذم ؾمٜمده حمٛمد سمـ ُمروان اًمسدي يمذاب.2/77ققم٤مت )وىمد أورده اسمـ ا قزي ذم اعمقو 

 (.1577وهق ذم اًمْمٕمٞمٗم٦م سمرىمؿ ) 

, وإصدبغ ُمدؽموك, قمدكم قمدـ ٟمب٤مشمدف سمـ إصبغ ـمريؼُمـ طمدي٨م قمكم, ُمـ  (4/321احل٤ميمؿ )ورواه  

 (.1578واٟمٔمر اًمْمٕمٞمٗم٦م سمرىمؿ )

هلل ريض ا ( ُمدـ طمددي٨م ُمٕمد٤مذ سمدـ ضمبدؾ1/412) اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مبوٕمٞمػ, رواه  (424)

 قمٜمف.

 أيب سمدـ قمدكم و ,ضمبدؾ سمدـ ُمٕمد٤مذ طمددي٨م ُمدـ( 1453وىمد ذيمره اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين ذم اًمّمحٞمح٦م سمدرىمؿ )

 , وصححف.ُمرؾماًل  سمردة أيب و, هريرة أيب و ,قمب٤مس سمـ اهلل وقمبد, ـم٤مًم٥م

وخل٤مًمد اعم١مذن ُم١مًمػ ذم شمْمٕمٞمػ هذا احلدي٨م, وىمدم ًمف ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م اًمقادقمل, وم٤محلدي٨م وٕمٞمػ ٓ  

 قمقه يمت٥م اعمقوققم٤مت!ؾمٞمام وىمد أود

 .شخت٤مومقا»ذم )ط(  (425)

 (6/33( واًمٓمؼماين ذم إوؾمط )1/423) اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مبطمسـ سمِمقاهده, رواه  (426)
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, (429)شل٤موا ٝمد ,يٚمٕمد٥م سمدف احلٛم٘مدك ٤موقم٤معمًد ,ذل اوقمزيدزً  ,ومت٘مدراهمٜمل ىمقم  :صمالصم٦م

 , (430)شُمـ طمِمػ وم٢من شمرك اًمٕمِم٤مء ُمٝمرُم٦م سمٙمػشمٕمِمقا وًمق »

                                                                                                                                                                                         

ُمـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام, وذم ؾمدٜمده ًمٞمد٨م سمدـ أيب ؾمدٚمٞمؿ خمدتٚمط, وذو اًمٜمدقن سمدـ 

 إسمراهٞمؿ اعمٍمي وٕمٞمػ يمام ذم ًمس٤من اعمٞمزان.

( واؾمتٖمرسمف, وذم ؾمدٜمده إسمدراهٞمؿ 4/108ريض اهلل قمٜمف, رواه أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م ) وضم٤مء قمـ اسمـ ُمسٕمقد

ذم  اًمّمدحٞمح٦م سمدرىمؿ اسمـ مح٤مد إزدي وٕمٞمػ, وم٤محلدي٨م طمسـ ذم أىمؾ درضم٤مشمف, وًمف ؿمقاهد يمام 

(638. ) 

 .شيرومع»ذم )ك( و)ط(  (427)

 قمدٜمٝمام, ( ُمـ طمددي٨م اسمدـ قمبد٤مس ريض اهلل1/427) اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مبُمٜمٙمر, رواه  (428)

يمام ذم اًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٕم٘مٞمكم وًمس٤من  قمبد اًمّمٛمد سمـ قمكم سمـ قمبد اهلل سمـ قمب٤مس وىمد ُأٟمٙمر احلدي٨م قمغم

 اعمٞمزان, وٓ ُيٕمرف إٓ سمف.

 (.2898)اٟمٔمر اًمْمٕمٞمٗم٦م سمرىمؿ  

( ُمـ طمدي٨م اسمدـ ُمسدٕمقد ريض اهلل 1/427) اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مبوٕمٞمػ ضمًدا, رواه  (429)

مل أضمدد ددام  قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ اًمٞمامن اًمٕمسد٘مالينوسمـ ُمٞمٛمقن حمٛمد سمـ إؾمح٤مق قمٜمف, وذم ؾمٜمده

 شمراضمؿ, ورواي٦م جم٤مهد قمـ اسمـ ُمسٕمقد ُمرؾمٚم٦م, ىم٤مًمف أسمق زرقم٦م يمام ذم حتٗم٦م اًمتحّمٞمؾ.  

 (:237-1/236ريض اهلل قمٜمٝمؿ, ىم٤مل اسمـ ا قزي ذم اعمقوققم٤مت ) وضم٤مء قمـ اسمـ قمب٤مس وأٟمس

اسمـ قمب٤مس ومٗمٞمف وهد٥م سمدـ وهد٥م ويمد٤من أيمدذب أُم٤م طمدي٨م  ط, اهلل  هذا طمدي٨م ُمقوقع قمغم رؾمقل

وذم اًمثد٤مين قمٞمسدك  ,وأُم٤م طمدي٨م أٟمس ومٗمل اًمٓمريؼ إول ؾمٛمٕم٤من وهق جمٝمقل ٓ يٕمدرف ,اًمٜم٤مس

 .يتٗمرد سم٤معمٜم٤ميمػم قمـ اعمِم٤مهػم ٓ جيقز آطمتج٤مج سمف :ىم٤مل اسمـ طمب٤من ,سمـ ـمٝمامنا

 .إٟمام يٕمرف هذا ُمـ يمالم اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض صمؿ ىم٤مل:
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سمٖمدض سمٖمٞمْمدؽ اُمد٤م, و ٤مُم٤م قمسك أن يٙمقن سمٖمٞمْمدؽ يقًُمد ٤مأطمب٥م طمبٞمبؽ هقٟمً »

, قمش ُم٤م ؿمئ٧م وم٢مٟمؽ ُمٞم٧م» ,(432) ش (431))ُم٤م( ٤مُم٤م قمسك أن يٙمقن طمبٞمبؽ يقُمً  ٤مهقٟمً 

                                                                                                                                                                                         

( ُمدـ 1856( واًمؽمُمدذي سمدرىمؿ )1/428) ٘مْم٤مقمل ذم ُمسدٜمد اًمِمدٝم٤مباًموٕمٞمػ ضمًدا, رواه  (430)

 طمدي٨م أٟمس ريض اهلل قمٜمف.

 وىم٤مل اًمؽمُمذي قم٘مبف:

وقمبدد اعمٚمدؽ سمدـ قمدالق  ,وقمٜمبس٦م يْمدٕمػ ذم احلددي٨م ,هذا طمدي٨م ُمٜمٙمر ٓ ٟمٕمرومف إٓ ُمـ هذا اًمقضمف

 .جمٝمقل

 ( سمٕمد ذيمر يمالم اًمؽمُمذي:2/235وىم٤مل اسمـ ا قزي ذم اعمقوققم٤مت )

يمد٤من يْمدع  :وىم٤مل أسمدق طمد٤مشمؿ اًمدرازي ,وىم٤مل اًمٜمس٤مئل ُمؽموك ,ًمٞمس سمٌمء :س٦م وم٘م٤مل ذٞمكأُم٤م قمٜمب :ىمٚم٧م

 .ٓ أصؾ دذا احلدي٨م :وىم٤مل اسمـ طمب٤من ,احلدي٨م

 ىمٚم٧م: قمٜمبس٦م هق اسمـ قمبد اًمرمحـ اًم٘مرر.

 (.116سمرىمؿ )واٟمٔمر اًمْمٕمٞمٗم٦م  

 ًمٞمس ذم )ط(. (431)

 .ريض اهلل قمٜمٝمام ٛمر( ُمـ طمدي٨م اسمـ قم1/431رواه اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مب )وٕمٞمػ,  (432)

 وذم ؾمٜمده أسمق اًمّمٚم٧م ادروي قمبد اًمسالم سمـ ص٤مًمح يمذاب.

 ( واؾمتٖمرسمف.1997وضم٤مء ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف, رواه اًمؽمُمذي سمرىمؿ )

 (.1189ريض اهلل قمٜمف, رواه ٤ْمم ذم اًمٗمقائد يمام ذم اًمروض اًمبس٤مم سمرىمؿ ) وضم٤مء قمـ قمكم

 (:352-1/351وىم٤مل اسمـ طمب٤من ذم اعمجروطملم )

هذا احلدي٨م ًمٞمس ُمـ طمدي٨م أيب هريرة, وٓ ُمـ طمدي٨م اسمـ ؾمػميـ, وٓ ُمـ طمددي٨م أيدقب وهِمد٤مم, 

وٓ ُمـ طمدي٨م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م, وإٟمام هق ىمقل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف وم٘مدط, وىمدد رومٕمدف 
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إذا » ,(433)شسمدف يقمٛمؾ ُمد٤م ؿمدئ٧م وم٢مٟمدؽ جمدزاو ,ُمـ أطمبب٧م وم٢مٟمؽ ُمٗم٤مرىمفوأطمب٥م 

 عإٓ وضمدد عوٓ وضمد ,اًمدديـ إٓ هدؿَّ  ٓ هدؿَّ  », (434)ششمد٤ميمؿ يمدريؿ ىمدقم ومد٠ميمرُمقهأ

   ,(435)شاًمٕملم

                                                                                                                                                                                         

قمكم احلسـ سمـ أيب ضمٕمٗمر ا ٕمٗمري قمـ أيقب قمـ محٞمدد سمدـ قمبدد اًمدرمحـ قمدـ قمدكم سمدـ أيب  قمـ

 . اهدظمٓم٠م وم٤مطمشوهق  ,ـم٤مًم٥م

 ( اعمقىمقف قمغم قمكم.111-8/110و43-4/33ورضمح اًمؽمُمذي, واًمدارىمٓمٜمل  ذم اًمٕمٚمؾ )

 (.736-2/735واٟمٔمر اًمٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦م )

وأسمدق  ( 325 - 324/  4)  احلد٤ميمؿ و(1/435) اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مبوٕمٞمػ, رواه  (433)

 ( ُمـ طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد.3/253ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م )

 . وإٟمام يٕمرف ُمـ طمدي٨م حمٛمد سمـ محٞمد قمـ زاومربف: وىم٤مل احل٤ميمؿ قم٘م

 وحمٛمد سمـ محٞمد هق اًمرازي يمذاب, وزاومر هق اسمـ ؾمٚمٞمامن وٕمٞمػ.

( ُمدـ طمددي٨م ضمد٤مسمر, وذم 7/348( واًمبٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م )1755ورواه اًمٓمٞم٤مًمز يمام ذم ُمسٜمده سمرىمؿ)

 وٕمٞمػ ضمًدا. ا ٗمري ضمٕمٗمر أيب سمـ احلسـؾمٜمده 

  ( ُمـ طمدي٨م قمكم, وىم٤مل قم٘مبف:3/202ورواه  أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م )

 .مل ٟمٙمتبف إٓ ُمـ هذا اًمقضمف ,هذا طمدي٨م همري٥م ُمـ طمدي٨م ضمٕمٗمر قمـ أؾمالومف ُمتّماًل 

 (:831وىم٤مل اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين ذم اًمّمحٞمح٦م سمرىمؿ )

 سمدـ احلسدلم اسمـ هق قمكم سمـ زيد و ,أقمرومٝمام مل احلسلم سمـ احلسـ و طمٗمص سمـ قمكم وٕمٞمػ, هق و: ىمٚم٧م

 يقصم٘مدف مل ُمسدتقر ًمزيديد٦ما إًمٞمف يٜمس٥م اًمذي قمكم سمـ زيد طمٗمٞمد احلسلم قأسم احلسلم سمـ قمكم سمـ زيد

 .اهد. ُم٘مبقل:  احل٤مومظ ىم٤مل و أطمد,

 ىمٚم٧م: وم٤محلدي٨م وٕمٞمػ.
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 شمٜمبٞمف:

 طمددي٨م أُمد٤مطمّمؾ ؾمبؼ ىمٚمؿ ذم اًمسٚمسٚم٦م اًمّمحٞمح٦م وًمٕمٚمف ُمـ اًمٓم٤مسمع, ذم ختري٩م احلدي٨م: طمٞم٨م ىمد٤مل: 

 ...إًم ...إًم , وصقاسمف:أُم٤م طمدي٨م ؾمٝمؾؾمٚمٞمامن سمـ زاومر ومػمويف قمكم,

قمدـ  ادٞمثؿ سمـ قمدي صمٜم٤م جم٤مًمدـمريؼ ( ُمـ 1/443) اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مبوٕمٞمػ, رواه  (434)

 قمـ قمدي سمـ طم٤مشمؿ. اًمِمٕمبل

 , وجم٤مًمد هق اسمـ ؾمٕمٞمد ادٛمداين وٕمٞمػ.يٙمذب يم٤من سمث٘م٦م ًمٞمس: ُمٕملم اسمـ ىم٤ملوادٞمثؿ 

د سمدـ ُمسدٚمٛم٦م ؾمدٕمٞم( ُمـ ـمريؼ 3712( واسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ )1/444) اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مبرواه 

 .سمـ قمٛمراسمـ قمجالن قمـ ٟم٤مومع قمـ اقمـ 

, يمدام ذم ٟمد٤مومع طمددي٨م ذم يْمدٓمرب :اًمٕم٘مدٞمكم ىم٤ملوؾمٕمٞمد سمـ ُمسٚمٛم٦م ُمٜمٙمر احلدي٨م, وحمٛمد سمـ قمجالن 

 ُتذي٥م اًمتٝمذي٥م.

وضمرير سمـ  ,ُمـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمٛمر (1205وىمد ذيمر احلدي٨م اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين ذم اًمّمحٞمح٦م سمرىمؿ )

قمددي و ,و ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ ,و قمبد اهلل سمـ قمب٤مس ,و أيب هريرة ,قمبد اهلل وضم٤مسمر سمـ ,قمبد اهلل اًمبجكم

 .و أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ,اًمرمحـ سمـ قمبد و أيب راؿمد قمبد ,سمـ طم٤مشمؿ

( ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمدـ قمبدد اهلل. ريض اهلل 2/45) اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مبُمقوقع, رواه  (435)

 قمٜمف.

  (:2/153وىم٤مل اسمـ ا قزي ذم اعمقوققم٤مت )

ٓ جيدقز  :وىمد٤مل اسمدـ طمبد٤من ,وؾمٝمؾ ُمٜمٙمدر احلددي٨م ,هذا احلدي٨م سم٤مـمؾ اإلؾمٜم٤مد واعمتـ :ىم٤مل اسمـ قمدي

 .هق يمذاب :وىم٤مل أسمق اًمٗمتح إزدي ,واعم٘م٤مـمٞمع ,وم٢مٟمف يٚمزق اعمراؾمٞمؾ :آطمتج٤مج سمسٝمؾ

   .اًمسدود ىمريـ سمـ ؾمٝمؾ سمـ ىمريـ وؾمٝمؾ هق:

 ( وطمٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمقوع.746واحلدي٨م ذم اًمْمٕمٞمٗم٦م سمرىمؿ )
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ٓ يّمٚمح اًمري٤مود٦م إٓ  يمام ,أو ديـ ,إٓ قمٜمد طمس٥م (436)(ٕم٦مٞماًمّمٜم)ٓ يّمٚمح »

 ظمػم ذم صحب٦م ُمـ ٓ ٓ» ,(438)شسمـ ُمريؿادي إٓ قمٞمسك ٝمٓ ُم» ,(437)شذم اًمٜمحٞم٥م

ٓ شمٔمٝمر اًمِمامشم٦م ٕظمٞمدؽ ومٞمٕم٤مومٞمدف اهلل  , »(439)شرى ًمؽ ُمـ احلؼ ُمثؾ اًمذي شمرى ًمفي

يمدرد  ٤م قاب اًمٙمت٤مب طمً٘مد إن» ,(441)ش دمٕمٚمقين يم٘مدح اًمرايم٥مٓ» ,(440)شويبتٚمٞمؽ

                                                                        

 .ش٦ماًمّمٜمٕم»ذم )ط(   (436)

( ُمـ طمددي٨م قم٤مئِمد٦م ريض اهلل قمٜمٝمد٤م, وذم 2/54) اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مبُمقوقع, رواه  (437)

 ؾمٜمده قمبٞمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ يمذاب.

 ( وذم ؾمٜمده ذٞمك سمـ ه٤مؿمؿ اًمسٛمس٤مر يم٤من يْمع احلدي٨م.2/55ورواه اًم٘مْم٤مقمل)

 (.2/167واٟمٔمر اعمقوققم٤مت ) 

 حمٛمدد ـمريدؼ ُمـ (4039سمرىمؿ )( واسمـ ُم٤مضمف 2/68رواه اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مب )ُمٜمٙمر,  (438)

ٓ يزداد إُمر » :قمـ اًمٜمبل  ريض اهلل قمٜمف أٟمس قمـ احلسـ قمـ ص٤مًمح سمـ أسم٤من قمـ ا ٜمدي ظم٤مًمد سمـ

وٓ  ,وٓ شم٘مدقم اًمسد٤مقم٦م إٓ قمدغم ذار اًمٜمد٤مس ,٤موٓ اًمٜم٤مس إٓ ؿمحً  ,اوٓ اًمدٟمٞم٤م إٓ إدسم٤مرً  ,إٓ قمغم ؿمدة

.شسمـ ُمريؿاُمٝمدي إٓ قمٞمسك 
 

 : اًمٗم٘مف إيمؼم سمنمح ىمٓمػ اًمثٛمر ذم سمٞم٤من قم٘مٞمدة أهؾ إصمر.وومٞمف ؾمبع قمٚمؾ ذيمرُت٤م ذم

 (.77واٟمٔمر اًمْمٕمٞمٗم٦م سمرىمؿ )  

   وىمد شم٘مدم خترجيف ىمريًب٤م.ش,  يم٠مؾمٜم٤من اعمِمط اًمٜم٤مسو ,اعمرء يمثػم سم٠مظمٞمف »هق ىمٓمٕم٦م ُمـ طمدي٨م  (439)

( ُمدـ طمددي٨م 2506واًمؽمُمدذي سمدرىمؿ ) (2/78رواه اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مب )وٕمٞمػ,  (440)

 ٕؾم٘مع ريض اهلل قمٜمف, وهق ُمٜم٘مٓمع سملم واصمٚم٦م وُمٙمحقل.واصمٚم٦م اسمـ ا

 (.5426واٟمٔمر اًمْمٕمٞمٗم٦م سمرىمؿ )   
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إن ًمٙمددؾ رء » ,(443)شـ اًمٙمددذبقمددريض عمٜمدوطمدد٦م إن ذم اعمٕمدد٤م ,»(442)شاًمسددالم

 ,حت٥م اًمسدامطم٦م وًمدق قمدغم ْدرات , »(444)شن اًمت٘مقى ىمٚمقب اًمٕم٤مروملمدوُمٕم ,٤مُمٕمدٟمً 

                                                                                                                                                                                         

( ُمدـ طمددي٨م 1132( وقمبد سمـ محٞمد سمدرىمؿ )2/89) رواه اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مبُمٜمٙمر,  (441)

إسمدراهٞمؿ سمدـ  ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل ريض اهلل قمٜمٝمام, وذم ؾمٜمده ُمقؾمك سمـ قمبٞمدة اًمرسمدذي ودٕمٞمػ, و

وٕمٞمػ وىمد أٟمٙمر قمٚمٞمف احلدي٨م, يمدام ذم شمرمجتدف ُمدـ ًمسد٤من  احل٤مرث اًمتٞمٛمل حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ

 اعمٞمزان.

ُمدـ ـمريدؼ  (2/119) رواه اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مبوٕمٞمػ ضمًدا ُمرومققًم٤م, طمسـ ُمقىمقوًم٤م,  (442)

 سمدـ قمبد٤مساحمٛمد سمـ ُم٘م٤مشمؾ قمـ ذيؽ سمـ قمبد اهلل قمـ اًمٕمبد٤مس سمدـ ذريدح قمدـ اًمِمدٕمبل قمدـ 

ب, وذيؽ وٕمٞمػ.ًمٞمس سم٤مًم٘مقيو ُمرومققًم٤م, وىم٤مل اًم٘مْم٤مقمل قم٘مبف:  , وحمٛمد سمـ ُم٘م٤مشمؾ يُمذِّ

, واسمدـ أيب ؿمدٞمب٦م ذم اعمّمدٜمػ قمكم سمدـ طمجدر( ُمـ ـمرق 1117ورواه اًمبخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد سمرىمؿ )

 ( ُمـ ـمريؼ ذيؽ سمف ُمقىمقوًم٤م.5/308)

 .وٓ يثب٧م رومٕمف سمؾ اعمحٗمقظ يمام ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وىمٗمف (:1/197ىم٤مل اًمسخ٤موي ذم اعم٘م٤مصد احلسٜم٦م )

يمام ذم اًمْمٕمٞمٗم٦م, وومٞمٝم٤م قمٜمٕمٜمد٦م هِمدٞمؿ,  (48رىمؿ 5ج) إُم٤مزم ذمٛمقىمقف ـمريؼ أظمرى قمٜمد اعمح٤مُمكم وًمٚم

 ومٝمقطمسـ ُمقىمقوًم٤م قمغم اسمـ قمب٤مس سمٛمجٛمقع اًمٓمري٘ملم.

 (.3188وهذا ُم٤م رضمحف اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين ذم اًمْمٕمٞمٗم٦م سمرىمؿ ) 

قمٛمدران قمدـ  (2/119) رواه اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمدٝم٤مب ,وٕمٞمػ ُمرومققًم٤م, صحٞمح ُمقىمقوًم٤م (443)

 سمـ طمّملم ريض اهلل قمٜمف ُمرومققًم٤م.

( 18/106( واًمٓمدؼماين ذم اًمٙمبدػم )5/282( واسمـ  أيب ؿمدٞمب٦م )885ورواه اًمبخ٤مري ذم إدب سمرىمؿ )

 ( ُمقىمقوًم٤م, وىم٤مل اًمبٞمٝم٘مل: هذا هق اًمّمحٞمح.4/203واًمبٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م)

ٜمف ُمقىمقوًمد٤م, وهدق ( قمـ قمٛمر ريض اهلل قم4/203( واًمبٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م )5/282اسمـ  أيب ؿمٞمب٦م ) ورواه
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يٕمدرف اًمٗمْمدؾ ٕهدؾ اًمٗمْمدؾ ذو  امإٟمد, »(445)شوحت٥م اًمِمج٤مقم٦م وًمق قمغم ىمتؾ طمٞم٦م

طمبدذا اعمتخٚمٚمدقن  ,»(447)شُمـ قمٛمؾ أومْمؾ ُمـ إؿمب٤مع يمبد ضم٤مئع ُم٤م» ,(446)شاًمٗمْمؾ

يد٤م دٟمٞمد٤م ,»(449)ش ال يٙمذسمقن ُمد٤م ىمددس ُمدـ ردهدؿ١مَّ ًمقٓ أن اًمس» ,(448)شُمـ أُمتل

 . (450) شي٤م دٟمٞم٤م ُمـ ظمدُمؽ بلٕمشموا ,ظمدُمل ُمـ ظمدُمٜملا

                                                                                                                                                                                         

 صحٞمح. 

 (.1094واٟمٔمر اًمْمٕمٞمٗم٦م سمرىمؿ )

 ( قمـ اسمـ قمٛمر وأسمٞمف ريض اهلل قمٜمٝمام.2/129) رواه اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مبُمقوقع,  (444)

 (.1391( واًمْمٕمٞمٗم٦م ًمألًمب٤مين سمرىمؿ )1/119واٟمٔمر اعمقوققم٤مت ٓسمـ ا قزي )

قمٛمدران سمدـ طمّمدلم, ( ُمـ طمددي٨م 2/152) رواه اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مبوٕمٞمػ ضمًدا,  (445)

 وذم ؾمٜمده قمٛمر سمـ طمٗمص اًمٕمبدي ُمؽموك.

( ُمدـ طمددي٨م أٟمدس ريض اهلل قمٜمدف, وذم 2/191) رواه اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مبُمقوقع,  (446)

 ُمتٝمؿ. اًمٕمب٤مس سمـ سمٙم٤مر اًمْمبلؾمٜمده 

 (.3227)( واًمْمٕمٞمٗم٦م ًمألًمب٤مين سمرىمؿ 1/285واٟمٔمر اعمقوققم٤مت ٓسمـ ا قزي)

ُمـ طمدي٨م أٟمس ريض اهلل قمٜمف, وذم ؾمدٜمده  (2/250) ًمِمٝم٤مبرواه اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اُمٜمٙمر,  (447)

ودٕمٞمػ ضمدًدا, وىمدد ُذيمدر  ُم١مذن ُمسدجد هِمد٤مم سمدـ طمسد٤منإزدي أسمق ذٞمك  زريب سمـ قمبد اهلل

سمـ طمب٤من ُمٜمٙمر احلدي٨م قمغم ىمٚمتف ويروي قمـ أٟمس ُم٤م ٓ اىم٤مل احلدي٨م ذم شمرمجتف مم٤م ُأٟمٙمر قمٚمٞمف, سمؾ 

 وطملم., يمام ذم شمرمجتف ُمـ اعمجرأصؾ ًمف ومال ذت٩م سمف

ُمدـ طمددي٨م أٟمدس سمدـ ُم٤مًمدؽ  ( 2/267)  رواه اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مبطمسـ سمِمقاهده,  (448)

 ُمـ طمدي٨م أيب أيقب ريض اهلل قمٜمف. (5/416أمحد ذم اعمسٜمد )رواه وريض اهلل قمٜمف, 
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ُمـ ُم٤مت ذم ـمريدؼ ُمٙمد٦م  »:ووىمع ذم يمت٤مب اًمٜمجؿ اعمذيؾ قمغم اًمِمٝم٤مب ًمألىمٚمٞمٌم

طمدد٩م اًمبٞمدد٧م ومل يددزرين وم٘مددد  ُمددـ ,»(451)شومل ذ٤مؾمددبف, مل يٕمروددف اهلل ٤مطم٤مضًمدد

وُمدـ  » ,(453)شلم ظمٓمقة همٗمر ًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمبفُمـ ىم٤مد أقمٛمك أرسمٕم»,(452)شضمٗم٤مين

                                                                                                                                                                                         

 (.1975( واإلرواء سمرىمؿ )2567واٟمٔمر اًمّمحٞمح٦م سمرىمؿ )

( ُمدـ 3/227ل ذم اًمِمدٕم٥م )( واًمبٞمٝم٘مد2/311) رواه اًم٘مْمد٤مقمل ذم ُمسدٜمد اًمِمدٝم٤مبُمٜمٙمر,  (449)

ُمٜمٙمر احلدي٨م, وىمد أٟمٙمر  قمبد اهلل سمـ قمبد اعمٚمؽ اًم٘مررطمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م, وذم ؾمٜمده 

 قمٚمٞمف احلدي٨م يمام ذم شمرمجتف ُمـ ًمس٤من اعمٞمزان.

( ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمسٕمقد ريض اهلل قمٜمدف, 2/325) رواه اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مبُمقوقع,  (450)

( وىم٤مل قم٘مبف:2/323قم٤مت )اسمـ ا قزي ذم اعمقوق وذيمره

ًمٗمْمٞمؾ, وهق ُمقودقع ُمدار اًمٓمري٘ملم قمغم احلسلم سمـ داود ىم٤مل اخلٓمٞم٥م شمٗمرد سمرواي٦م هذا احلدي٨م قمـ ا

 قاه.ؾم ورضم٤مًمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت

 (.12واٟمٔمر اًمْمٕمٞمٗم٦م سمرىمؿ )

( ُمدـ طمددي٨م 353ُمقوقع, رواه احل٤مرث سمـ أيب أؾم٤مُم٦م يمام ذم زوائد ُمسٜمده ًمٚمٝمٞمثٛمدل سمدرىمؿ ) (451)

 (.2804( واًمْمٕمٞمٗم٦م سمرىمؿ )2/368قمٜمف, واٟمٔمر يمِمػ اخلٗم٤م )ضم٤مسمر ريض اهلل 

 ريض اهلل قمٜمٝمام. (  ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر2/128ُمقوقع,  رواه اسمـ ا قزي ذم اعمقوققم٤مت ) (452)

 (.45واٟمٔمر اًمْمٕمٞمٗم٦م سمرىمؿ )

( قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل 12/353( واًمٓمؼماين ذم اًمٙمبػم )5613وٕمٞمػ, رواه أسمق يٕمغم سمرىمؿ ) (453)

 :  ( قمـ قمدة ُمـ اًمّمح٤مسم٦م, وىم٤مل92-2/90 قزي ذم اعمقوققم٤مت )قمٜمٝمام, واسمـ ا

   .هذه إطم٤مدي٨م يمٚمٝم٤م ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُم٤م يّمح قمـ رؾمقل اهلل

 (.4626واٟمٔمر اًمْمٕمٞمٗم٦م سمرىمؿ )
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إن إذان ؾمٝمؾ ؾمٛمح وم٢من يمد٤من أذاٟمدؽ ,»(454)شقمػم أظم٤مه سمذٟم٥م مل يٛم٧م طمتك يٕمٛمٚمف

 ,(456)شٓ صالة  ٤مر اعمسدجد إٓ ذم اعمسدجد, »(455)شوإٓ ومال شم١مذن ٤مؾمٛمحً  ؾمٝماًل 

اإليامن ُمٕمروم٦م  » ,(457)شسمدر وأطمد واخلٜمدق وطمٜملم :أرسمع ُمالطمؿ ُمـ ُمالطمؿ ا ٜم٦م»

                                                                        

(454)
 

( ُمـ طمدي٨م ُمٕم٤مذ ريض اهلل قمٜمف,2505ُمقوقع, رواه  اًمؽمُمذي سمرىمؿ )
 

 واؾمتٖمرسمف.

 (:2/275وىم٤مل اسمـ ا قزي ذم اعمقوققم٤مت )

واعمتٝمؿ سمف حمٛمد سمـ احلسـ ىم٤مل أمحد اسمـ طمٜمبؾ ُم٤م أراه يس٤موي  ,يّمح قمـ رؾمقل اهللهذا طمدي٨م ٓ 

 .ٓ رء :وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل ,ُمؽموك احلدي٨م :وىم٤مل اًمٜمس٤مئل ,٤ميم٤من يمذاسمً  :وىم٤مل ذٞمك ,٤مؿمٞمئً 

(.178واٟمٔمر اًمْمٕمٞمٗم٦م سمرىمؿ )
 

قمدٜمٝمام, وذم ُمـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس ريض اهلل  (1/239)وٕمٞمػ ضمًدا, رواه اًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف  (455)

, ه٤مًمدؽ يد٠ميت سم٤معمٜمد٤ميمػم قمدـ إصمبد٤متىم٤مل اًمذهبل ذم اعمٞمدزان: إؾمح٤مق سمـ أيب ذٞمك اًمٙمٕمبل ؾمٜمده 

 وذيمر احلدي٨م ذم شمرمجتف وىم٤مل:ُمـ أواسمده.

ًمٞمس دذا احلدي٨م أصؾ قمـ رؾمقل  :ىم٤مل اسمـ طمب٤من( وىم٤مل: 2/14وذيمره اسمـ ا قزي ذم اعمقوققم٤مت )

 .اًمرواي٦م قمٜمف إٓ قمغم ؾمبٞمؾ آقمتب٤مر وٓ ,وإؾمح٤مق ٓ ذؾ آطمتج٤مج سمف ,اهلل

, يب هريرة وضم٤مسمر وقم٤مئِم٦مأقمـ ( 411-1/410وٕمٞمػ, ذيمره اسمـ ا قزي ذم اًمٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦م ) (456)

 ( وزاد همػمهؿ, وطمٙمام قمٚمٞمف سم٤مًمْمٕمػ.183وذيمره إًمب٤مين ذم اًمْمٕمٞمٗم٦م سمرىمؿ )

سمـ قمٛمدرو سمدـ قمدقف يمثػم سمـ قمبد اهلل ( ُمـ ـمريؼ 17/18ُمقوقع, رواه اًمٓمؼماين ذم اًمٙمبػم ) (457)

 . جمٝمقل قملم: وأسمقه. وُمٜمٝمؿ ُمـ يمذسمف, ُمؽموك: يمثػم, وقمـ أسمٞمف قمـ ضمده

 (.5490سمرىمؿ )( واًمْمٕمٞمٗم٦م 1/100واٟمٔمر اعمقوققم٤مت)
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رد داٟمؼ طمدرام يٕمددل قمٜمدد اهلل » ,(458)شوقمٛمؾ سم٤مٕريم٤من ,وإىمرار سم٤مًمٚمس٤من ,سم٤مًم٘مٚم٥م

حتنمد أوٓد ») ,(460)شخمٚمدقق ًم٘مران يمدالم اهلل همدػما»,(459)شطمج٦م ُمؼمورةؾمبٕملم 

(462)((461)شاًمزٟم٤م ذم صقرة اًم٘مردة واخلٜم٤مزير
ُمـ أُمتل ًمدٞمس ددام  (463)(صٜمٗم٤من)», 

                                                                        

( ُمدـ طمددي٨م قمدكم ريض اهلل قمٜمدف, ىمد٤مل اسمدـ ا دقزي ذم 65ُمقوقع, رواه اسمـ ُم٤مضمف سمدرىمؿ ) (458)

اعمدتٝمؿ  :٤مل اًمددارىمٓمٜملىمد ,هذا طمدي٨م ُمقوقع مل ي٘مٚمدف رؾمدقل اهلل (:1/84اعمقوققم٤مت)

 اهد  سمقوع هذا احلدي٨م أسمق اًمّمٚم٧م ادروي

 , وهق يمذاب.ص٤مًمح سمـ اًمسالم قمبدىمٚم٧م:هق          

 (.2271واٟمٔمر اًمْمٕمٞمٗم٦م سمرىمؿ )

( ُمـ طمدي٨م اسمدـ قمٛمدر, وطمٙمدؿ 307-2/306ُمقوقع, رواه اسمـ ا قزي ذم اعمقوققم٤مت ) (459)

 احلامين يمذاب.عمٖمٚمس أمحد سمـ حمٛمد سمـ اًمّمٚم٧م سمـ اقمٚمٞمف سم٤مًمقوع, واعمتٝمؿ سمف

وطمددصمٜم٤م اسمدـ  :ىمد٤مل اًمِمد٤مومٕمل ( وىمد٤مل:1/487وٕمٞمػ, ذيمره اًمسخ٤موي ذم اعم٘م٤مصد احلسٜم٦م ) (460)

قمٞمٞمٜم٦م قمـ اًمزهري وؾمٕمٞمد سمـ اعمسٞم٥م قمـ راومع سمـ ظمدي٩م وطمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن وقمٛمران سمـ طمّملم 

   د.ها شومٛمـ ىم٤مل همػم هذا وم٘مد يمٗمر  » :ىمرأ اي٦م صمؿ ىم٤مل طىم٤مًمقا ؾمٛمٕمٜم٤م رؾمقل اهلل 

 ,وًمٙمـ احلدي٨م ُمـ اًمقضمٝملم سمؾ وُمدـ مجٞمدع ـمرىمدف سم٤مـمدؾ , ٜم٤مفمرة دون احلدي٨م وهمػممه٤م ُمـ شم٠مًمٞمٗمفواعم

وٟم٘مؾ إًمٞمٜم٤م قمـ أيب اًمددرداء  :ؾمامء واًمّمٗم٤مت, ىم٤مل اًمبٞمٝم٘مل ذم إواًمسٜمدان خمتٚمٗم٤من قمغم اًمِم٤مومٕمل

وضمد٤مسمر  ,واسمدـ ُمسدٕمقد ,٤م قمـ ُمٕمد٤مذوروى ذًمؽ أيًْم  ش,  اًم٘مران يمالم اهلل همػم خمٚمقق » :٤مُمرومققمً 

وٓ يّمح رء ُمـ ذًمؽ أؾم٤مٟمٞمده ُمٔمٚمٛم٦م ٓ يٜمبٖمل أن ذت٩م سمٌمء ُمٜمٝم٤م وٓ أن يستِمدٝمد  ,٤مُمرومققمً 

 .م٤م

ُمـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمٝمام, وىمد٤مل  (2/75ُمٜمٙمر, رواه اًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء ) (461)

 .ُمـ وضمف يثب٧م ٗمظُذ ٓ قم٘مبف:
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إرسمٕمدد٤مء يددقم ٟمحددس يددقم  » ,(464)شذم اإلؾمددالم ٟمّمددٞم٥م اًم٘مدريدد٦م واعمرضمئدد٦م

   .(465)شُمستٛمر

 هذا اظمر ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٙمت٤مسملم اعمذيمقريـ . 

إذا  »:ىمدقدؿ طإمم اًمٜمبدل  اُمٕمدزوً  (466))ويمتدبٝمؿ(يمدالم اًمٜمد٤مس ومم٤م جيري ذم 

ن ظمدد٤مًمػ إو ,غم يمتدد٤مب اهلل ومدد٢من واومددؼ ومدد٤مىمبٚمقهوم٤مقمروددقه قمدد ٤مرويددتؿ قمٜمددل طمددديثً 

                                                                                                                                                                                         

 .ُمقوقع ٓ أصؾ ًمفهذا طمدي٨م ( وىم٤مل: 2/299وذيمره اسمـ ا قزي ذم اعمقوققم٤مت ) 

شمٙمٚمؿ ومٞمف أيقب اًمسختٞم٤مين يمام ذم اعمٞمزان, وىمد ذيمر اًمٕم٘مٞمكم احلدي٨م ذم شمرمجتدف,  قمٞم٤مض سمـ زيدوذم ؾمٜمده 

 (.877جمٝمقل طم٤مل, واٟمٔمر اًمْمٕمٞمٗم٦م سمرىمؿ ) اًمرىم٤مر طمٓم٤من سمـ قمٞمسكو

 ًمٞمس ذم )ط(. (462)

 ًمٞمس ذم )ط(. (463)

دي٨م اسمدـ قمبد٤مس ( ُمدـ طمد73ؿ )( واسمـ ُم٤مضمف سمدرىم2149ضمًدا, رواه اًمؽمُمذي سمرىمؿ )وٕمٞمػ  (464)

ريض اهلل قمٜمٝمام, وذم ؾمٜمده ٟمزار سمـ طمٞم٤من وٕمٞمػ, وىمد ُأٟمٙمر هذا احلدي٨م قمٚمٞمف يمام ذم شمرمجتف ُمدـ 

 شم٤مسمٕمف قمبد اًمسالم سمـ أيب قمٛمرو, وهق جمٝمقل.  ُتذي٥م اًمتٝمذي٥م, و

( واًمبٞمٝم٘مددل ذم اًمسددٜمـ اًمٙمددؼمى 6/283و 1/243اًمٓمددؼماين ذم إوؾمددط)ُمقوددقع, رواه  (465)

 وذم ؾمدٜمدهريض اهلل قمٜمدف,  ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر (1/104ـ طمب٤من ذم اعمجروطملم )( واسم10/170)

ُمؽموك, وىمد اُتؿ سمقوع احلدي٨م, وىمد ُذيمدر احلددي٨م ذم شمرمجتدف ممدؾ ُأٟمٙمدر  إسمراهٞمؿ سمـ أيب طمٞم٦م

 قمٚمٞمف.

 (. 1/376واٟمٔمر اعمقوققم٤مت ٓسمـ ا قزي )

 ًمٞمس ذم )ط(. (466)
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هددذا طمدددي٨م ووددٕمتف  :(468)ُمٕمدد٤ممل اًمسددٜمـيمتدد٤مب ذم  ىمدد٤مل اخلٓمدد٤ميب (467)شومددردوه

 .(469)اًمزٟم٤مدىم٦م

أوشمٞمد٧م  -ويدروى -إين ىمدد أوشمٞمد٧م اًمٙمتد٤مب وُمد٤م يٕمدًمدف »:طويدومٕمف ىمقًمدف  

 .  (470) شفٕمًمٙمت٤مب وُمثٚمف ُما

                                                                        

وهدذا احلددي٨م ُمدـ  ,يثبد٧م ومٞمدف رء مل(:2/569يمِمػ اخلٗم٤م )ُمقوقع, ىم٤مل اًمٕمجٚمقين ذم  (467)

 .سمؾ صح ظمالومف :أووع اعمقوققم٤مت

 (.4/276ُمٕم٤ممل اًمسٜمـ ) (468)

 (:291ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين ذم اًمٗمقائد اعمجٛمققم٦م ذم إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م) (469)

اهلل قمز وضمؾ ظم٤مًمٗمدف  قمغم يمت٤مبقمغم أن ذم هذا احلدي٨م اعمقوقع ٟمٗمسف ُم٤م يدل قمغم رده ٕٟم٤م إذا قمروٜم٤مه  

وا  :اهلل قمز وضمؾ يمت٤مبومٗمل  ـاْكت فم ـْـهم ف  ْم ط  ا َن  اكم م  وهم و  ذم ولم ف خم سم مم الرَّ اكم ا آت  م     ,[7احلنمد: ] و 

 .وٟمحق هذا ُمـ أي٤مت

 .اعم٘مدام سمـ ُمٕمدي يمرب اًمٙمٜمدي صحٞمح , ضم٤مء ُمـ طمدي٨م (470)

واًمٓمدؼماين ذم , (2664واًمؽمُمدذي سمدرىمؿ ), (4604داود ) وأسمدق, (132و131-4/130رواه أمحد ) 

واًمٓمحد٤موي , (1948و 1881و 1061) شُمسٜمد اًمِم٤مُمٞملم»وذم , (670-20/668) شًمٙمبػما»

واًمددارىمٓمٜمل , (12)رىمدؿش اإلطمسد٤من»يمدام ذم واسمـ طمبد٤من , (4/209)ش ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر»ذم 

 شاًمنمديٕم٦م»وأضمري ذم , (6/549واًمدٓئؾ ), (9/332) شاًمسٜمـ»واًمبٞمٝم٘مل ذم , (4/287)

 . رب اًمٙمٜمديقمـ اعم٘مدام سمـ ُمٕمدي يم ,(97)سمرىمؿ 

 وهق طمدي٨م صحٞمح.

 فواسمدـ ُم٤مضمد, (2663واًمؽمُمدذي ), (4605وأسمدقداود ), (10و6/8رواه أمحد )وضم٤مء قمـ أيب راومع, 
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وادم سمددلم اعمدد٤مء  ٤مويمٜمدد٧م ٟمبًٞمدد» ,(471)شقمٚمددٞمٙمؿ سمددديـ اًمٕمجدد٤مئز »وُمٜمددف ىمقًمددف

سدتحؼ اعم» ,(473)شقمٚمٞمٙمؿ سمحسـ احلدظ وم٢مٟمدف ُمدـ ُمٗمد٤مشمٞمح اًمدرزق»,(472)شواًمٓملم

ُمدـ ,»(475)شودوداًمٕمٜم٥م  , »(474)شوقمٚمؿ إسمدان ,إدي٤منقمٚمامن قمٚمؿ  حمروم اًمٕمٚمؿ

 » ,(477)ششمس٤مومروا واًم٘مٛمر ذم اًمٕم٘مرب ٓ» ,(476)شين سمخروج صٗمر سمنمشمف سم٤م ٜم٦منمسم

                                                                                                                                                                                         

وأضمدري ذم , (8839) شإوؾمدط»و, (936-934/رىمدؿ 1) شاًمٙمبدػم»واًمٓمؼماين ذم , (13)

, (7/76) شاًمسددٜمـ»واًمبٞمٝم٘مددل ذم , (1/108) شاعمسددتدرك»واحلدد٤ميمؿ ذم , (94) شاًمنمدديٕم٦م»

  .(4/209) شذح ُمٕم٤مين أصم٤مر»واًمٓمح٤موي ذم 

 . وهق صحٞمح

 (.53(, واًمْمٕمٞمٗم٦م سمرىمؿ )1/264ًمٞمس ًمف أصؾ, يمام ذم اعم٘م٤مصد احلسٜم٦م ) (471)

 (.303-302ٓ أصؾ ًمف, واٟمٔمر اًمْمٕمٞمٗم٦م سمرىمؿ ) (472)

 .ُمقوقع :ىم٤مل اًمّمٖم٤مين(:2/92ُمقوقع, ىم٤مل اًمٕمجٚمقين ذم يمِمػ اخلٗم٤م ) (473)

 .ُمقوقع :ىم٤مل اًمّمٖم٤مين(:284 اًمٗمقائد اعمجٛمققم٦م )ُمقوقع, ىم٤مل اًمِمقيم٤مين ذم (474)

هق ُمِمٝمقر سملم إقم٤مضمؿ وٓ أصؾ  (:1/467ٓ أصؾ ًمف, ىم٤مل اًمسخ٤موي ذم اعم٘م٤مصد احلسٜم٦م ) (475)

 .ًمف

 (.2/95ُمثٜمك, يمام ذم يمِمػ اخلٗم٤م ) : أي ُمثٜمكشدودو»وُمٕمٜمك 

٤م قم٤مت شمبًٕمدقىمد٤مل اًم٘مد٤مري ذم اعمقود (:2/309ٓ أصؾ ًمف, ىمد٤مل اًمٕمجٚمدقين ذم يمِمدػ اخلٗمد٤م ) (476)

 .ٓ أصؾ ًمف :ًمٚمّمٖم٤مين

, وىمد٤مل ٟمدف ُمقودقعإرواه اًمّمٖم٤مين وىم٤مل  (:2/472ُمقوقع, ىم٤مل اًمٕمجٚمقين ذم يمِمػ اخلٗم٤م ) (477)

 شمٗم٤مق أهؾ احلدي٨م.(: يمذب خمتٚمؼ سم٤م35/179ؿمٞم  اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يمام ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى)
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ذا , هدشسمد٤م اًم٘م٤مؾمدؿ أُمـ ص٤مم يقم اًمِمؽ وم٘مدد قمّمد٤م » ,(478)شاج أُمتل أسمق طمٜمٞمٗم٦مه

 . (479)يمالم قمامر سمـ ي٤مه

                                                                        

سمدـ أمحدد  ُمدـ ـمريدؼ ُمد٠مُمقن( 355-1/354ُمقوقع, ذيمره اسمـ ا قزي ذم اعمقودققم٤مت ) (478)

أمحد سمـ قمبد اهلل ا قيب٤مري أٟمب٤مٟمد٤م قمبدد اهلل سمدـ ُمٕمددان إزدي قمدـ أٟمدس سمدـ طمدصمٜم٤ماًمسٚمٛمل

 ؽ.ُم٤مًم

 :ومهد٤م ,وهذه اًمٚمٕمٜم٦م ٓ شمٗمقت أطمد اًمرضمٚملم ,هذا طمدي٨م ُمقوقع ًمٕمـ اهلل واوٕمفوىم٤مل اسمـ ا قزي:

: يمد٤من اسمدـ طمبد٤منىم٤مل  ,يم٤مٟم٤م يْمٕم٤من احلدي٨م ,ُم٠مُمقن وا قيب٤مريب ويمالمه٤م ٓ ديـ ًمف وٓ ظمػم ومٞمف

ًٓ ويم٤من ا قيب٤مري يمذاسمً  ,ُمـ اًمرضمٚملم طمدث قمٛمـ مل يره ُم٠مُمقن رضماًل   يْمدع قمدغم اًمدذيـ ٤م دضمد٤م

 .يروي قمٜمٝمؿ ُم٤م مل ذدصمقه ٓ ذؾ ذيمره ذم اًمٙمت٥م إٓ قمغم ؾمبٞمؾ ا رح ومٞمف

   (.570واٟمٔمر اًمْمٕمٞمٗم٦م سمرىمؿ )

 :(2/442اعمرومقع ًمٞمس ًمف أصؾ, ىم٤مل اًمزيٚمٕمل ذم ٟمّم٥م اًمراي٦م ) (479)

 .واعمٕمروف هذا ُمـ ىمقل قمامر ,٤مهمري٥م أيًْم  :ىمٚم٧م ش,٤مم يقم اًمِمؽ وم٘مد قمَم أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿُمـ ص »

هذه قم٤مدشمف ذم إطم٤مدي٨م اًمتدل شم٘مدع ذم اددايد٦م و(: 573ذم اًمْمٕمٞمٗم٦م سمرىمؿ)رمحف اهلل ىم٤مل اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين 

 وم٤مطمٗمظ هذا وم٢مٟمف اصٓمالح ظم٤مص سمف.اهد.ش, همري٥م»وٓ أصؾ د٤م, ومام يم٤من ُمـ هذا اًمٜمقع 

( واسمـ ُم٤مضمدف 2188ىمؿ )( واًمٜمس٤مئل سمر686( واًمؽمُمذي سمرىمؿ )2334رواه أسمق داود سمرىمؿ )ف واعمقىمق 

 (.1906) وقمٚم٘مف اًمبخ٤مري ىمبؾ رىمؿ( 1645سمرىمؿ )

  (:92وىم٤مل اًمِمقيم٤مين ذم اًمٗمقائد اعمجٛمققم٦م )ص 
وم٢مٟمدف أظمرضمدف أهدؾ اًمسدٜمـ  :وهدق جم٤مزومد٦م ,وص٤مطم٥م اخلالص٦م ,ذيمره اسمـ ـم٤مهر ذم شمذيمرة اعمقوققم٤مت

 اهد. ٤م وصححف اًمؽمُمذي واسمـ طمب٤من واحل٤ميمؿخ٤مري شمٕمٚمٞم٘مً وأمحد واًمب

٥ٌم: وم٤معمّمٜمػ إٟمام قمٜمك اعمرومقع يمام شمرى ٓ اعمقىمقف.  وهذا ُُمَتَٕم٘مَّ
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قمد٤ممل ىمدريش يٛمدأل إرض  », (480)شظمػم ظمٚمٙمؿ ظمؾ مخدريمؿ» :وُمـ اعمقوقع

 دريس . إيٕمٜمقن سمف اًمِم٤مومٕمل حمٛمد سمـ  :(481)شقمٚماًم 

سمريء ذم ومْم٤مئؾ اًم٘مران ؾمدقرة يمٕم٥م وهق ُمٜمف  واحلدي٨م اًمذي يروى قمـ أيب سمـ

   .وىمؾ شمٗمسػم ظمال ُمٜمٝم٤م إٓ ُمـ قمّمٛمف اهلل شمٕم٤ممم ,(482)سقرةوم

ذدؾ أن جيٜمد٥م ذم هدذا اعمسدجد إٟمدف ٓ» :ذم طمؼ قمكم ريض اهلل قمٜمدف ىمقدؿوُمٜمف 

 . (483)شهمػمك و همػمي

                                                                        

يٕمٜمدل  –ىم٤مل أسمق قمبد اهلل ( ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر, وىم٤مل قم٘مبف: 6/38ُمٜمٙمر, رواه اًمبٞمٝم٘مل ذم اًمسٜمـ) (480)

 .واعمٖمػمة سمـ زي٤مد ص٤مطم٥م ُمٜم٤ميمػم ,هذا طمدي٨م واهل -احل٤ميمؿ

 (.1199ٔمر اًمْمٕمٞمٗم٦م سمرىمؿ )واٟم

( واًمٓمٞم٤مًمزد يمدام ذم ُمسدٜمده سمدرىمؿ 1522وٕمٞمػ ضمًدا, رواه اسمـ أيب قم٤مصؿ ذم اًمسدٜم٦م سمدرىمؿ ) (481)

وذم  اًمٜمرض سمـ محٞمد قمـ ا ٤مرود قمـ أيب إطمقص قمدـ قمبدداهلل سمدـ ُمسدٕمقد,( ُمـ ـمريؼ 309)

, وىمدد ُذيمدر وىم٤مل اًمبخ٤مري ُمٜمٙمر احلدي٨م ,ُمؽموك احلدي٨ماًمٜمرض سمـ محٞمد, ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ:  ؾمٜمده

 احلدي٨م ذم شمرمجتف مم٤م ُأٟمٙمر قمٚمٞمف, يمام ذم ًمس٤من اعمٞمزان.

(: ىم٤مل اًمّمٖم٤مين ُمقوقع, 244-1/243)ذم إظمب٤مر اعمقوققم٦موىم٤مل اًم٘م٤مري ذم إهار اعمرومققم٦م 

وذم  ,وًمٙمٜمف ٓ خيٚمق قمـ وٕمػ وم٘مد أورده اًمٓمٞم٤مًمز ذم ُمسٜمده ,وشمٕم٘مبف اًمٕمراىمل سم٠مٟمف ًمٞمس سمٛمقوقع

.ؾمٜمده جمٝمقل وًمف ؿمقاهد
 

 (.1/241شم٘مدم يمالم  اسمـ اًمّمالح قمٚمٞمف, واٟمٔمر اعمقوققم٤مت ٓسمـ ا قزي ) (482)
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إٓ وصدببتف ذم  ٤مُم٤م صد٥م اهلل ذم صددري ؿمدٞمئً  »:وذم طمؼ أيب سمٙمر ريض اهلل قمٜمف

 . (484) شسمٙمرصدر أيب 

طمتدقت قمٚمٞمدف اومجٞمدع ُمد٤م  ,يمت٥م ذم احلددي٨م (485)(ٜمٗم٧مُص )وىمد  :ىم٤مل اًمِمٞم 

 ُمٜمٝم٤م إرسمٕمقن اعمسامة سم٤مًمقدقم٤مٟمٞم٦م . , ُمقوقع

يمٚمٝمدد٤م  ,أوص مدد٤م قمددكم ريض اهلل قمٜمددف طوُمٜمٝمدد٤م اًمقصدد٤مي٤م اعمٜمسددقسم٦م إمم اًمٜمبددل 

   :ُمقوقع ُم٤م ظمال احلدي٨م إول

ــي  »:وهددق ــت مـ ــ)أك ــر أ (486) (ةبؿـزل ــى غ ــن موس ــارون م ــي   ــه ال كب ك

 . (487)شبعدي

                                                                                                                                                                                         

( ُمـ طمد يد٨م أيب ؾمدٕمٞمد ريض 1042( وأسمق يٕمغم سمرىمؿ )3727وٕمٞمػ, رواه اًمؽمُمذي سمرىمؿ) (483)

حمٛمدد  هذا طمدي٨م طمسـ همري٥م ٓ ٟمٕمرومف إٓ ُمـ هذا اًمقضمف وؾمٛمع ُمٜمدل اهلل قمٜمف, وىم٤مل اًمؽمُمذي قم٘مبف:

 .وم٤مؾمتٖمرسمفقمٞمؾ هذا احلدي٨م سمـ إؾمام

 وذم ؾمٜمده قمٓمٞم٦م اًمٕمقذم وٕمٞمػ وؿمٞمٕمل وُمدًمس, يم٤من يدًمس اًمٙمٚمبل. 

, وذم ؾمٜمده قمٛمدرة سمٜمد٧م ( ُمـ طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م881/سمرىمؿ 23ورواه اًمٓمؼماين ذم اًمٙمبػم )

 وٕمٞمػ. اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد اًمدٓل, وخمقل سمـ إسمراهٞمؿ راوميض, وأومٕمك مل أضمد د٤م شمرمج٦م

 .(4973سمرىمؿ )واٟمٔمر اًمْمٕمٞمٗم٦م 

واٟمٔمددر  (,1/476اًم٘مدد٤مري ذم إهار اعمرومققمدد٦م ذم إظمبدد٤مر اعمقوددققم٦م) ُمقوددقع, ذيمددره (484)

 (.1/237اعمقوققم٤مت ٓسمـ ا قزي )

 قمغم أين مل أضمد ًمف أصاًل.

 .شُصٜمػ»ذم )ز(  (485)
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اهلل العؼـل  أن أول مـا خؾـق »:ُم٤م يروى :(488)٦مٞمٛمسمـ شمٞما ىم٤مل اًمِمٞم  شم٘مل اًمديـ

 ،أكـرم مــك اوطزيت ما خؾؼت خؾؼ   :أدبر فلدبر فؼال :فؼال له ،أقبل فلقبل :فؼال له

 ٤مويسدٛمقٟمف أيًْمد ش وطؾقك العؼـاب ،ولك الثواب ،وبك أططي ،آخذ (489)(كبف)

وأسمدق احلسدـ  ,وأسمق طم٤مشمؿ اًمبسدتل ,(490)ضمٕمٗمر اًمٕم٘مٞمكم يمام ذيمر أسمق ,اًم٘مٚمؿ ُمقوقع

 .خيتص سم٤مًمْمٕمٞمػ ٤مصمٜم٤م قمنم ٟمققمً اومذًمؽ  ,وهمػمهؿ ,(491)سمـ ا قزياو ,ىمٓمٜملاًمدار

                                                                                                                                                                                         

 ش.سمٛمٜمزل»ذم )ط(  (486)

 ( قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ريض اهلل قمٜمف.2404( وُمسٚمؿ سمرىمؿ )4416رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ ) (487)

 (.11/230اٟمٔمر جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) (488)

 ش.ومٞمؽ»ذم )ط(  (489)

 ( ُمـ طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م ريض اهلل قمٜمف.3/175اًمْمٕمٗم٤مء ) (490)

 (.1/174اعمقوققم٤مت ) (491)
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   ينالباب الثا



 ذم ُمٕمروم٦م أوص٤مف اًمرواة ُمـ ي٘مبؾ روايتف وُمـ ٓ ي٘مبؾ
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 ؼبل يؼبل روايته ومن ال يمعرفة أوصاف الرواة من يف 

وهدل اًمتدل ْٞمدز سمدلم اًمّمدحٞمح  ,وأمهٝمد٤م ,أٟمقاع قمٚمقم احلدي٨م وهل ُمـ أضمّؾ 

 ,أومدرد ذم اًمْمدٕمٗم٤مء يمٙمتد٤مب اًمبخد٤مري وومٞمٝم٤م شمّم٤مٟمٞمػ يمثدػمة ُمٜمٝمد٤م ُمد٤م ,واًمْمٕمٞمػ

   ,سمـ طمب٤منومرد ذم اًمث٘م٤مت يمٙمت٤مب اًمث٘م٤مت ٓأُ ُم٤م ٤م ٜمٝموُم ,ىمٓمٜملواًمدار, واًمٜمس٤مئل

واسمدـ أيب  ,(493), واسمدـ أيب ظمٞمثٛمد٦م(492)اؿمدؽمك يمتد٤مري  اًمبخد٤مريُمد٤م  ٤مٝموُمٜم

 .(494)طم٤مشمؿ

 ,ؿ اًمتثب٧م ومٞمدفوجي٥م قمغم اعمتٙمٚم, صٞم٤مٟم٦م ًمٚمنميٕم٦م :(495)وضمقز ا رح واًمتٕمديؾ 

 ٝمؿ سمام ٓ جيرح . طموم٘مد أظمٓم٠م همػم واطمد سمجر

 

                                                                        

ًمف اًمت٤مري  اًمٙمبػم, واًمت٤مري  اًمّمٖمػم, وُيٕمزى ًمف اًمت٤مري  إوؾمط, واًمّمحٞمح أٟمف اًمّمٖمػم, ومه٤م  (492)

 يمت٤مسم٤من ٓ خيٗمٞم٤من قمغم سم٤مطم٨م.

 اًمٙمبػم ـُمبِع ُم١مظمًرا ذم صمالصم٦م جمٚمدات, واًمراسمع ومٝمرس, سمتح٘مٞمؼ صالح هٚمؾ. هق اًمت٤مري  (493)

 هق يمت٤مب ا رح واًمتٕمديؾ. (494)

 سمؾ ىمد جي٥م أطمٞم٤مًٟم٤م: ٟمّمًح٤م ًمألُم٦م وحتذيًرا ُمـ اًمنم, ٕدًم٦م يمثػمة ًمٞمس هذا ُمقوع سمسٓمٝم٤م. (495)
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   -:فصـول هوفي 

صدقل قمدغم أٟمدف يِمدؽمط ومدٞمٛمـ وإ ,واًمٗم٘مف ,ئٛم٦م احلدي٨مأمجع مج٤مهػم أ :إول

 واًمْمبط .  ,ذت٩م سمحديثف اًمٕمداًم٦م

وظمدقارم  ,ُمـ أؾمب٤مب اًمٗمسدؼ ؾمٚمٞماًم  ,قم٤مىماًل  ,٤مسم٤مًمٖمً  ,وم٤مًمٕمداًم٦م ومٞمف أن يٙمقن ُمسٚماًم 

 اعمروءة . 

ن إًمٙمت٤مسمدف  ٤مود٤مسمٓمً  ,ن طمددث ُمدـ طمٗمٔمدفإ ٤مطم٤مومًٔمد ,٤مبط أن يٙمقن ُمتٞم٘مًٔمدْمواًم

)وٓ  ,وٓ يِمؽمط اًمذيمقرة ,ن روى سمفإسمف اعمٕمٜمك  ,(496)(ؾٞمذ)سمام  ٤مقم٤مرومً  ,طمدث ُمٜمف

 .  دوٓ اًمٕمد ,وٓ اًمبٍم ,وهمريبف , فوٓ اًمٕمٚمؿ سمٗم٘مٝم (497)احلري٦م(

ومٛمدـ  ,ؾمتٗم٤مود٦مأو سم٤مٓ ,(498)ٕمرف اًمٕمداًمد٦م سمتٜمّمدٞمص قمددًملم قمٚمٞمٝمد٤مي :اًمث٤مين

 ,وؿم٤مع اًمثٜم٤مء قمٚمٞمف مد٤م يمٗمدل ,أو همػمهؿ ُمـ اًمٕمٚمامء ,اؿمتٝمرت قمداًمتف سملم أهؾ اًمٜم٘مؾ

 وأؿمب٤مهٝمؿ.  ,ريض اهلل قمٜمف محدأو ,واًمِم٤مومٕمل ,وإوزاقمل ,ٗمٞم٤مٟملمواًمس ,يمامًمؽ

                                                                        

 ش.خيتؾ»ذم )ز(  (496)

 .ًمٞمس ذم )ط(  (497)

ٗمل واطمد ُمٕمتؼم, واؿمؽماط اًمٕمدًملم سمٜمد٤مء قمدغم اًمتسدقي٦م ٓ ُيِمؽمط شمٜمّمٞمص قمدًملم قمٚمٞمٝم٤م, سمؾ يٙم (498)

 سملم اًمِمٝم٤مدة واًمرواي٦م, وسمٞمٜمٝمام ومروق, وؾمٞم٠ميت اًمتٜمبٞمف قمٚمٞمف ُمـ يمالم اعمّمٜمػ.

 -95( و صمٛمدرات اًمٜمٔمدر )ص 99-98( وقمٚمقم احلدي٨م ٓسمـ اًمّمدالح )ص 98راضمع اًمٙمٗم٤مي٦م )ص  

97.) 
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 .يمام ي٘مبؾ ظمؼممه٤م ,(499)(فسم)واعمرأة إذا يم٤مٟم٤م قم٤مروملم  ,وي٘مبؾ شمٕمديؾ اًمٕمبد

روايتدف سمروايد٤مت اًمث٘مد٤مت اعمٕمدرووملم سم٠من يٕمتدؼم  :ويٕمرف وبٓمف: ىم٤مل اخلٓمٞم٥م 

 ,٤مصمبًتد ٤مويم٤مٟم٧م خم٤مًمٗمتف ٟم٤مدرة قمرومٜم٤م يمقٟمف و٤مسمٓمً  ,٤مواإلشم٘م٤من وم٢من واوم٘مٝمؿ هم٤مًمبً  ,سم٤مًمْمبط

 حت٩م سمحديثف. ٟمومل  ,وإن وضمدٟم٤مه يمثػم اعمخ٤مًمٗم٦م دؿ قمرومٜم٤م اظمتالل وبٓمف

ٕن  :اًمتٕمديؾ ُم٘مبقل ُمـ همػم ذيمر ؾمببف قمغم اعمذه٥م اًمّمحٞمح اعمِمدٝمقر :اًمث٤مًم٨م

 ّمٕم٥م ذيمره٤م .يثػمة أؾمب٤مسمف يم

قضمد٥م يٓظمدتالف اًمٜمد٤مس ومدٞمام  :ُمبلم اًمسدب٥م اوأُم٤م ا رح ومال ي٘مبؾ إٓ ُمٗمًن 

وإؾمدامقمٞمؾ سمدـ  ,ي ذم صحٞمحف سمٕمٙمرُم٦م ُمقمم سمـ قمبد٤مسودذا اطمت٩م اًمبخ٤مر ,ا رح

ـ ؾمٕمد وهمػمه , ويمؾ ه١مٓء وُمسٚمؿ سمسقيد سم ,وهمػمهؿ ,وقم٤مصؿ سمـ قمكم, أيب أويس

 يثبد٧م إٓ ُمٗمند ذهبدقا إمم أن ا درح ٓاهدؿ أؽ دال قمدغم ًمدوذ ,ؾمبؼ اًمٓمٕمـ ومٞمٝمؿ

 ًمسب٥م . ا

د طمدديثٝمؿ قمدغم يمتد٥م ا درح رٟمام يٕمتٛمد اًمٜمد٤مس ذم ضمدرح اًمدرواة وإ :وم٢من ىمٞمؾ

ومدالن  :سمدؾ ي٘متٍمدون قمدغم ىمدقدؿ ,ًمبٞمد٤من اًمسدب٥مام يتٕمروقن ومٞمٝم٤م وىمٚم ,واًمتٕمديؾ

وٟمحدق  ,أو همدػم صم٤مسمد٧م ,هذا طمدي٨م وٕمٞمػ وأ ,وٟمحقه ,ومالن ًمٞمس سمٌمء ,ػٞموٕم

                                                                        

 ش.سملم»ذم )ط(  (499)
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وؾمدد سمد٤مب ا درح ذم  ,إمم شمٕمٓمٞمؾ ذًمؽ (500)(يضٗمي)سمٞم٤من اًمسب٥م وم٤مؿمؽماط  ,ذًمؽ

 ؟ إهمٚم٥م

قمتٛمددٟم٤مه ذم اواحلٙمؿ سمف وم٘مدد  ,صمب٤مت ا رحإن ذًمؽ وإن مل ٟمٕمتٛمده ذم أا قاب و

صمدؿ  ,ٕن ذًمؽ أوىمع قمٜمدٟم٤م ومٞمٝمؿ ريبد٦م ىمقيد٦م :ومٞمف ذًمؽ اشمقىمػ ىمبقل طمدي٨م ُمـ ىم٤مًمق

وم٘مبٚمٜمد٤م  ف,ث٘مد٦م سمٕمداًمتدوضمد٥م اًمأ ٤مُمـ اٟمزاطم٧م قمٜمف شمٚمؽ اًمريب٦م سمحثٜم٤م قمدـ طم٤مًمدف سمحًثد

شم٘مددم  ممـوهمػممه٤م  ,مؿ ص٤مطمب٤م اًمّمحٞملم ٩مطمتايم٤مًمذيـ  ,ومل ٟمتقىمػ (501))روايتف(

 .ومٞمٝمؿ ا رح 

ٕمددد ٕن اًم :يثب٧م ا رح واًمتٕمديؾ ذم اًمرواة سم٘مقل واطمد قمغم اًمّمدحٞمح :اًمراسمع

 وشمٕمديٚمف. ذم ضمرح راويف (502)ط(يِمؽم)ومٚمؿ  ,ؼمقل اخلبمل يِمؽمط ذم ىم

شمٕمددد اعمٕمددل قمدغم إن و ,وشمٕمديؾ, وم٤م رح ُم٘مددموإن اضمتٛمع ذم ؿمخص ضمرح 

وا ٤مرح خيدؼم قمدـ سمد٤مـمـ ظمٗمدل قمدغم  ,ٕن اعمٕمدل خيؼم قمام فمٝمر ُمـ طم٤مًمف :إصح

 اعمٕمدل .

لم ٞمدٕمشمإذ ٓسمد ُمدـ  :سمف اًمتٕمديؾ ٓ جيزئ إن ىمّمد ,إذا ىم٤مل طمدصمٜمل صم٘م٦م :اخل٤مُمس

ف سمام هق ـمٚمع قمغم ضمرطماوهمػمه ىمد  ,وذًمؽ ٕٟمف ىمد يٙمقن صم٘م٦م قمٜمده :وشمسٛمٞمتف ,اعمٕمدل

                                                                        

 ش.ي٘متيض»ذم )ط(  (500)

 ش.طمديثف»ذم )ك( و)ط(  (501)

 .شيِمؽمك»ذم )ط(  (502)
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جمدرد سمدف وإن ىمّمدد  ,ذم اًم٘مٚمدقب (503)قمـ شمسٛمٞمتف ُمري٥م سمؾ إضاسمف  ,ضم٤مرح قمٜمده

جيدقز أن  فٟمدٕ: ُمٜمدف ًمدف مل جيٕمؾ روايتف قمٜمدف شمٕمددياًل , ؾمامهوإظمب٤مر ُمـ همػم شمٕمديؾ 

   .يروي ُمـ همػم قمدل

ٟمدف ٠مقمٛمدـ مل يسدٛمف وم ىصمدؿ رو ,يمؾ ُمـ روي٧م قمٜمف ومٝمدق صم٘مد٦م :ٟمٕمؿ إذا ىم٤مل اًمٕم٤ممل

 . ٤مٟمٗمً ا ٟمٕمٛمؾ سمتزيمٞمتف هذه عم٤م ُمر ٟم٤م ٓأ همػم ,ًمف ٤ميٙمقن ُمزيمٞمً 

وٓ خم٤مًمٗمتف ًمدف  ,سمّمحتف طمٙماًم  (504)ه قمغم وومؼ طمدي٨م ٤مٞموًمٞمس قمٛمؾ اًمٕم٤ممل أو ومت

 ذم راويف .  ٤مطًم رضم

ط اًمٕمداًمد٦م ذم اًمروايد٦م إذا قمٛمدؾ ااًمٕم٤ممل اًمذي ُمـ ؿم٠مٟمف اؿمدؽم :(505)ىم٤مل اًم٘م٤ميض

قمٛمٚمدف ُمدـ سمد٤مب  ًمدف إذا مل يٙمدـ يٙمدقن شمٕمددياًل  ,وٓ ُمت٤مسمع , رضمؾ ٓ ؿم٤مهد ًمفؼمسمخ

ذم ٟمٗمدس  ٤من يٕمٛمؾ سم٤محلدي٨م اًمْمٕمٞمػ خم٤مومد٦م أن يٙمدقن صدحٞمحً أوذًمؽ  ,طمتٞم٤مطٓا

 إُمر جي٥م اًمٕمٛمؾ سمف . 

 واًمتٕمديؾ: اعمستٕمٛمٚم٦م ذم ا رح إًمٗم٤مظ :اًمس٤مدس 

 :ظ اًمتٕمديؾ ومٕمغم ُمراشم٥م٤مأُم٤م أًمٗم

                                                                        

 ش.يقىمع»ذم )ط( زي٤مدة: (503)

 ش.هذه»ذم )ز( هٜم٤م زي٤مدة:  (504)

 (.65اعمٜمٝمؾ اًمروي )ص  (505)
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أو ي٘م٤مل ذم اًمٕمددل طمد٤مومظ  هق صم٘م٦م, أو ُمت٘مـ, أو صمب٧م, أو طمج٦م,إومم: أن ي٘م٤مل 

 ومٝمق ممـ ذت٩م سمحديثف. أو و٤مسمط,

, (506)اًمث٤مٟمٞم٦م: صدوق, أو حمٚمف اًمّمدق, أو ٓ سم٠مس سمف, ومٝمق ممـ يٙمتد٥م طمديثدف

 مويٜمٔمر ومٞمف, ٕن هذه اًمٕمب٤مرات ٓ شُمِمٕمر سم٤مًمْمبط, ومُٞمٜمَْتٔمر: ًمُٞمٕمرف وبٓمف, وىمد شم٘مدد

 سمٞم٤من آقمتب٤مر.

 وقمـ اسمـ ُمٝمدي ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق ظمٚمدة, وم٘مٞمؾ ًمف: يم٤من صم٘م٦م؟

 ُم٠مُمقًٟم٤م, ويم٤من ظمػًما, اًمث٘م٦م ؿمٕمب٦م, وؾمٗمٞم٤من.ىم٤مل: يم٤من صدوىًم٤م, ويم٤من 

اًمث٤مًمث٦م: إذا ىمٞمؾ ؿمٞم  ومٝمق ُيٙمت٥م طمديثف, ويٜمٔمر ومٞمف, ىمٞمؾ: وىمري٥م ُمٜمف روى قمٜمدف 

 اًمٜم٤مس.

 , ىمٞمؾ: وُمثٚمف هق وؾمط.اًمراسمٕم٦م: ص٤مًمح احلدي٨م وم٢مٟمف يٙمت٥م طمديثف ًمالقمتب٤مر

 وؾمٛمع اسمـ ُمٝمدي ذم طمؼ رضمؾ وٕمٞمػ احلدي٨م: هق رضمؾ صدوق؟

 ٨م.وم٘م٤مل: رضمؾ ص٤مًمح احلدي

 وأًمٗم٤مظ ا رح أيًْم٤م قمغم ُمراشم٥م:

 أوٓه٤م: هق ًملم احلدي٨م, ومٝمذا يٙمت٥م طمديثف ويٜمٔمر اقمتب٤مًرا.

                                                                        

أي اًمّمدوق, وُمـ ىمٞمؾ ومٞمف: ٓ سم٠مس سمف, وأُمث٤مل ه١مٓء ذم درضمد٦م آطمتجد٤مج, ٓ أاهدام يٙمتد٥م  (506)

ع ُم٘مدُمد٦م ُتدذي٥م طمديثٝمام ًمالقمتب٤مر, إٓ إن قمٜمك اًمّمدوق ذم ٟمٗمسف اًمْمٕمٞمػ ذم ودبٓمف, وراضمد

 اًمتٝمذي٥م .
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, وًمٙمـ جمروح سمِمئ يٙمقن ؾم٤مىمًٓم٤م ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: إذا ىمٚم٧م ًملم احلدي٨م ومال

 ٓ يس٘مط اًمٕمداًم٦م.

ىمٞمؾ: وُمثٚمف ُم٘م٤مرب احلدي٨م, أو ُمْمٓمرب احلدي٨م, أو ٓ ذت٩م سمف, أو 

 جمٝمقل.

طمديثف إٓ أٟمف يمت٥م  (507))ذم( ومٝمق سمٛمٜمزًم٦م إومم قي,اًمث٤مٟمٞم٦م: هق ًمٞمس سم٘م

 دوٟمف ذم اًم٘مقة. 

 ُمثٚمف ًمٞمس سمذاك, أو ًمٞمس سمذاك اًم٘مقي.وىمٞمؾ: 

 دون اًمث٤مين ٓ ُيٓمرح, سمؾ يٕمتؼم.وهق اًمث٤مًمث٦م: وٕمٞمػ احلدي٨م, 

ومٝمدق ؾمد٤مىمط ٓ  ,أو يمدذاب ,أو ذاهد٥م احلددي٨م ,هق ُمؽموك احلددي٨م :٦ماًمراسمٕم

 يٙمت٥م طمديثف .

يمٛمدـ  ,أو إؾمدامقمف ,احلدي٨م ي٦م ُمـ قمرف سم٤مًمتس٤مهؾ ذم ؾمامعٓ شم٘مبؾ روا :اًمس٤مسمع

 ,ُمّمدحح(508))صدحٞمح(ـ أصدؾ ُمٓ ذدث  أو ,أو يِمتٖمؾ قمٜمف ,طم٤مًم٦م اًمسامع ميٜم٤م

أو سمٙمثدرة  ,وطمٗمدظ (509)(يمتد٥م)٘ملم ذم احلددي٨م ُمدـ همدػم أو ُمـ قمرف سم٘مبقل اًمتٚم

                                                                        

 ًمٞمس ذم )ط(. (507)

 ًمٞمس ذم )ط(. (508)

 .شيمث٥م»ذم )ط(  (509)
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, اًمِمدقاذ ةأو ُمدـ يمثدر ,(510)ح(ّمدح)ُماًمسٝمق ذم رواي٤مشمف إذا مل ذدث ُمدـ أصدؾ 

 ذم طمديثف . اعمٜم٤ميمػم و

ُمدـ همٚمدط ذم طمديثدف  :وهمدػمهؿ ,واحلٛمٞمددي ,وأمحد سمـ طمٜمبؾ ,ىم٤مل اسمـ اعمب٤مرك

 .(511)تفؾم٘مٓم٧م رواي فس قمغم همٚمٓمأو , ًمف همٚمٓمف ومٚمؿ يرضمعلمِّ بُ ومَ 

هذا اًمذي ىمد٤مًمقه ًمٕمٚمدف إذا فمٝمدر ُمٜمدف ذًمدؽ قمدغم وضمدف  :(512)ىم٤مل اسمـ اًمّمالح

 .اًمٕمٜم٤مد

وٓسمد٠مس  ,بحد٨م ومٗمٞمدف ٟمٔمدرػم ذم اًم٘مٜمسم٠من يٙمقن قمغم وضمف اًمت :اوم٢من مل يٙمـ قمٜم٤مدً  

ويم٤من سمٕمْمٝمؿ إذا يمت٥م ـمب٘مد٦م اًمسدامع يمتد٥م  ,ٓ خيتؾ ُمٕمف ومٝمؿ اًمٙمالم ,دٟمك ٟمٕم٤مس٠مسم

 وومالن وهق يٙمت٥م . ,وومالن وهق يٜمٕمس

ؾ ُم٤م روى قمٜمف ىمبؾ ٘مبومٞم ,أو ًمٖمػم ذًمؽ ,أو ذه٤مب سمٍمه ,فخلروم ُمـ ظمٚمط :اًمث٤مُمـ

تجدقا طم٥م اومٛمدٜمٝمؿ قمٓمد٤مء سمدـ اًمسد٤مئ ,٤ميًْم أوُم٤م ؿمؽ ومٞمف  ,ويرد ُم٤م سمٕمده ,ظمتالطآ

 ٕم٦م . بيم٤مًمثقري وؿم ,يم٤مسمر قمٜمفسمرواي٦م إ

وُمدٜمٝمؿ قمبدد اًمدرمحـ  ,قمـ زاذان ه ؾمٛمٕمٝمام ؿمٕمب٦م سمآظمرإٓ طمديثلم :اًم٘مٓم٤من ىم٤مل

وُمدٜمٝمؿ , ذم أيد٤مم اعمٝمددي (514)(ُمسدٕمقد)اهلل سمـ  قمبد سمـ قمتب٦م (513)(قمبداهلل سمـ)سمـ

                                                                        

 .شصحٞمح»ذم )ط(  (510)

 (.144-143اًمٙمٗم٤مي٦م )ص  (511)

 (.108قمٚمقم احلدي٨م )ص  (512)
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ٞمٜمدد٦م ىمبددؾ ُمقشمددف ٞمٞم٤من سمددـ قمٗموُمددٜمٝمؿ ؾمدد ,ٞمٕمدد٦م اًمددرأي ؿمددٞم  ُم٤مًمددؽ ذم اظمددر قمٛمددرهرسم

 . (515)(سمسٜمتلم)

 .   احل٤مل اعمجٝمقل ٦مذم رواي :اًمت٤مؾمع

 -:وهق أىمس٤مم صمالصم٦م

 . ومال ي٘مبؾ قمٜمد ا امهػم, ٤موسم٤مـمٜمً  ,اجمٝمقل اًمٕمداًم٦م فم٤مهرً  :أطمده٤م

 وىمٓمع سمدف, ت٤مر ىمبقًمفخواعم ,وهق اعمستقر ,آ فم٤مهرً  ٤مجمٝمقل اًمٕمداًم٦م سم٤مـمٜمً  :وصم٤مٟمٞمٝم٤م

ومدٞمٛمـ  ةراعمِمدٝمق ,(517)وقمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ ذم أيمثدر يمتد٥م احلددي٨م ,(516)اًمرازي ؾمٚمٞمؿ

                                                                                                                                                                                         

 زي٤مدة ذم )ط(. (513)

 .شاعمسٕمقد»ذم )ك(  (514)

 ًمٞمس٧م ذم )ك(. (515)

 هق ؾمٚمٞمؿ سمـ أيقب اًمرازي. (516)

 .(647-17/645( وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء )399-2/397) وومٞم٤مت إقمٞم٤منشمرمجتف ذم  

-ي٘مبؾ جمٝمقل احل٤مل ذم اًمِمقاهد واعمت٤مسمٕم٤مت, ٓ ذم آطمتج٤مج, وهذا اًم٘مقل شمبدع ومٞمدف اعمّمدٜمػ  (517)

( قمٙمسدف 136-135اسمـ اًمّمالح, وىمد ٟمس٥م احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ٟمزهد٦م اًمٜمٔمدر )ص  -يمٕم٤مدشمف

 ًمٚمجٛمٝمقر وم٘م٤مل رمحف اهلل:

ُيقصمؼ: ومٛمجٝمقل احل٤مل, وهق اعمستقر, وىمد ىمبؾ روايتف مج٤مقم٦م سمٖمػم ىمٞمدد,  وإن روى قمٜمف اصمٜم٤من ومّم٤مقمًدا,ومل

 ورده٤م ا ٛمٝمقر .

واًمتح٘مٞمؼ أن رواي٦م اعمستقر وٟمحقه مم٤م ومٞمف آطمتامل, ٓ يٓمٚمؼ اًم٘مقل سمرده٤م, وٓ سم٘مبقد٤م, سمؾ هل ُمقىمقومد٦م 

همدػم  إمم اؾمتب٤مٟم٦م طم٤مًمف يمام ضمزم سمف إُم٤مم احلرُملم, وٟمحقه ىمقل اسمدـ اًمّمدالح ومدٞمٛمـ ضُمدرح سمجدرح
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٤مر ُمبٜمل قمغم طمسـ اًمٔمـ سمد٤مًمراوي بظمٕن أُمر اإل :شمٕمذرت ُمٕمرومتٝمؿوشم٘م٤مدم قمٝمدهؿ 

ر سمخدالف ذٕمدتُموُمٕمرومد٦م اًمبد٤مـمـ  ,طمددوايمدؾ  ُمٓمٚمدقبوٟمنم إطم٤مدي٨م  ,اعمسٚمؿ

قمٚمدٞمٝمؿ ذًمدؽ ومد٤مقمتؼم ومٞمٝمد٤م اًمٕمداًمد٦م ذم  ٕمدذروٓ يت ,حلٙم٤مماًمِمٝم٤مدة وم٠ماه٤م شمٙمقن قمٜمد ا

 واًمب٤مـمـ . ,اًمٔم٤مهر

ومل يٕمدرف طمديثدف إٓ ُمدـ  ,هق يمؾ ُمـ مل يٕمرومف اًمٕمٚمامءو ,جمٝمقل اًمٕملم :وصم٤مًمثٝم٤م

 .(518)ضمٝم٦م راو واطمد ىم٤مًمف اخلٓمٞم٥م

: ُمـ ي٘مبؾ رواي٦م اعمجٝمقل اًمٕمداًم٦م ٓ ي٘مبؾ رواي٦م اعمجٝمقل (519)ىم٤مل اسمـ اًمّمالح

 اًمٕملم.

ن أإٓ  ,ومٝمق جمٝمدقل قمٜمددهؿ اُمـ مل يرو قمٜمف إٓ واطمدً  :(520)وىم٤مل اسمـ قمبد اًمؼم 

وقمٛمرو سمـ ُمٕمددي يمدرب  ,يمامًمؽ سمـ ديٜم٤مر ذم اًمزهدسمٖمػم محؾ اًمٕمٚمؿ  ايٙمقن ُمِمٝمقرً 

   .سم٤مًمٜمجدة

                                                                                                                                                                                         

 ُمٗمن. 

 (.88اًمٙمٗم٤مي٦م )ص  (518)

 (.101قمٚمقم احلدي٨م )ص (519)

 (:289ىم٤مل اسمـ اًمّمالح ذم قمٚمقم احلدي٨م )ص (520)

صمؿ سمٚمٖمٜمل قمـ أيب قمٛمر سمـ قمبد اًمؼم إٟمدًمز وضم٤مدة ىم٤مل يمؾ ُمـ مل يرو قمٜمف إٓ رضمؾ واطمد ومٝمق قمٜمدهؿ 

 ... إًم .جمٝمقل 
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صمٜمد٤من ُمدـ اعمِمدٝمقريـ ان يروي قمٜمدف أوأىمؾ ُم٤م يرومع ا ٝم٤مًم٦م  :(521)ىم٤مل اخلٓمٞم٥م

 سم٤مًمٕمٚمؿ .

قمدـ  ,ج اًمبخ٤مري ذم صدحٞمحفىمد ظمرَّ  :قمغم اخلٓمٞم٥م اردً  (522)ىم٤مل اسمـ اًمّمالح

سمدـ يمٕمد٥م  ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم, وُمسٚمؿ قمـ رسمٞمٕم٦ممل يروقمٜمف همػم و ,ؾمٚمٛملُمرداس إ

إمم ظمروضمدف قمدـ  (523) (ُمدٜمٝمام)وذًمؽ ُمّمدػم  ,إؾمٚمٛمل مل يرِو قمٜمف همػم أيب ؾمٚمٛم٦م 

   .واخلالف ذم ذًمؽ يم٤مخلالف ذم آيمتٗم٤مء سمتٕمديؾ واطمد ,هذه ا ٝم٤مًم٦م سمرواي٦م واطمد

(524)اًمديـحمٞمل ىم٤مل اًمِمٞم  
اًمّمقاب ُم٤م ذيمره اخلٓمٞمد٥م ومٝمدق مل ي٘مٚمدف  :قمٜمف ٤مجمٞمبً  

 :(525)(قمجد٥م)سمام ذيمدره قمٚمٞمف ورد اًمِمٞم   ,سمؾ ٟم٘مٚمف قمـ أهؾ احلدي٨م ,قمـ اضمتٝم٤مده

وهذان ُمٕمروومد٤من قمٜمدد أهدؾ اًمٕمٚمدؿ سمدؾ  ,ٕٟمف ذط ذم اعمجٝمقل أن ٓ يٕمرومف اًمٕمٚمامء

واًمّمدح٤مسم٦م  ,ورسمٞمٕم٦م ُمدـ أهدؾ اًمّمدٗم٦م ,ُمِمٝمقران ومٛمرداس ُمـ أهؾ سمٞمٕم٦م اًمروقان

 . ٧ماهؿ ًمق صمبت٤مقمٞم٠م ا ٝم٤مًم٦م سمرضيمٚمٝمؿ قمدول ومال شم

                                                                        

 (.88اًمٙمٗم٤مي٦م )ص  (521)

 (.102قمٚمقم احلدي٨م )ص  (522)

 .شسمٞمٜمٝمام»)ز( ذم  (523)

 (.1/298اإلرؿم٤مد واًمتٞمسػم ) (524)

 .شجمٞم٥م»ذم )ك( (525)
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 :وًمٞمد٧م ؿمدٕمري يمٞمدػ يددومع ىمقًمدف ؿ ذم طمؼ اًمّمح٤مسم٦مٚمَّ َس هذا ا قاب ُمُ  :أىمقل

 در أن اًمٕمددوىمد شم٘مر ,يم٤مخلالف ذم آيمتٗم٤مء سمتٕمديؾ واطمد (526))ذم ذًمؽ( واخلالف

 ,و شمٕمديٚمدف قمدغم اعمدذه٥م اًمّمدحٞمح ,وٓ ذم ضمرح اًمراوي ,ؼممل يِمؽمط ذم ىمبقل اخل

 ًمؽ ٓ يِمؽمط ذم رومع ا ٝم٤مًم٦م .ٙمذوم

 :فـــــــــرع

 .هنسبمسه واوإن جهل  ,وعدالته ,يكبل من عرفت عينه

 :أىمقال ٦ماعمبتدع اًمذي مل يٙمٗمر سمبدقمتف ومٞمف صمالصم :اًمٕم٤مذ 

وهمػم اعمتد٠مول  ,ومٙمام اؾمتقى ذم اًمٙمٗمر اعمت٠مول ف,ًمٗمس٘م :٤مُمٓمٚم٘مً  فىمٞمؾ ٓ شم٘مبؾ روايت

 يستقي ذم اًمٗمسؼ اعمت٠مول وهمػمه . 

 (527)ؾمدتحٚمف يم٤مخلٓم٤مسمٞمد٦ماوإن  ,ىمبدؾ ب ًمٜمٍمة ُمذهبفإن مل يستحؾ اًمٙمذ :وىمٞمؾ

 .(528)ريض اهلل قمٜمف زى هذا إمم اًمِم٤مومٕملويٕم, ٘مبؾشمُمـ اًمرواومض مل 

                                                                        

 ًمٞمس ذم )ط(. (526)

 (:2/381ىم٤مل اإلُم٤مم اًمسٛمٕم٤مين ذم إٟمس٤مب ) (527)

دٞمد٦م ٢مويمد٤من ي٘مدقل سم ,وهؿ أصح٤مب أيب اخلٓم٤مب إؾمدي ,اخلٓم٤مسمٞم٦م :ومج٤مقم٦م ُمـ همالة اًمِمٞمٕم٦م ي٘م٤مل دؿ

 .د ُمٜمٝمؿ اخلٓم٤ميبضمٕمٗمر اًمّم٤مدق صمؿ ادقمك اإلدٞم٦م ًمٜمٗمسف ي٘م٤مل ًمٙمؾ واطم

 (.120اًمٙمٗم٤مي٦م )ص  (528)
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وىمد٤مل  ,وهذا اًمذي قمٚمٞمدف إيمثدر ,ىمبؾ وإٓ ,٘مبؾيمل  فعمذهب ٦مإن يم٤من داقمٞم :وىمٞمؾ

واشمٗم٘مدقا قمدغم  اًمداقمٞمد٦م, ذم همػم (529)ٜم٤م(صح٤مسمأ)اظمتٚمػ  :سمٕمض أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل

 قمدم ىمبقل رواي٦م اًمداقمٞم٦م .

ئٛمتٜمد٤م ىم٤مـمبد٦م ٓ أطمتج٤مج سم٤مًمداقمٞم٦م قمٜمد آ ٓ جيقز :(530)ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ سمـ طمب٤من

وهمػممه٤م ُمـ  ,ٗمل اًمّمحٞمحلموم اواعمذه٥م إول وٕمٞمػ ضمدً  ,ًمؽذ ظمالف سمٞمٜمٝمؿ ذم

 طمتج٤مج سمٙمثػم ُمـ اعمبتدقم٦م همػم اًمدقم٤مة .آئٛم٦م احلدي٨م أ(531) )يمت٥م(

إٓ  تدفوهمػمه ُمـ أؾمدب٤مب اًمٗمسدؼ شم٘مبدؾ رواي ,اًمت٤مئ٥م ُمـ اًمٙمذب :احل٤مدي قمنم

وإن طمسدٜم٧م  ,اوايتدف أسمددً ومدال شم٘مبدؾ ر طاًمت٤مئ٥م ُمـ اًمٙمذب ذم طمدي٨م رؾمقل اهلل 

] واًمّمدػمذم اًمٗم٘مٞمدف  -ؿمدٞم  اًمبخد٤مري- واحلٛمٞمددي ,محد سمـ طمٜمبؾأىم٤مل  ذايم ,قسمتفشم

اًمٜم٘مدؾ  ؾيمدؾ ُمدـ أؾمد٘مٓمٜم٤م ظمدؼمه ُمدـ أهد :وم٘م٤مل ذمػموأـمٚمؼ اًمّم ,(532)اًمِم٤مومٕمل [

وُمـ وٕمٗمٜم٤م ٟم٘مٚمف مل ٟمجٕمٚمف  ,قًمف سمتقسم٦م ئمٝمره٤مبًم٘م (533))مل َٟمُٕمْد( قمٚمٞمف هٙمذب وضمدٟم٤مسم

 .واًمِمٝم٤مدة  ,ومؽمىم٧م ومٞمف اًمرواي٦مامم٤م  ؽ, ىم٤مل وذًمذًمؽسمٕمد  ٤مىمقيً 

                                                                        

 .شأصح٤مب اًمِم٤مومٕمل»ذم )ط(  (529)

 (.64-3/63يمت٤مب اعمجروطملم ) (530)

 ًمٞمس ذم )ط(. (531)

 .ًمٞمس ذم )ط( (532)

 .ًمٞمس ذم )ط( (533)
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ُمـ يمذب ذم ظمؼم واطمد وضم٥م إؾم٘م٤مط ُم٤م شم٘مدم ُمدـ  :]وىم٤مل أسمق اعمٔمٗمر اًمسٛمٕم٤مين

 . (534) طمديثف[

 ,٤مهضمدع اعمدروي قمٜمدف ومٜمٗمدوور ,٤مطمديثً  (535))قمـ صم٘م٦م(صم٘م٦م  ىرو اإذ :اًمث٤مين قمنم

 وضم٥م ,(536)(ذًمؽ قحأو ٟم) ,كمب قمذأو يم ,٠من ىم٤مل ُم٤مرويتفسم :فٞمسمٜمٗم ٤م٤مزُمً ضميم٤من وم٢من 

أو  ,وٓ أذيمدره ,وم٢من ىم٤مل ٓ أقمرومف ,ح ذًمؽ ذم سم٤مىمل روايتفدوٓ ي٘م ,رد ذًمؽ احلدي٨م

مل  فسدٞمصمدؿ ٟم ٤مطمديثً  ىُمـ روواعمخت٤مر  كم,قم ٤ماحلدي٨م أيًْم   هذاٟمحقه مل ي٘مدح ذًمؽ ذم

وىم٤مل سمٕمض أصدح٤مب  ,واعمتٙمٚمٛملم ,, واًمٗم٘مٝم٤مءمجٝمقر اعمحدصملم ديس٘مط اًمٕمٛمؾ سمف قمٜم

إذا كؽحت ادرأة بغر  »:ردهؿ طمدي٨موسمٜمقا قمٚمٞمف  ,جي٥م إؾم٘م٤مـمف :رمحف اهلل أيب طمٜمٞمٗم٦م

 ،يف الؼضــاب بالشــا د »:وطمدددي٨م أيب هريددرة ,(537)شذن ولقفــا فـؽاحفــا باصــلإ

 . (538)شوالقؿع

                                                                        

 .ًمٞمس ذم )ط( (534)

 .ًمٞمس ذم )ط( (535)

 ش.أو ٟمحق»ذم )ك(  (536)

( واسمدـ ُم٤مضمدف 1102ؿ )(واًمؽمُمذي سمرىم2083( وأسمق داود سمرىمؿ )6/47صحٞمح, رواه أمحد ) (537)

 ( قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م.1879سمرىمؿ )

( واسمددـ ُم٤مضمددف 1343( واًمؽمُمددذي سمددرىمؿ)3611-3610صددحٞمح, رواه أسمددق داود سمددرىمؿ ) (538)

(2368.) 

 ريض اهلل قمٜمٝمام. ( قمـ اسمـ قمب٤مس1712ورواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ )
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واًمدراوي قمٜمدف صم٘مد٦م , ٕن اعمروي قمٜمف سمّمدد اًمٜمسدٞم٤من :واًمّمحٞمح ىمقل ا ٛمٝمقر

   ,طمتامل ومال شمرد روايتف سم٤مٓ ,ضم٤مزم

قه٤م ومحددصمقا مد٤م قمٛمدـ ؾمدٛمٕمٝم٤م ُمدٜمٝمؿ سدسمر أطم٤مدي٨م ٟم٤موىمد روى يمثػم ُمـ إيم

   .فطمدصمتأين  (539)( قمٜمل)طمدصمٜمل ومالن  :ومٞم٘مقل أطمدهؿ

اًمٕمٚمدامء  ُمدـ وهمػمه ,ودذا يمره اًمِم٤مومٕمل ,ومجع اخلٓمٞم٥م ذًمؽ ذم يمت٤مسمف اعمٕمروف

  اًمرواي٦م قمـ إطمٞم٤مء .

٘مبدؾ ٟمٓ  :وم٘مد٤مل ىمدقم ,ااًمتحددي٨م أضمدرً  قمدغمظمدذ أاظمتٚمٗمقا ومٞمٛمـ  :اًمث٤مًم٨م قمنم

ٕن  :وأيب طمد٤مشمؿ اًمدرازي ,اهقيدفروإؾمدح٤مق سمدـ  ,ـ طمٜمبؾروايتف وهق ىمقل أمحد سم

ورظمص ذم ذًمؽ أسمق ٟمٕمدٞمؿ اًمٗمْمدؾ سمدـ  ,تٓمرق إًمٞمف ُتٛم٦ميو ,٤مرومً اعمروءة قمُ  خيرم ذًمؽ

ويمد٤من  ,قمغم أضمرة شمٕمٚمدٞمؿ اًم٘مدران ٤مواظمرون ىمٞم٤مؾًم  ,اًمٕمزيز اعمٙمل وقمكم سمـ قمبد ,ديملم

ؾمح٤مق اًمِمدػمازي ٕن اًمِمٞم  أسم٤م إ :أسمق احلسلم سمـ اًمٜم٤مىمقر ي٠مظمذ إضمرة قمغم احلدي٨م

 . (540)ًمٙمقن أصح٤مب احلدي٨م يم٤مٟمقا يٛمٜمٕمقٟمف اًمٙمس٥م ًمٕمٞم٤مًمف :أومت٤مه سمجقازه٤م

قمرض اًمٜم٤مس ذم هذه إقمّمد٤مر قمدـ جمٛمدقع اًمنمدوط اعمدذيمقرة أ :اًمراسمع قمنم

)ُمثبًتد٤م سمخدط  فوُمـ وبٓمف سمقضمقد ؾمدامقم ,اـ قمداًم٦م اًمراوي سمٙمقٟمف ُمستقرً ُميمتٗمقا او

                                                                        

 .ًمٞمس ذم )ز( (539)

 (.154-153اٟمٔمر اًمٙمٗم٤مي٦م )ص  (540)
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سمد٠من  :طمت٩م اًمبٞمٝم٘مل ًمدذًمؽاو ,وروايتف ُمـ أصؾ ُمقاومؼ ٕصؾ ؿمٞمخف ,(541) ُمقصمؼ(

وهمػمه ىمد مجع ذم يمت٥م أئٛم٦م احلدي٨م ومدال يدذه٥م رء ُمٜمدف قمدـ  ,احلدي٨م اًمّمحٞمح

 ٤مز ذًمؽ ذم سمٕمض . ضموإن  ,مجٞمٕمٝمؿ

ومدذيمر  ,ومل يسدتققمبٝم٤م ,إن اًمبخ٤مري مجع ذم يمت٤مسمف إطم٤مديد٨م اًمّمدحٞمح٦م :أىمقل

 ,لواًمٜمسد٤مئ ,واًمؽمُمدذي ,صمدؿ سمٕمدده أسمدق داود ,سمٕمده ُمسٚمؿ ُم٤م صح قمٜمده وزاد قمٚمٞمدف

وذًمدؽ إن أئٛمد٦م  :واًمْمٕمٞمػ ُم٤م ذه٥م قمدٜمٝمام ,سمـ ُم٤مضمف ذيمروا ُمـ اًمّمحٞمحاو (542)

ًمْمدامن صد٤مطم٥م  :طمتٞمد٤مط قمدـ مجدٞمٕمٝمؿأن يذه٥م رء ُمدـ آ احلدي٨م حمٗمقفمقن

د اعمخّمدقص مدذه إُمد٦م ٤مؾمدٜمواًم٘مّمد سم٤مًمسامع سم٘مد٤مء ؾمٚمسدٚم٦م اإل ,اًمنميٕم٦م طمٗمٔمٝم٤م

 طمرؾمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم . 

                                                                        

 .ش سمف ُمقصمققسمخط  ٤مُمت٘مٜمً »ذم )ط(   (541)

 ذم )ك( ذم هذا اعمقوع شمٙمرر يمالم, وًمٞمس هذا ُمقوٕمف, وهق ظمٓم٠م.  (542)
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 يف الباب الثالث

 روايته  وضبط حتؿل احلديث وصرق كؼؾه

 :وفقه ثالثة فصول
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 الػصل األول يف أ ؾقة التحؿل 

شمٗمد٤مق ٓوأظمٓمد٠موا  ,وُمٜمع اًمث٤مين ىمقم ,وىمبؾ اًمبٚمقغ ,يّمح اًمتحٛمؾ ىمبؾ اإلؾمالم

واًمدٜمٕمامن سمدـ  ,واسمـ اًمدزسمػم ,سمـ قمب٤مساو ,واحلسلم ,اًمٜم٤مس قمغم ىمبقل رواي٦م احلسـ

   .ومل يزل اًمٜم٤مس يسٛمٕمقن اًمّمبٞم٤من ,وهمػمهؿ ,سمِمػم

 :(543)وم٘م٤مل اًم٘مد٤ميض قمٞمد٤مض , اًمزُمـ اًمذي يّمح ومٞمف ؾمامع اًمّمبلظمتٚمػ ذماو

وهق ؾمـ حمٛمدقد سمدـ اًمرسمٞمدع اًمدذي شمدرضمؿ  ,أهؾ اًمّمٜمٕم٦م ذم ذًمؽ مخس ؾمٜملم طمدد

 وهدذا ,أرسمع ؾمدٜملم اسمـ وىمٞمؾ يم٤من ,ومٞمف سم٤مب ُمتك يّمح ؾمامع اًمّمٖمػم (544)اًمبخ٤مري

ف وعمدـ دوٟمد ,(545) (ؾمٛمع) سمـ مخست٘مر قمٚمٞمف قمٛمؾ اعمت٠مظمريـ يٙمتبقن ٓؾمااًمذي  هق

 طمرض . أُ أو  ,طمرض

 ورد , ًمٚمخٓمد٤مباًم ٞمٝمدومٛمتدك يمد٤من وم ف,ٞمؾ اًمّمقاب أن يٕمتؼم يمؾ صدٖمػم سمح٤مًمدوىم

 .وإن يم٤من ًمف دون مخس ,ا قاب صححٜم٤م ؾمامقمف

                                                                        

 (.62اإلعم٤مع ) (543)

قمدـ حمٛمدقد سمدـ اًمرسمٞمدع  (77( ُمع اًمٗمتح, واؾمتدل سمحدي٨م سمرىمؿ )1/171صحٞمح اًمبخ٤مري ) (544)

 .وأٟم٤م اسمـ مخس ؾمٜملم ُمـ دًمق ,قم٘مٚم٧م ُمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ جم٦م جمٝم٤م ذم وضمٝمل :ىم٤مل

 (.33ُمسٚمؿ سمرىمؿ ) ورواه

 ًمٞمس ذم )ك(. (545)



 اًمٗمّمؾ إول ذم أهٚمٞم٦م اًمتحٛمؾ

 

068 

 

179 

 

وإن مل يٙمدـ  ,احلدامل (546)(ُمقؾمدك أيب)و ,ٜمبؾطم٘مؾ ٟمحق ذًمؽ قمـ أمحد سمـ وٟمُ  

رسمدع سمدـ أا ٤م٘مدؾ أن صدبٞمً وىمد ٟمُ  ,(547) (لممخساسمـ )وإن يم٤من  ,يمذًمؽ مل يّمح ؾمامقمف

 . (548)وٟمٔمر ذم اًمرأي همػم أٟمف إذا ضم٤مع يبٙمل  ,وىمد ىمرأ اًم٘مران ,ؾ إمم اعم٠مُمقنؾمٜملم مُح 

 وهق اًمّمحٞمح ,قمتؼم احل٤مًم٦ماوسمٕمْمٝمؿ  ,قمتؼم حتديد اًمسـاوطم٤مصٚمٝم٤م أن اًم٘م٤ميض 

ًٓ إ حمٛمقدومال يرد طمدي٨م  ٕٟمف يدل قمغم إصمب٤مت ؾمدامع ُمدـ  :قمغم اًم٘مقل اًمّمحٞمح ؿمٙم٤م

وًمدف  ,ل قمغم ٟمٗمل ؾمامع ُمدـ يمد٤من دوٟمدف ذم اًمٕمٛمدروٓ يد ,واًمذيم٤مء ,هق ُمثٚمف ذم اًمسـ

 ذيم٤مء وومٓمٜم٦م . 

ٕاهد٤م  :يستح٥م يمت٥م احلدي٨م سمٕمد قمنميـ ؾمٜم٦م :(549)ىم٤مل أسمق قمبد اهلل اًمزسمػمي

وأهدؾ  ,ًمبٍمدة يٙمتبدقن ًمٕمنمد ؾمدٜملما ؾأه:وىم٤مل ُمقؾمك سمـ ه٤مرون ,جمتٛمع اًمٕم٘مؾ

 وأهؾ اًمِم٤مم صمالصملم .  ,اًمٙمقوم٦م ًمٕمنميـ

ؾمامع احلدي٨م سم٢مؾمدامع اًمّمدٖمػم ُمدـ أول  واًمّمقاب ذم هذه إزُم٤من أن يستٙمثر

وإن  ,ٕن اعمٚمحدقظ أن إسم٘مد٤مء ؾمٚمسدٚم٦م اإلؾمدٜم٤مد ومحسد٥م :زُم٤من يّمح ومٞمدف ؾمدامقمف

                                                                        

 .شُمقؾمك»وذم )ك(  شوأسمق ُمقؾمك»ًمٞمس ذم )ز( وهل ذم )ط(  (546)

 .شاسمـ»وًمٞمس ذم )ك(  شاسمـ مخس ؾمٜملم»ذم )ط(  (547)

 (179اٟمٔمر ومتح اعمٖمٞم٨م )ص (548)

 (.55اًمٙمٗم٤مي٦م )ص  (549)
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وٓ يٜمحٍم اًمت٠مهدؾ  ,ًمذًمؽ فٚمشم٠مه (550) (طملم)ُمـ  وشم٘مٞمٞمده ,يِمتٖمؾ سمٙمت٥م احلدي٨م

 ظمتالف إؿمخ٤مص . ٤مظمتالف ذًمؽ سمٓ :ذم ؾمـ خمّمقص

 :فــرع

 :وأومْمدؾ ,يتقهؿ يمقن اعمروي قمٜمف أيمدؼم ومال ,دمقز رواي٦م إيم٤مسمر قمـ إص٤مهمر 

   :وهق قمغم أىمس٤مم ,ٕٟمف إهمٚم٥م

قمددـ ُم٤مًمددؽ  ,وأىمدددم ـمب٘مدد٦م يمدد٤مًمزهري, ٤مأن يٙمددقن اًمددراوي أيمددؼم ؾمددٜمً  :إول

 . (551))ويم٤مٕزهري قمـ اخلٓمٞم٥م(

 ,٤مقم٤معمًد ,٤مسم٠من يٙمقن طم٤مومًٔمد :اعمروي قمٜمف (552) (ُمـ) ايمؼم ىمدرً أقن أن يٙم :واًمث٤مين

 قمبداهلل سمـ ديٜم٤مر .  ,يمامًمؽ قمـ ٤مراويً  ,٤مقمٜمف ؿمٞمخً  (553)(ويراعم)و

قمدـ  ,أو شمٚمٛمٞمدذه يمٕمبدد اًمٖمٜمدل ,أن يروي اًمٕم٤ممل اًمِمدٞم  قمدـ صد٤مطمبف :واًمث٤مًم٨م

 قمـ اخلٓمٞم٥م .  ,ويم٤مًمؼمىم٤مين ,اًمّمقري

 قمـ يمٕم٥م إطمب٤مر .  ,وهمػمهؿ ,وُمٜمف رواي٦م اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم يم٤مًمٕمب٤مدًم٦م

                                                                        

 .شظمؼمة»ذم )ك(  (550)

 .ش ويم٤مًمزهري قمـ اخلٓمٞم٥م »ًمٞمس ذم )ط( وذم )ك(  (551)

 .شقمـ»ذم )ز(  (552)

 .شاًمراوي»ذم )ط(  (553)
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 لثاينالػصل ا

 يف صرق حتؿل احلديث

 (443)سبعةو ي 

                                                                        

 .شصمامٟمٞم٦م»ذم )ط(  (554)
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  :لالطريق األو

أو  ف,وؾمقاًء يم٤من ُمدـ طمٗمٔمد, ٤مثً يأو حتد ,ُمالءإيم٤من  قاءً اًمسامع ُمـ ًمٗمظ اًمِمٞم  ؾم

أرومدع اًمٕمبد٤مرات ذم  :(555)ىم٤مل اخلٓمٞمد٥م ,وهذا أرومع اًمٓمرق قمٜمد ا امهػم ,ُمـ يمت٤مسمف

ذم أطم٤مديد٨م  : ؾمدٛمٕم٧موم٢مٟمف ٓ يٙم٤مد أطمدد ي٘مدقل :وطمدصمٜمل ,صمؿ طمدصمٜم٤م ,ذًمؽ ؾمٛمٕم٧م

ويم٤من سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمدؿ ي٘مدقل ومدٞمام  ,ٕمفوٓ ذم شمدًمٞمس ُم٤م مل يسٛم ,واعمٙم٤مشمب٦م ,اإلضم٤مزة

   .طمدصمٜم٤م :أضمٞمز ًمف

ويتد٠مول أٟمدف طمددث أهدؾ  ,طمدصمٜم٤م أسمق هريدرة :وروي قمـ احلسـ أٟمف يم٤من ي٘مقل

 . (556) ٤مذاك م٤م إٓ أٟمف مل يسٛمع ُمٜمف ؿمٞمئً  ويم٤من احلسـ إذ ,اعمديٜم٦م

طمتك أن مج٤مقمد٦م ُمدـ أهدؾ  ,٤مظٗمؾمتٕمامل احلاوهق يمثػم ذم , أظمؼمٟم٤م :صمؿ يتٚمق ذًمؽ

   .ا ٓ يٙم٤مدون يستٕمٛمٚمقن ومٞمام ؾمٛمٕمقه ُمـ ًمٗمظ ُمـ طمدصمٝمؿ إٓ أظمؼمٟم٤ماًمٕمٚمؿ يم٤مٟمق

أظمؼمٟم٤م ومٞمام ؾمٛمع طمتك ىمددم أمحدد  :يم٤من قمبد اًمرزاق ي٘مقل :(557)وذيمر اخلٓمٞم٥م

   .ىمؾ طمدصمٜم٤م :وم٘م٤مٓ ًمف ,هقيفاوإؾمح٤مق سمـ ر ,سمـ طمٜمبؾ

 

                                                                        

 (.284اًمٙمٗم٤مي٦م )ص  (555)

 (.284اًمٙمٗم٤مي٦م )ص  (556)

 (.286اًمٙمٗم٤مي٦م )ص  (557)
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ظمتالف يمٚمف ىمبؾ أن يِمٞمع ختّمٞمص أظمؼمٟم٤م سمدام ٓهذا ا :(558)وىم٤مل اسمـ اًمّمالح

 ومحٞمٜمئذ يٙمقن ومقق طمدصمٜم٤م . ىمرى قمغم اًمِمٞم  

وهدق ىمٚمٞمدؾ ذم  ,وٟمب٠مٟمد٤م ,أٟمب٠مٟم٤م :أظمؼمٟم٤م (560) (ىمقل)صمؿ يتٚمقا  :(559)ىم٤مل اخلٓمٞم٥م

 ؾمتٕمامل . آ

 ٓ ؾمٞمام سمٕمد همٚمبتف ذم اإلضم٤مزة .  :(561)ىم٤مل اًم٘م٤ميض اسمـ مج٤مقم٦م

 :ىوأظمؼمٟم٤م أرومع ُمدـ ؾمدٛمٕم٧م ُمدـ ضمٝمد٦م أظمدر ,طمدصمٜم٤م :(562)سمـ اًمّمالحاىم٤مل 

وذم  ,وظم٤مـمبدف سمدف ,ن اًمِمدٞم  روى احلددي٨موهل أٟمف ًمٞمس ذم ؾمٛمٕم٧م دًٓمد٦م قمدغم أ

 وأظمؼمٟم٤م دًٓم٦م قمغم أٟمف ظم٤مـمبف سمف ورواه ًمف .  ,طمدصمٜم٤م

ٛمٕم٧م سيدح ذم ؾمدامقمف وىمدد يدرد هدذا سمد٠من ؾمد :(563)ىم٤مل اًم٘م٤ميض اسمـ مج٤مقم٦م

 .ؾمتٕمامًمف ذم اإلضم٤مزة قمٜمد سمٕمْمٝمؿ ٓسمخالف أظمؼمٟم٤م 

                                                                        

 (.120قمٚمقم احلدي٨م )ص  (558)

 (.286اًمٙمٗم٤مي٦م )ص  (559)

ؾم٤مىمط ُمدـ )ك( ُمدـ هدذا ش  وٟمب٠مٟم٤م ,أٟمب٠مٟم٤م »إمم ىمقًمف ش  سمـ ُم٤مضمف ذيمروا ُمـ اًمّمحٞمحاو »ُمـ ىمقًمف  (560)

, أي سمت٘مديؿ وشمد٠مظمػم, أي سمٕمدد ٟمحدق صمٚمثدل شىم٤مل ًمٜم٤م ومالن وذيمر»ُمقضمقد سمٕمد ىمقًمف: اعمقوع وهق

 صٗمح٦م,  واًمّمقاب اًمذي ذم )ز(و)ط(.

 (.80اعمٜمٝمؾ اًمروي)ص  (561)

 (.120قمٚمقم احلدي٨م )ص  (562)

 (.80اعمٜمٝمؾ اًمروي)ص  (563)
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سمدد٠من ُم٘مّمددقد اًمِمددٞم  ُمددـ ىمقًمددف ُمددـ ضمٝمدد٦م أظمددرى  :يددرد هددذا اًمددرد :أىمددقل

واًمٕمدرف أٓ شمدرى  ,سمؾ سمحس٥م اًمٚمٖمد٦م, هؾ احلدي٨مأ صٓمالحا٤م قمٚمٞمف ُم(564))ًمٞمس(

ومٙم٤من اًمؼمىم٤مين جيٚمدس  ,ذم اًمرواي٦م اوصالطمف قمًن  ,يم٤من أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ُمع صم٘متف :إمم ىمقًمف

 :ومٞمسدٛمع ُمٜمدف ُمد٤م ذددث سمدف همدػمه ,وٓ يٕمٚمؿ سمحْمدقره ,حٞم٨م ٓ يراه أسمق اًم٘م٤مؾمؿسم

 سم٤مًمرواي٦م همػمه .  وٓ أظمؼمٟم٤م ٕن ىمّمده ,طمدصمٜم٤م :وٓ ي٘مقل ,ومٚمذًمؽ ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م

ًمٙمٜمدف سمدام ؾمدٛمع ذم اعمدذايمرة ذم  ,طمددصمٜم٤م :ـ ىمٞمؾممأو ذيمر ًمٜم٤م  ,ُم٤م ىم٤مل ًمٜم٤م ومالنأو

 واعمٜم٤مفمرة سملم اخلّمٛملم أؿمبف وأًمٞمؼ ُمـ طمدصمٜم٤م .  ,اعمج٤مًمس

وُمع ذًمدؽ ومٝمدق حمٛمدقل قمدغم  ,وًمٜم٤مأ ,ومل ي٘مؾ زم ,ىم٤مل ومالن :وأووح اًمٕمب٤مرات

وظمّمدص  , ي٘مقل ذًمؽ إٓ ومٞمام ؾمٛمٕمفؤه ٓ ؾمٞمام ممـ قمرف أٟمف ٤ٓمع إذا حت٘مؼ ًم٘مامساًم

اخلٓمٞم٥م محؾ ذًمؽ قمغم اًمسامع سمٛمدـ قمدرف ُمدـ قم٤مدشمدف أٟمدف ٓ ي٘مدقل ذًمدؽ إٓ ومدٞمام 

 .  (565) (واهلل أقمٚمؿ) ,واعمحٗمقظ اعمٕمروف أٟمف ًمٞمس سمنمط ,ؾمٛمٕمف

                                                                        

 .ش همػم»ذم )ك(  (564)

 ًمٞمس ذم )ز(. (565)
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 الؼرابة طذ الشقخ :الطريق الثاين

 ءً ٕن اًم٘م٤مرئ يٕمرودف قمدغم اًمِمدٞم  ؾمدقا :٤مويسٛمٞمٝم٤م أيمثر ىمدُم٤مء اعمحدصملم قمرًو  

يمد٤من  وؾمدقاءً , طمٗمدظو ُمدـ أ ,ىمرأ ُمدـ يمتد٤مب وؾمقاءً , يسٛمعوهق  ,أم همػمه ,ىمرأ هق

وهدل روايد٦م صدحٞمح٦م  ,أوصم٘مف همدػمه ,أم ٓ إذا يم٤من يٛمسؽ أصٚمف هق ,اًمِمٞم  ذٗمٔمف

 ًمبٕمض ُمـ ٓ يٕمتد سمف .  ٤مشمٗم٤مق ظمالومً ٤مسم

أو  ,أو ومقىمدف ,ظمتٚمٗمقا ذم أن اًم٘مراءة قمغم اًمِمٞم  ُمثؾ اًمسامع ُمـ ًمٗمٔمف ذم اعمرشمبد٦ماو

وهمػممه٤م شمرضمٞمح اًم٘مراءة قمغم اًمِمٞم  ويروى قمـ  ,وُم٤مًمؽ ,ومٜم٘مؾ قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ,فدوٟم

وهق ُمذه٥م ُمٕمٔمؿ قمٚمدامء  ,ُمـ قمٚمامء اعمديٜم٦م أاهام ؾمقاء ,أؿمٞم٤مظمفو ,وأصح٤مسمف ,ُم٤مًمؽ

وهدق  ,واًمّمحٞمح شمرضمٞمح اًمسدامع ُمدـ ًمٗمدظ اًمِمدٞم  ,واًمبخ٤مري ,واًمٙمقوم٦م ,احلج٤مز

   .ُمذه٥م ا ٛمٝمقر ُمـ أهؾ اعمنمق

 ,مم أُمتدفإه وؾمدٗمػم ط ظمٚمٞمٗم٦م رؾمقل اهلل ف أن اًمِمٞم  طمٞمٜمئذٍ اًمقضمف ومٞم ًمٕمؾ :ىمقلأ

 قمٚمٞمف .وؾمالُمف ُمٜمف صٚمقات اهلل  ظمذُمٜمف يم٤مٕ ظمذوإ

 :فرع

٤م أن ي٘مقل: ىمرأت قمغم إول: اًمٕمب٤مرة ذم اًمرواي٦م مذا اًمٓمريؼ قمغم ُمراشم٥م أطمقـمٝم

أو أظمؼمٟمد٤م  ,وم٠مىمر اًمِمٞم  سمدف, ويتٚمدقه ىمدقل: طمددصمٜم٤م ,ء قمٚمٞمف وأٟم٤م أؾمٛمعىومالن, أو ىمر

 وٟمحق ذًمؽ. ,قمٚمٞمف ا سم٘مٞمد ىمراءةً ُم٘مٞمدً 
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 ,(566)ومٛمٜمدع اسمدـ اعمبد٤مرك ,وأظمؼمٟم٤م ُمٓمٚم٘ملم ,ؾمتٕمامل طمدصمٜم٤ماظمتٚمٗمقا ذم ضمقاز وا

 ,(570)٤م اًمزهدري, وضمقزهد(569)وهمدػمهؿ ,(568)واًمٜمس٤مئل ,(567)وأمحد سمـ طمٜمبؾ

 وهق ُمذه٥م اًمبخ٤مري. ,وهمػمهؿ ,(572)وؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ,(571)وُم٤مًمؽ

وهدق  ,ٓ جيدقز إـمدالق طمددصمٜم٤مو ,ٟمف جيدقز إـمدالق أظمؼمٟمد٤مأواعمذه٥م اًمث٤مًم٨م: 

وهدق اًمِمد٤مئع  ,ومجٝمدقر أهدؾ اعمنمدق ,وُمسٚمؿ ,وأصح٤مسمف ,(573)ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل

 واعمِم٤مومٝم٦م سمخالف أظمؼمٟم٤م. ,ومٞمف إؿمٕم٤مر سم٤مًمٜمٓمؼ (574) )طمدصمٜم٤م(اًمٖم٤مًم٥م أن: ٕن 

ىمرأ قمغم سمٕمدض اًمِمدٞمقخ ممدـ ؾمدٛمع  (575)ومٞمف أن أسم٤م طم٤مشمؿ كوُمـ أطمسـ ُم٤م ذٙم

ويم٤من ي٘مقل ًمف ذم يمؾ طمددي٨م طمددصمٙمؿ  "يصحٞمح اًمبخ٤مر"ُمـ اًمٗمرسمري ىمراءة قمٚمٞمف 

                                                                        

 (.434اعمحدث اًمٗم٤مصؾ)ص  (566)

 (.434 اعمحدث اًمٗم٤مصؾ)ص (567)

 (.125اإلعم٤مع )ص  (568)

 (.125اإلعم٤مع )ص  (569)

 (.428اعمحدث اًمٗم٤مصؾ)ص  (570)

 ( ُمع اًمٗمتح.1/148( واًمبخ٤مري )123اإلعم٤مع )ص  (571)

 ( ُمع اًمٗمتح.1/148( واًمبخ٤مري )518اعمحدث اًمٗم٤مصؾ)ص  (572)

 (.425اعمحدث اًمٗم٤مصؾ)ص  (573)

 ًمٞمس ذم )ط(. (574)

( 125-124ذم قمٚمقم احلدي٨م ٓسمـ اًمّمدالح )ص  هق أسمق طم٤مشمؿ حمٛمد سمـ يٕم٘مقب ادروي يمام (575)
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اًمٗمرسمري, ومٚمام ومرغ ُمـ اًمٙمت٤مب ؾمٛمع اًمِمٞم  يذيمر أٟمف إٟمام ؾمٛمع اًمٙمت٤مب ُمـ اًمٗمرسمدري 

ًمدف ذم مجٞمٕمدف  :وم٠مقم٤مد أسمق طم٤مشمؿ ىمراءة اًمٙمتد٤مب يمٚمدف, وىمد٤مل ,ٓ ؾمامقًم٤م ُمٜمف ,ىمراءة قمٚمٞمف

 أظمؼميمؿ اًمٗمرسمري.

وومدٞمام  ,لطمددصمٜم :اًمث٤مين: يستح٥م أن ي٘مقل ومٞمام ؾمٛمٕمف وطمدده ُمدـ ًمٗمدظ اًمِمدٞم 

 رء قمٚمٞمدف وهدق يسدٛمعوومٞمام ىمُ  ,أظمؼمين :طمدصمٜم٤م, وومٞمام ىمرأ قمٚمٞمف سمٜمٗمسف :ػمهؾمٛمٕمف ُمع هم

وطمٙمد٤مه قمدـ أيمثدر  ,(576)وروي ٟمحقه قمـ اسمدـ وهد٥م, واظمتد٤مره احلد٤ميمؿ ,أظمؼمٟم٤م

 .ئٛم٦م قمٍمهأو ,ُمِم٤مخيف

أو أظمؼمين, وٟم٘مؾ قمدـ ذٞمدك اًم٘مٓمد٤من ُمد٤م  ,وم٢من ؿمؽ وم٤معمخت٤مر أٟمف ي٘مقل: طمدصمٜمل 

وعمد٤م  ,وأظمؼمٟم٤م ,, وم٢من ىم٤مل عم٤م ؾمٛمع وطمده: طمدصمٜم٤مُمٓمٚمً٘م٤م ظمؼمٟم٤مأو ٤م,ي٘متيض ضمقاز طمدصمٜم

 وأظمؼمين ضم٤مز. ,ؾمٛمع ذم مج٤مقم٦م طمدصمٜمل

 ,أظمؼمٟمد٤م ومدالن :أو ىمٚمد٧م ,أظمؼمك ومدالن :وىمٚم٧م ,اًمث٤مًم٨م: إذا ىمرأت قمغم اًمِمٞم 

صح اًمسامع, وضمد٤مزت اًمروايد٦م سمدف,  (577) ٙمره()ُموٓ  ,رٙمِ ٜمْ وهق ُمّمغ وم٤مهؿ همػم ُمُ 

                                                                                                                                                                                         

( وًمٞمس يمام شمقمهف حم٘مؼ اًمٙمت٤مب إول )صبحل اًمس٤مُمرائل( أٟمف أسمدق 304-303واًمٙمٗم٤مي٦م )ص 

 طم٤مشمؿ اًمرازي حمٛمد سمـ إدريس.

 واًم٘مّم٦م ُمذيمقرة ذم اعمّمدريـ اًمس٤مسم٘ملم سمسٜمد صحٞمح.

 (.260ُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م)ص (576)

 .شُمتٙمره»ذم )ز(  (577)
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وأيب إؾمدح٤مق  ,وذط سمٕمدض اًمِمد٤مومٕمٞم٦م يمسدٚمٞمؿ وإن مل يٜمٓمؼ اًمِمٞم  قمغم اًمّمحٞمح,

وسمٕمض اًمٔم٤مهري٦م ٟمٓم٘مف, وذط سمٕمض اًمٔم٤مهري٦م إىمراره سمدف  ,واسمـ اًمّمب٤مغ ,اًمِمػمازي

 قمٜمد ٤ْمم اًمسامع.

ء ىرىُمد (578) )أن ومالًٟمد٤م(وأن يرويدف ىمد٤مئاًل:  ,ىم٤مل اسمـ اًمّمب٤مغ: وًمف أن يٕمٛمؾ سمف

 طمدصمٜمل. :وًمٞمس ًمف أن ي٘مقل ,قمٚمٞمف وهق يسٛمع

 ,أهؾ ًمدذًمؽ ,ُمراع عم٤م ي٘مرأ ,٤مًم٦م اًمسامع ذم يد ُمقصمقق سمفوإذا يم٤من أصؾ اًمِمٞم  طم

هدذا هدق اًمّمدحٞمح, , أم ٓ ,يم٤من اًمِمدٞم  ذٗمدظ ُمد٤م ي٘مدرأ يم٤من يم٢مُمس٤مك اًمِمٞم  ؾمقاءً 

ًمٕمٛمؾ اعمحدصملم قمغم ظمالومف,  :وهق ُمردود ,إن مل ذٗمٔمف اًمِمٞم  مل يّمح اًمسامع :وىمٞمؾ

٤مًمّمدح٦م, وإن مل ومد٠مومم سم ,وُمٕمرومتف ,وهق ُمقصمقق سمديٜمف ,وم٢من يم٤من إصؾ سمٞمد اًم٘م٤مرىء

 .مل يّمح اًمسامع ومل ذٗمٔمف اًمِمٞم  ,يٙمـ إصؾ سمٞمد ُمقصمقق سمف

وٓ قمٙمسدف,  ,ظمؼمٟمد٤م٠ماًمراسمع: ٓ جيقز ذم اًمٙمت٥م اعم١مًمٗم٦م إذا روي٧م إسمدال طمدصمٜم٤م سم

ٓطمتامل أن يٙمدقن ُمدـ ىمد٤مل ذًمدؽ ممدـ ٓ يدرى  :وٓ قمٙمسف ,وٓ ؾمٛمٕم٧م سم٠مطمدمه٤م

سقي٦م ُمبٜمل قمغم اخلالف اعمِمٝمقر اًمتسقي٦م سمٞمٜمٝمام, وإن يم٤من يرى ذًمؽ وم٤مإلسمدال قمٜمد اًمت

ء اعمٕمٜمدك ومٛمدـ ضمدقز أدا أو جيقز ٟم٘مؾ ُمٕمٜم٤مه, ,ذم رواي٦م احلدي٨م هؾ جي٥م أداء اًمٗم٤مفمف

                                                                        

 وٓ)ط(.ًمٞمس ذم )ك(  (578)
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 مل جيدز) زوقمٙمسدف, وُمدـ مل جيدقِّ  ,سمددال طمددصمٜم٤م سم٠مظمؼمٟمد٤ماُمـ همػم ٟم٘مؾ اًمٚمٗمظ جيدقز 

 , وقمغم هذا اًمتٗمّمٞمؾ ُم٤م ؾمٛمٕمف ُمـ ًمٗمظ اًمِمٞم .(579) (سمدالإلا

٦م مجٞمع اًمٙمت٤مب اًمذي ؾمدٛمٕمقه, ًمٚمس٤مُمٕملم رواي اخل٤مُمس: يستح٥م ًمٚمِمٞم  أن جيٞمز

يمدام يمد٤من  ,وأضمدزت ًمدف روايتدف قمٜمدل ,يمت٥م: ؾمٛمٕمف ُمٜمل ,طمدهؿ ظمٓمفٕ يمت٥موإن 

 .فسمٕمض اًمِمٞمقخ يٗمٕمٚم

ٟٓمف ىمد يٖمٚمدط  :ذم اًمسامع قمـ اإلضم٤مزة ك: ٓ همٜم(580)ٟمدًمزوىم٤مل اسمـ قمت٤مب إ

 ويٖمٗمددؾ اًمسدد٤مُمع, ,ويٖمٗمددؾ اًمِمددٞم , أو يٖمٚمددط اًمِمددٞم  إن يمدد٤من اًم٘مدد٤مرىء ,اًم٘مدد٤مرىء

 ًمف ُم٤م وم٤مشمف سم٤مإلضم٤مزة. (581) ٜمجؼم(ومٞم)

ومٝمؾ جيقز عمدـ ؾمدٛمع اعمبٚمدغ دون  ,ومبٚمغ قمٜمف اعمستٛمكم ,وإذا قمٔمؿ جمٚمس اعمحدث

وهمدػمهؿ إمم ضمدقاز  ,ذه٥م مج٤مقمد٦م ُمدـ اعمت٘مددُملم اعمٛمكم أن يروي ذًمؽ قمـ اعمٛمكم؟

 وهذا هق اًمّمقاب. ,وُمٜمع ذًمؽ اعمح٘م٘مقن ,ذًمؽ

أو  ,إن طمددث سمٚمٗمٔمدف رف صدقشمفاًمس٤مدس: يّمح ممـ هق وراء طمجد٤مب إذا قُمد

 ,هذا هق اًمّمقاب ,ء قمٚمٞمف, ويٙمٗمل ذم شمٕمريػ ذًمؽ ظمؼم صم٘م٦مررف طمْمقره إن ىمُ قمُ 

                                                                        

 ًمٞمس ذم )ك( . (579)

 ( وهق صحٞمح.92اإلعم٤مع )ص  (580)

 شومٞمخؼم»ذم )ط(  (581)
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 ج رؾمدقل اهللاوهمػمهد٤م ُمدـ أزو ,وىمد يم٤مٟمقا يسٛمٕمقن ُمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝمد٤م

 :طف واطمتجدقا سم٘مقًمد ,قمتامًدا قمغم اًمّمدقتاويرووٟمف قمٜمٝمـ  ,ُمـ وراء طمج٤مب ط

ًٓ يٜم٤مدي سمٚمٞمؾ»  .(582)شطمتك يٜم٤مدي اسمـ أم ُمٙمتقم واذسمقا ,ومٙمٚمقا ,إن سمال

أو  ,ظمبد٤مرك سمدفإقمـ  أو رضمٕم٧ُم  ,قمٜمل اًمس٤مسمع: إذا ىم٤مل اًمِمٞم  سمٕمد اًمسامع ٓ شمروِ 

أو ٟمحقه, سمؾ ُمٜمٕمف ُمـ روايتف قمٜمف ُمع ضمزُمف  ,أو ؿمؽ ,ومل يسٜمده إمم ظمٓم٠م ,ٟمحق ذًمؽ

)وًمق وٓ ُمد٤مٟمع ًمدف ُمدـ روايتدف قمٜمدف, ,سم٠مٟمف طمديثف وروايتف, ومذًمؽ همػم ُمبٓمؾ ًمسامقمف

وقمدـ , (583) ًمدف أن يرويدف قمٜمدف(  قمٚمٛمف ضم٤مزع ىمقًُم٤م ومسٛمع همػمهؿ سمٖمػمظمص سم٤مًمسام

 اًمٜمس٤مئل ُم٤م ي١مذن سم٤مًمتجقز ُمٜمف.

 وضم٤مز ًمف روايتف. ,وًمق ىم٤مل اًمِمٞم : أظمؼميمؿ وٓ أظمؼم ومالًٟم٤م مل يرضه

                                                                        

 (.1092( وُمسٚمؿ سمرىمؿ )617رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ ) (582)

 ًمٞمس ذم )ط(. (583)
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 :اإلجازة الطريق الثالث

ُمدـ  له اعمد٤م٘م٤مزة ُم٠مظمقذة ُمـ ضمقاز اعمد٤مء اًمدذي يسد: اإلضم٤م(584) ىم٤مل اسمـ وم٤مرس

أو  ,ؾمدتجزت ومالًٟمد٤م وم٠مضمد٤مزين إذا ؾمد٘م٤مك ُمد٤مء عم٤مؿمدٞمتؽاي٘م٤مل ُمٜمف  ,رثواحل ,اعم٤مؿمٞم٦م

 ومٞمجٞمزه ًمف. ,أروؽ, ومٙمذا ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ يستجٞمز اًمٕم٤ممل قمٚمٛمف

وٓ ذيمر رواي٦م ومٞم٘مقل: أضمدزت  ,اًمٗمٕمؾ سمٖمػم طمرف ضمر ىدَّ ٕمَ ومٕمغم هذا جيقز أن يُ 

يت, ومٕمغم هذا ي٘مقل: أضمزت ًمف رواي٦م ُمسٛمققم٤م ,اإلضم٤مزة إذنٌ  :وىمٞمؾ ,ومالًٟم٤م ُمسٛمققم٤ميت

 وإذا ىم٤مل: أضمزت ًمف ُمسٛمققم٤ميت ومٝمق قمغم طمذف اعمْم٤مف.

 واإلضم٤مزة أٟمقاع:

 إول: إضم٤مزة ُمٕملم عمٕملم.

أو أضمدزت ومالًٟمدد٤م مجٞمدع ُمدد٤م اؿمدتٛمٚم٧م قمٚمٞمددف  ,زشمدؽ يمتدد٤مب اًمبخد٤مري ُمددثاًل ضم٠ميم

وٟمحق ذًمدؽ, ومٝمدذا أقمدغم أٟمدقاع اإلضمد٤مزة اعمجدردة قمدـ ُمٜم٤موًمد٦م يمتد٤مب,  ,ومٝمرؾمتل

ضمقاز اًمروايد٦م سم٤مإلضمد٤مزة  ,واًمٗم٘مٝم٤مء ,دصملماعمحو واًمّمحٞمح قمٜمد ا ٛمٝمقر ُمـ اًمٕمٚمامء

 ذم اًمٕمٛمدؾ مد٤ماخلدالف  لشمٗمد٤مق قمٚمٞمدف, وطمٙمدً٘م٤م, وادقمك أسمق اًمقًمٞمد اًمبد٤مضمل آُمٓمٚم

 ,واًمٗم٘مدف ,عم٤م ُمٜمٕمدف مج٤مقمد٦م ُمدـ أهدؾ احلددي٨م :شمٗم٤مقٓهمٚمط ومٞمام طمٙم٤مه ُمـ او ,(585)

                                                                        

 (.230ُمٕمجؿ اعم٘م٤ميٞمس ذم اًمٚمٖم٦م )ص (584)

 (.89اٟمٔمر اإلعم٤مع )ص (585)
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وهق إطمدى اًمروايتلم قمـ اًمِم٤مومٕمل, وىمٓمع سمدف ُمدـ أصدح٤مسمف اًم٘م٤مودٞم٤من  ,وإصقل

 وأسمق اًمِمٞم  إصبٝم٤مين. ,٤موردي, وُمـ اعمحدصملم إسمراهٞمؿ احلريبواعم ,طمسلم

سمف شمٗمّمٞماًل وإظمبد٤مره  ظمؼمأظمب٤مر سمٛمروي٤مشمف مجٚم٦م, ومّمح يمام ًمق واطمت٩م اعمجٞمز سم٠ماه٤م إ

 ٓ يٗمت٘مر إمم اًمٜمٓمؼ سًذ٤م يم٤مًم٘مراءة قمٚمٞمف.

 ٤ميم٤معمرؾمؾ جيقز اًمرواي٦م مد٤م, وٓ جيدقز اًمٕمٛمدؾ مد هقوىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٔم٤مهر: 

 ٝمؿ.وهق ُمردود قمٚمٞم

 اًمث٤مين: إضم٤مزة ُمٕملم ذم همػم ُمٕملم.

أو ُمروي٤ميت, وا ٛمٝمدقر قمدغم ضمدقاز اًمروايد٦م  ,ضمزشمؽ ُمسٛمققم٤ميتأ:يم٘مقل اًمِمٞم 

 ووضمقب اًمٕمٛمؾ. ,م٤م

 اًمث٤مًم٨م: إضم٤مزة اًمٕمٛمقم.

 ,ؿمبٝمف, واظمتٚمٗمدقا ذم هدذهأوُم٤م أ ,أو عمـ أدرك زُم٤مين ,يم٘مقًمف: أضمزت ًمٚمٛمسٚمٛملم

 ومجقزه٤م اخلٓمٞم٥م ُمٓمٚمً٘م٤م.

سم٤م قاز, وضمقزه٤م اًم٘م٤ميض أسمق اًمٓمٞمد٥م  ٛمٞمدع  وم٢من ىمٞمدت سمقصػ ظم٤مص وم٠مومم

 .(586)اعمسٚمٛملم اعمقضمقديـ قمٜمد اإلضم٤مزة

 اًمراسمع: إضم٤مزة اعمٕمدوم.

                                                                        

 (.98اٟمٔمر اإلعم٤مع )ص   (586)
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 ٤ميم٘مقًمددددف: أضمددددزت عمددددـ يقًمددددد ًمٗمددددالن, وومٞمٝمدددد٤م ظمددددالف, وم٠مضم٤مزهدددد

روس ْٛمددواسمددـ قمَ  ,ء احلٜمددبكمااًمٗمددر (588)(اسمددـ)قمددـ  ٤م٤مهددٙموطم,(587)اخلٓمٞمدد٥م

وهددق  ,ـ اًمّمددب٤مغ: ٕاهدد٤م إذن, وأسمٓمٚمٝمدد٤م اًم٘مدد٤ميض أسمددق اًمٓمٞمدد٥م, واسمدد(589)اعمدد٤مًمٙمل

 ظمب٤مر, وٓ يّمح إظمب٤مر ُمٕمدوم.اًمّمحٞمح: ٕاه٤م ذم طمٙمؿ اإل

ومال يّمح أيًْم٤م, يمام ٓ شمّمح اًمقيم٤مًم٦م ًمٚمٛمٕمددوم,  ,وإن ؾمٚمٛمٜم٤مه ,وىمقدؿ: إاه٤م إذن

 ,أو أضمدزت ًمدؽ ,وعمدـ يقًمدد ًمدف ,أُم٤م ًمق قمٓمٗمف قمغم اعمقضمقد وم٘م٤مل: أضمدزت ًمٗمدالن

قاز ُمدـ اعمٕمددوم اعمجدرد وهق أومم سم٤م  ,وم٘مد ضمقزه اسمـ أيب داود ,وٟمسٚمؽ ,وًمٕم٘مبؽ

 قمٜمد ُمـ أضم٤مزه.

وأضمد٤مز اًمِمد٤مومٕمل اًمثد٤مين دون  ,وُم٤مًمؽ ذم اًمقىمدػ اًم٘مسدٛملم ,وأضم٤مز أسمق طمٜمٞمٗم٦م

 إول.

 واإلضم٤مزة ًمٚمٓمٗمؾ اًمذي ٓ يٛمٞمز صحٞمح٦م, ىمٓمع سمف اًم٘م٤ميض أسمق اًمٓمٞم٥م.

                                                                        

 (.351اٟمٔمر اًمٙمٗم٤مي٦م )ص (587)

 .شأيب» ذم )ك( (588)

 (.4/238اٟمٔمر شمرمجتف ذم إٟمس٤مب ًمٚمسٛمٕم٤مين )  (589)
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وٓ يس٠مًمقن  ,٥مٞمَّ : وقمٚمٞمف قمٝمدٟم٤م ؿمٞمقظمٜم٤م جيٞمزون إـمٗم٤مل اًمٖمُ (590)ىم٤مل اخلٓمٞم٥م

وًمٖمدػم  ,اهد٤م إسم٤مطمد٦م ًمٚمروايد٦م, واإلسم٤مطمد٦م شمّمدح ًمٚمٕم٤مىمدؾوإل ,زهؿوْٞمد ,قمـ أؾمٜم٤ماهؿ

 اًمٕم٤مىمؾ.

 اخل٤مُمس: إضم٤مزة اعمج٤مز.

 جم٤مزايت, أو أضمزت ًمؽ ُم٤م أضمٞمز زم. ًمؽيم٘مقل اًمِمٞم : أضمزت 

 وسمف ىمٓمع احلٗم٤مظ إقمالم. ,واًمّمحٞمح اًمذي قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ ضمقازه

 ث.مم سملم إضم٤مزات صمالاورسمام و ,قمـ اإلضم٤مزة ويم٤من أسمق اًمٗمتح يروي سم٤مإلضم٤مزة

ًمدئال يدروي ُمد٤م مل يٜمددرج  :ؿمٞمخفويٜمبٖمل عمـ يروي أن يت٠مُمؾ يمٞمٗمٞم٦م إضم٤مزة ؿمٞم  

)أضمزت ًمف ُم٤م صح قمٜمدده ُمدـ ؾمدامقمل(,  ف:ٝم٤م, وم٢مذا يم٤من صقرة إضم٤مزة ؿمٞم  ؿمٞمخحتت

ٟمدف أن يرويف قمـ ؿمٞمخف قمٜمف طمتك يسدتبلم ؾمامع ؿمٞم  ؿمٞمخف ومٚمٞمس ًمف أؿمٞمًئ٤م ُمـ ومرأى 

ف اًمذي شمٚمؽ إضم٤مزشمدف, وهدذه يمقٟمف ُمـ ُمسٛمققم٤مت ؿمٞمخ :مم٤م يم٤من ىمد صح قمٜمد ؿمٞمخف

 واهلل أقمٚمؿ. ,دىمٞم٘م٦م طمسٜم٦م

 :فرعان

واعمج٤مز ًمف ُمـ أهدؾ  ,إول: إٟمام شمستحسـ اإلضم٤مزة إذا يم٤من اعمجٞمز قم٤معم٤ًم سمام جيٞمزه

ذًمدؽ قمدـ  لوذـمدف سمٕمْمدٝمؿ, وطمٙمد ,اه٤م شمقؾمع ذت٤مج إًمٞمف أهدؾ اًمٕمٚمدؿٕ :اًمٕمٚمؿ

 ُم٤مًمؽ.

                                                                        

 (.326اًمٙمٗم٤مي٦م )ص  (590)
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وذم  ,٤مهر ذم اًمّمدٜم٤مقم٦مأاه٤م ٓ دمقز إٓ عمد : أٟمف: اًمّمحٞمح(591)وىم٤مل اسمـ قمبد اًمؼم

 .إؾمٜم٤مده ُمٕملم ٓ يِمٙمؾ

ىمتٍم قمدغم اًمٙمت٤مسمد٦م ُمدع ىمّمدد اوم٢من  ,ٖمل ًمٚمٛمجٞمز سم٤مًمٙمت٤مسم٦م أن يتٚمٗمظ م٤ماًمث٤مين: يٜمب

وإن مل يدتٚمٗمظ ًمٙمٜمٝمد٤م دون  ,اإلضم٤مزة صح٧م, يمام أن ؾمٙمقشمف قمٜمد اًم٘مراءة قمٚمٞمف إظمبد٤مر

 اعمٚمٗمقظ م٤م.

 :وهل ٟمققم٤من ,اعمٜم٤موًم٦م:اًمٓمريؼ اًمراسمع

دد٤م و, اإلضم٤مزة يمدام شم٘مددمأٟمقاع (592) (قمغم )أضم٤مزة, وهل أطمدمه٤م: اعم٘مروٟم٦م سم٤مإل

 :صقر

أو  ,أو ومرقًم٤م ُم٘م٤مسماًل سمدف, وي٘مدقل: هدذا ؾمدامقمل ,ُمٜمٝم٤م: أن يدومع إًمٞمف أصؾ ؾمامقمف 

ب٘مٞمف ذم يديدف ْٚمٞمًٙمد٤م, أو إمم يصمؿ  ,روايتل قمـ ومالن وم٤مروه قمٜمل, أو أضمزت ًمؽ روايتف

 أن يٜمسخف.

هق قم٤مرف ُمتدٞم٘مظ, صمدؿ يٜم٤موًمدف و ُمٚمفت٠ماًمٓم٤مًم٥م اًمِمٞم  ؾمامقمف ومٞم وُمٜمٝم٤م: أن يٜم٤مول

قمٜمل, وؾمٛمك همدػم واطمدد  هأو روايتل وم٤مرو ,أو ؾمامقمل ,اًمٓم٤مًم٥م وي٘مقل: هق طمديثل

وىمد شم٘مدم أن اًم٘مراءة قمغم اًمِمٞم  شُمسٛمك قمرًود٤م أيًْمد٤م,  ,ُمـ أئٛم٦م احلدي٨م هذا قمرًو٤م

 ومٚمٞمسٛمك هذا قمرض ُمٜم٤موًم٦م, وذًمؽ قمرض اًم٘مراءة.

                                                                        

 (.2/1160ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف )  (591)

 .شقمغم صمالصم٦م»ذم )ط(  (592)
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 وـم٤مئٗم٦م. وهذه اعمٜم٤موًم٦م يم٤مًمسامع ذم اًم٘مقة قمٜمد اًمزهري

 ّمحٞمح.اًم وىم٤مل اًمثقري ومج٤مقم٦م: إاه٤م ُمٜمحٓم٦م قمـ اًمسامع, وهق

 وإًمٞمف ٟمذه٥م. ,: وقمٚمٞمف قمٝمدٟم٤م أئٛمتٜم٤م(593)وىم٤مل احل٤ميمؿ

صمؿ يٛمسٙمف اًمِمٞم  وهدق دون ُمد٤م ؾمدبؼ,  ,وجيٞمزه وُمٜمٝم٤م: أن يٜم٤موًمف اًمِمٞم  ؾمامقمف

 أو ُم٘م٤مسماًل سمف ُمقصمقىًم٤م سمٛمقاوم٘متف ضم٤مز ًمف روايتدف, وٓ ئمٝمدر ذم ,إصؾ وم٢مذا وضمد ذًمؽ

سح سمدذًمؽ مج٤مقمد٦م ُمدـ أهدؾ و ,هذه يمثػم ُمزيد٦م قمدغم اإلضمد٤مزة اعمجدردة ذم ُمٕمدلم

 وطمديًث٤م ومػمون د٤م ُمزي٦م ُمٕمتؼمة. ,وإصقل, وأُم٤م ؿمٞمقخ احلدي٨م ىمدياًم  (594)(اًمٗم٘مف)

وأضمدزين  ,ومٜم٤موًمٜمٞمدف ,وي٘مدقل: هدذه روايتدؽ ,وُمٜمٝم٤م: أن ي٠مشمٞمف اًمٓم٤مًمد٥م سمٜمسدخ٦م

ٝمدذا سم٤مـمدؾ, ومد٢من وصمدؼ سمخدؼم وم ,وحت٘مدؼ ًمروايتدف ,ومٞمجٞم٥م إًمٞمف ُمـ همػم ٟمٔمر ,روايتف

يمام يٕمتٛمد ىمراءشمف, وًمق ىم٤مل ًمف: طمدث  ,وصح٧م اإلضم٤مزة ,قمتٛمدهاوُمٕمرومتف  ,اًمٓم٤مًم٥م

 .طمسٜم٤ًم قمٜمل سمام ومٞمف إن يم٤من روايتل ُمع سمراءيت ُمـ اًمٖمٚمط يم٤من ضم٤مئًزا

 اًمث٤مين: اعمجردة قمـ اإلضم٤مزة.

قز ٟمف ٓ جيدأوم٤مًمّمحٞمح  ,ُم٘متًٍما قمٚمٞمف لوي٘مقل: هذا ؾمامقم ,وهق أٟمف يٜم٤موًمف يمت٤مسًم٤م

 وقم٤مسمقا ُمـ ضمقزه ُمـ اعمحدصملم. ,وأهؾ إصقل ,ًمف اًمرواي٦م م٤م, وسمف ىم٤مل اًمٗم٘مٝم٤مء

                                                                        

 (.260ُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م )  (593)

 .شاًمٚمٖم٦م»ذم )ك(  (594)
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 فرع:

وهدق ٓئدؼ  ,وأظمؼمٟمد٤م ذم اعمٜم٤موًمد٦م ,إـمالق طمددصمٜم٤م (595)وُم٤مًمؽ ,ضمقز اًمزهري

 سمٛمذه٥م ُمـ جيٕمؾ قمرض اعمٜم٤موًم٦م اعم٘مروٟم٦م سم٤مإلضم٤مزة ؾمامقًم٤م.

ضم٤مزة اعمجدردة قمدـ وهمػممه٤م ضمقازه ذم اإل ,واعمرزسم٤مين ,ٝم٤مينٗموقمـ أيب ٟمٕمٞمؿ إص

 اعمٜم٤موًم٦م.

وختّمٞمص ذًمؽ  ,وأهؾ اًمتحري اعمٜمع ُمـ ذًمؽ ,واًمّمحٞمح اًمذي قمٚمٞمف ا ٛمٝمقر

 ,ٟمد٤موًمٜملأضمد٤مزين, أو  أوذًٟمد٤م, إأو  ,أو ُمٜم٤موًمد٦م ,سمٕمب٤مرة شمِمٕمر سم٤مإلضم٤مزة يمحدصمٜم٤م إضم٤مزة

 واظمتد٤مرهوؿمبف ذًمؽ, وم٤مصٓمٚمح ىمقم ُمـ اعمت٠مظمريـ قمغم إـمدالق أٟمب٠مٟمد٤م ذم اإلضمد٤مزة, أ

 بٞمٝم٘مل.ىمقم وُم٤مل إًمٞمف اًم

 .(596)وُمٜم٤موًم٦مأ ,وىم٤مل اسمـ محدان: يمؾ ىمقل اًمبخ٤مري ىم٤مل زم ومٝمق قمرض

                                                                        

 (.435اعمحدث اًمٗم٤مصؾ )  (595)

 (:2/601ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمٜمٙم٧م )  (596)

ومٗمٞمدف  ,واعمٜم٤موًم٦م ,ىم٤مل زم ذم اًمٕمرض :أن اًمبخ٤مري إٟمام ي٘مقل: سمـ محدان وأىمره٤مه قمـ أيب ضمٕمٗمر وأُم٤م ُم٤م طمٙم

ظمد٤مرج  ,وم٘مد رأي٧م ذم اًمّمحٞمح قمدة أطم٤مدي٨م ىم٤مل ومٞمٝم٤م ىم٤مل ًمٜم٤م ومالن وأوردهد٤م ذم شمّمد٤مٟمٞمٗمف ,ٟمٔمر

   .ا ٤مُمع سمٚمٗمظ طمدصمٜم٤م

   .ووضمدت ذم اًمّمحٞمح قمٙمس ذًمؽ

   .وومٞمف دًمٞمؾ قمغم أاهام ُمؽمادوم٤من

أو  ,أٟمف ٓ يٕمدؼم ذم اًمّمدحٞمح سمدذًمؽ إٓ ذم إطم٤مديد٨م اعمقىمقومد٦م :زم سم٤مٓؾمت٘مراء ُمـ صٜمٞمٕمفواًمذي شمبلم 
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 :ادؽاتبةالطريق اخلامس 

 لوهد ,بدف ًمدفتأو سمد٢مذن يٙم ,أو طم٤مض سمخٓمدف ,أن يٙمت٥م ُمسٛمققمف ًمٖم٤مئ٥م لوه

 أيًْم٤م ضسم٤من:

أو ًمدؽ, أو  ,ُم٤م يمتبتف إًمٞمدؽ(597)( ًمف أضمزت)ُم٘مروٟم٦م سم٤مإلضم٤مزة: سم٠من يٙمت٥م إًمٞمف 

واًم٘مدقة يم٤معمٜم٤موًمد٦م اعم٘مروٟمد٦م  ,وهذه ذم اًمّمح٦م ,ُمـ اًمٕمب٤مراتوٟمحقه  ,يمتب٧م سمف إًمٞمؽ

 سم٤مإلضم٤مزة.

وجمردة قمٜمٝم٤م: سم٠من يٙمت٥م إًمٞمف اًمِمٞم  ىم٤مل طمدصمٜم٤م ومالن, وىمد ُمٜمع اًمرواي٦م م٤م ىمدقم, 

ذًمدؽ قمٜمددهؿ , ووهق اًمّمحٞمح اعمِمدٝمقر ,واعمت٠مظمريـ ,وأضم٤مزه٤م يمثػم ُمـ اعمت٘مدُملم

ومٝمدل وإن مل شم٘مدؽمن  :إلضمد٤مزةوومٞمٝم٤م إؿمٕم٤مر ىمقي سمٛمٕمٜمك ا ,ُمٕمدود ذم اعمسٜمد اعمقصقل

ُمٕمرومتدف ظمدط اًمٙم٤مشمد٥م,  (598)( فومٞمد)ْمدٛمٜم٧م ُمٕمٜمدك, ويٙمٗمدل شمسم٤مإلضم٤مزة ًمٗمًٔم٤م وم٘مد 

 وهق وٕمٞمػ. ,وذط سمٕمْمٝمؿ اًمبٞمٜم٦م

 

                                                                                                                                                                                         

 . اهد.ومٞمخرج ذًمؽ طمٞم٨م ذت٤مج إًمٞمف قمـ أصؾ ُمس٤مق اًمٙمت٤مب ,اعمستِمٝمد م٤م

   ىمٚم٧م: وُمـ ـم٤مًمع صحٞمح اًمبخ٤مري: وضمد ُم٤م ىم٤مل احل٤مومظ.

 .شأظمؼمت ًمؽ»ذم )ك(  (597)

 ًمٞمس ذم )ك( . (598)
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 :طالماإل –الطريق السادس 

أو ؾمدامقمف ُم٘متًٍمدا قمٚمٞمدف  ,وهق أن يٕمٚمؿ اًمِمٞم  اًمٓم٤مًم٥م أن هذا اًمٙمت٤مب روايتدف

 ,اًمٗم٘مدف و ,احلددي٨م ثدػم ُمدـ أهدؾروه أو ؿمدبٝمف, ومجدقز اًمروايد٦م سمدف يمإىم٤مئدؾ: همػم 

واسمـ اًمّمب٤مغ طمتك زاد سمٕمدض اًمٔم٤مهريد٦م  ,وأهؾ اًمٔم٤مهر ُمٜمٝمؿ اسمـ ضمري٩م ,وإصقل

روايتٝم٤م قمٜمف يمدام شم٘مددم ذم  ٤م قمٜمل ضم٤مز ًمفروهق ىم٤مل ًمف اًمِمٞم : هذه روايتل ٓ شموم٘م٤مل: ًم

 .اًمسامع

قمدالم, وسمدف ىمٓمدع سمٕمدض اًمِمد٤مومٕمٞم٦م ٞمح أٟمدف ٓ جيدقز اًمروايد٦م عمجدرد اإلواًمّمح

وٓ ي٠مذن ذم روايتدف خلٚمدؾ يٕمرومدف  ,عمح٘م٘مقن: ٕٟمف ىمد يٙمقن اًمٙمت٤مب ؾمامقمفواظمت٤مره ا

 ًمٙمـ يّمح اًمٕمٛمؾ سمف إذا صح ؾمٜمده قمٜمده.
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 :الوجادة (488) (السابع)الطريق 

 (600) (وُمث٤مد٤م أن شم٘مػ)ـ اًمٕمرب, ُمُمسٛمقع  وهل ُمّمدر وضمد جيد, ُمقًمد همػم

 ومل يسدٛمٕمٝم٤م ,(601))ذًمدؽ اًمِمدخص( قمغم يمت٤مب سمخط ؿمخص ومٞمف أطم٤مدي٨م يروهي٤م

أو ىمدرأت  ,وٓ ٟمحقه٤م, ومٚمدف أن ي٘مدقل: وضمددت ,ٓ ًمف ُمٜمف إضم٤مزةوُمٜمف هذا اًمقاضمد, 

واعمتـ, أو  ,اإلؾمٜم٤مد سم٤مىملويسقق  ,أو ذم يمت٤مب ومالن سمخٓمف, طمدصمٜم٤م ومالن ,سمخط ومالن

هدذا اًمدذي اؾمدتٛمر  ,ويذيمر اًمبد٤مىملم ,قمـ ومالن ي٘مقل: وضمدت أو ىمرأت سمخط ومالن

همػم أٟمف أظمذ ؿمقسًم٤م ُمـ آشمّمد٤مل,  رؾمؾ,وهق ُمـ سم٤مب اعم ,وطمديًث٤م ,قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ ىمدياًم 

 :وىمد٤مل ومٞمدف ,٘مقًمف: وضمدت سمخط ومالن ورسمام دًمس سمٕمْمٝمؿ ومذيمر اًمذي وضمد سمخٓمفسم

 (602)ف(وضمد٤مز) ,أو ىم٤مل ومالن, وذًمؽ شمدًمٞمس ىمبٞمح إن أوهؿ ؾمامقمف ُمٜمف ,قمـ ومالن

 وأظمؼمٟم٤م وأٟمٙمر هذا قمغم وم٤مقمٚمف. ,سمٕمْمٝمؿ وم٠مـمٚمؼ ذم هذا طمدصمٜم٤م

                                                                        

 .ش٤مُمساخل»شمّمحػ ذم )ك( إمم  (599)

 .شوُمث٤مًمف أن يتٕمرف»ذم )ك(   (600)

 ًمٞمس ذم )ك( وٓ )ط(. (601)

 .شوأضم٤مز»ذم )ط(  (602)
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 فرعان:

ذيمدر  :ومٚمدف أن ي٘مدقل ,وًمٞمس سمخٓمدف , شم٠مًمٞمػ ؿمخصإول: إذا وضمد طمديًث٤م ذم

مل ي٠مظمدذ ؿمدقسًم٤م ُمدـ  (603) (ٕٟمدف)أو ىم٤مل ومالن: أظمؼمٟم٤م ومالن, وهدذا ُمٜم٘مٓمدع  ,ومالن

وم٢من مل يٙمدـ يمدذًمؽ ومٚمٞم٘مدؾ:  أو يمت٤مسمف, ,شمّم٤مل, هذا يمٚمف إذا وصمؼ سم٠مٟمف ظمط اعمذيمقرآ

أظمدؼمين ومدالن  ,, أو ىمرأت ذم يمتد٤مٍب ىمرأتوأسمٚمٖمٜمل قمـ ومالن, أو وضمدت قمـ ومالن 

أو ذم يمت٤مب فمٜمٜم٧م أٟمف سمخط ومالن, أو ذم يمت٤مب ذيمر يم٤مشمبف أٟمف ومدالن, ] ٟمف سمخط ومالن,أ

وإذا أراد أن يٜم٘مدؾ ُمدـ يمتد٤مب ُمٜمسدقب إمم  (604)[أو ذم يمت٤مب ىمٞمؾ إٟمف ظمدط ومدالن 

سم٠من ىم٤مسمٚمٝمد٤م هدق أو صم٘مد٦م  :ومالن يمذا إٓ إذا وصمؼ سمّمح٦م اًمٜمسخ٦م :ومال ي٘مؾ ىم٤مل ,ُمّمٜمػ

وٓ ٟمحدقه ومٚمٞم٘مدؾ:  ,ومد٢من مل يقضمدد ذًمدؽسم٠مصقل ُمتٕمددة يمام شم٘مدم ذم اًمٜمدقع إول, 

 وٟمحقه. ,سمٚمٖمٜمل قمـ ومالن يمذا, ووضمدت ذم ٟمسخ٦م ُمـ اًمٙمت٤مب اًمٗمالين

وىمد شمس٤مُمح أيمثر اًمٜم٤مس ذم هذه إقمّم٤مر سم٢مـمالق اًمٚمٗمظ ا ٤مزم ذم ذًمؽ ُمـ همػم 

ويٜم٘مؾ قمٜمف ُمدـ همدػم أن يثدؼ  ,وشمثب٧م, ومٞمٓم٤مًمع أطمدهؿ يمت٤مسًم٤م ُمٜمسقسًم٤م إمم ُمّمٜمػ ,حترٍ 

قم٤معمًد٤م ومٓمٜمًد٤م ٓ خيٗمدك  (605)ٓمد٤مًمع(اعم)ىم٤مل ومالن يمذا, وم٢من يم٤من  سمّمح٦م اًمٜمسخ٦م ىم٤مئاًل:

                                                                        

 ًمٞمس ذم )ك(. (603)

 ًمٞمس ذم )ط(. (604)

 .شاًمٕم٤ممل»ذم )ط(  (605)
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واعمحقل ُمـ ضمٝمتف رضمقٟم٤م أن جيقز ًمف إـمالق اًمٚمٗمظ ا د٤مزم  ,قمٚمٞمف ذم اًمٖم٤مًم٥م اًمس٤مىمط

 ذم هذا, وإمم هذا اؾمؽموح يمثػم ُمـ اعمّمٜمٗملم ومٞمام ٟم٘مٚمقه ُمـ يمت٥م اًمٜم٤مس.

واًمٗم٘مٝمد٤مء  ,قمدتامًدا قمدغم اًمقضمد٤مدة, ٟم٘مدؾ قمدـ ُمٕمٔمدؿ اعمحددصملمااًمث٤مين: اًمٕمٛمدؾ 

وـم٤مئٗم٦م  ,(607) )رمح٦م اهلل قمٚمٞمف( , وقمـ اًمِم٤مومٕمل(606)وهمػمهؿ أٟمف ٓ جيقز ,لماعم٤مًمٙمٞم

ٞملم سمقضمدقب ُمدـ اًمِمد٤مومٕم (608)زه, وىمٓمدع سمٕمدض اعمح٘م٘مدلمُمـ ٟمٔم٤مر أصح٤مسمف ضمقا

ذم هدذه إزُمد٤من اًمٕمٛمؾ م٤م قمٜمد طمّمقل اًمث٘م٦م, وهذا هق اًمّمدحٞمح اًمدذي ٓ يتجدف 

سددد سم٤مسمددف ًمتٕمددذر ذوط ٟمٓ قمددغم اًمروايدد٦م (609) )ٕٟمددف ًمددق وىمددػ اًمٕمٛمددؾ( :همددػمه

 .(610)اًمرواي٦م

                                                                        

 (.120اإلعم٤مع  )  (606)

 زي٤مدة ُمـ )ك(.  (607)

 (.1/248هق ا قيٜمل ذم يمت٤مسمف اًمؼمه٤من )  (608)

 ًمٞمس ذم )ط(. (609)

 .(120اٟمٔمر اإلعم٤مع  )  (610)
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  الػصل الثالث
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 كقػقة رواية احلديثيف 

 

 وومٞمف أٟمقاع:

ومٗمرـمقا, وم٘م٤مل سمٕمض  (611) (ىمقم)إول: ؿمذ ىمقم ذم اًمرواي٦م وم٠مومرـمقا, وشمس٤مهؾ 

 (612)وُم٤مًمؽ ,ٓ طمج٦م إٓ ومٞمام رواه ُمـ طمٗمٔمف, روي ذًمؽ قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م :اعمِمدديـ

 إذا ظمرج ُمـ يدده, وىمد٤مل سمٕمدض اعمتسد٤مهٚملم: واًمّمٞمدٓين, وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: جيقز إٓ

 جمروطملم. (613)ومجٕمٚمٝمؿ احل٤ميمؿ ,دمقز اًمرواي٦م ُمـ ٟمس  همػم ُم٘م٤مسمٚم٦م سم٠مصقدؿ

ُمد٤م  (614) )اًمّمدقاب(و ,أيم٤مسمر اًمٕمٚمامء واًمّمدٚمح٤مءُمـ وهذا يمثػم, وشمٕم٤مـم٤مه ىمقم 

 ,واًمْمدبط ,هق اًمتقؾمط سملم اإلومراط واًمتٗمريط, وم٢مذا ىم٤مم ذم اًمتحٛمؾوقمٚمٞمف ا ٛمٝمقر 

٤مب إذا يمد٤من اًمٖم٤مًمد٥م إن هم٤مب قمٜمدف اًمٙمتديمذا سمام ي٘مدم ضم٤مزت اًمرواي٦م ُمٜمف, وواعم٘م٤مسمٚم٦م 

 وٓ ؾمٞمام إن يم٤من ممـ ٓ خيٗمك قمٚمٞمف شمٖمٞمػمه هم٤مًمًب٤م. ,ٖمٞمػمؾمالُمتف ُمـ اًمت

                                                                        

 ًمٞمس ذم )ك(.  (611)

 (.136اإلعم٤مع )ص   (612)

 (.67اعمدظمؾ إمم اإليمٚمٞمؾ )ص   (613)

 ًمٞمس ذم )ط(.  (614)
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اًمث٤مين: اًمرضير إذا مل ذٗمظ ُم٤م ؾمدٛمٕمف وم٤مؾمدتٕم٤من سمث٘مد٦م ذم ودبٓمف وطمٗمدظ يمت٤مسمدف, 

ٞمػم صح٧م روايتدف, واطمت٤مط قمٜمد اًم٘مراءة قمٚمٞمف سمحٞم٨م يٖمٚم٥م قمغم فمٜمف ؾمالُمتف ُمـ اًمتٖم

 : واًمبّمػم إُمل يم٤مًمرضير.(615)ىم٤مل اخلٓمٞم٥م

رضمع إًمٞمف, وإن طمٗمظ ُمـ  ُمٜمفوم٢من طمٗمظ اًمث٤مًم٨م: ًمق وضمد ذم يمت٤مسمف ظمالف طمٗمٔمف 

حسدـ أن يدذيمرمه٤م ُمًٕمد٤م, وم ,(616)(يتِمدٙمؽ)إن مل وقمتٛمدد قمدغم طمٗمٔمدف اومؿ اًمِمٞم  

 وذم يمت٤ميب يمذا, وإن ظم٤مًمٗمف ومٞمف همػمه ىمد٤مل: طمٗمٔمدل يمدذا, وىمد٤مل ,ومٞم٘مقل: طمٗمٔمل يمذا

وسمٕمض اًمِمد٤مومٕمٞم٦م  ,ومٕمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ,ومل يذيمره ,ومالن: يمذا, وًمق وضمد ؾمامقمف ذم يمت٤مب

وحمٛمدد  ,وأسمك يقؾمدػ ,وأيمثر أصح٤مسمف ,, وُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل(617)ٓ جيقز ًمف روايتف

أو  ,وهق اًمّمحٞمح سمنمط أن يٙمقع اًمسدامع سمخٓمدف ,(619)ضمقازه٤م(618))رمحٝمؿ اهلل(

تف ُمدـ اًمتٖمٞمدػم سمحٞمد٨م سمخط ُمـ يقصمؼ سمف, واًمٙمت٤مب ُمّمقن يٖمٚم٥م قمغم اًمٔمدـ ؾمدالُم

 واهلل أقمٚمؿ. ,شمسٙمـ إًمٞمف ٟمٗمسف

                                                                        

 (.228اًمٙمٗم٤مي٦م)ص   (615)

 .شيتِمٙمؾ»ذم )ز(   (616)

 (.139اإلعم٤مع )ص   (617)

 زي٤مدة ذم )ك(.  (618)

 (.139اإلعم٤مع )ص   (619)
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شمب٤مع ًمٗمظ احلددي٨م ُمدٜمٝمؿ اسمدـ إ: ذه٥م ىمقم إمم (620)٤مل ذم ذح اًمسٜم٦ماًمراسمع: ىم

 ,وُم٤مًمؽ سمـ أٟمدس ,ورضم٤مء سمـ طمٞمقة ,واسمـ ؾمػميـ ,وهق ىمقل اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد ,قمٛمر

 .ووهٞم٥م, وسمف ىم٤مل أمحد وذٞمك ,ويزيد سمـ زريع ,وقمبد اًمقارث ,واسمـ قمٞمٞمٜم٦م

 واًمٜمخٕمل. ,واًمِمٕمبل ,مج٤مقم٦م إمم اًمرظمّم٦م ذم ٟم٘مٚمف سم٤معمٕمٜمك, ُمٜمٝمؿ احلسـوذه٥م 

واعمٕمٜمدك  ,ىم٤مل اسمـ ؾمدػميـ: يمٜمد٧م أؾمدٛمع احلددي٨م ُمدـ قمنمدة اًمٚمٗمدظ خمتٚمدػ

 .(621)واطمد

 ,: إن ىمٚم٧م إن طمدصمتٙمؿ يمدام ؾمدٛمٕم٧م ومدال شمّمددىمقن(622)وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري

 وم٢مٟمام هق اعمٕمٜمك.

 اًمٜم٤مس.: إن مل يٙمـ اعمٕمٜمك واؾمًٕم٤م وم٘مد هٚمؽ (623)وىم٤مل ويمٞمع

وٓ ظمبػًما سمام خيؾ  ,ُم٘م٤مصده٤موًمٗم٤مظ : ُمـ ًمٞمس قم٤معم٤ًم سم٤مٕ(624)وىم٤مل اسمـ اًمّمالح

سمٛمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ٓ جيقز ًمف اًمرواي٦م سم٤معمٕمٜمك سم٤مإلمج٤مع, سمؾ يتٕملم اًمٚمٗمظ اًمذي ؾمٛمٕمف, وإن يمد٤من 

                                                                        

 (.238-1/237ذح اًمسٜم٦م ًمٚمبٖمقي ) (620)

واًمؽمُمدذي ذم اًمٕمٚمدؾ ( ٤11/327مُمع اعمٓمبدقع ذم اظمدر اعمّمدٜمػ )صحٞمح, رواه ُمٕمٛمر ذم ا د  (621)

 .(5/701اعمٓمبقع ذم اظمرا ٤مُمع )

 ( وذم ؾمٜمده ُمبٝمؿ.5/702اعمٓمبقع ذم اظمرا ٤مُمع)اًمؽمُمذي ذم اًمٕمٚمؾ رواه   (622)

 (.5/702اعمٓمبقع ذم اظمرا ٤مُمع )اًمؽمُمذي ذم اًمٕمٚمؾ اه ور صحٞمح,  (623)

 (.191-190قمٚمقم احلدي٨م )ص   (624)
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قم٤معم٤ًم سمذًمؽ وم٘مد ُمٜمٕمف ىمقم ُمـ أصح٤مب احلدي٨م واًمٗم٘مف وإصقل, وىم٤مًمقا: ٓ جيدقز 

 إٓ سمٚمٗمٔمف.

 وجيقز ذم همػمه. ,ط جيقز ذم طمدي٨م اًمٜمبلوىم٤مل ىمقم: ٓ 

جيدقز ذم ا ٛمٞمدع إذا ىمٓمدع سمد٠مداء  :واخلٚمػ ُمـ اًمٓمقائدػ ,وىم٤مل مجٝمقر اًمسٚمػ

وإن يمد٤من  ,اعمٕمٜمك, وهذا ذم همػم اعمّمٜمٗم٤مت, أُم٤م اعمّمٜمػ ومال جيقز شمٖمٞمػم ًمٗمٔمدف أصداًل 

 سمٛمٕمٜم٤مه.

ُمف وؾمدالُمـ ذه٥م إمم اًمتٗمّمٞمؾ هدق اًمّمدحٞمح: ٕٟمدف صدٚمقات اهلل ىمقل أىمقل: 

وذم شمرايمٞمبف أهار ودىم٤مئؼ ٓ يقىمػ قمٚمٞمٝم٤م إٓ مد٤م يمدام  ,ومّمح ُمـ ٟمٓمؼ سم٤مًمْم٤مدقمٚمٞمف أ

هل, وم٢من ًمٙمؾ شمريمٞم٥م ُمـ اًمؽمايمٞمد٥م ُمٕمٜمدك سمحسد٥م اًمٗمّمدؾ واًمقصدؾ واًمت٘مدديؿ 

طمبتٝم٤م ظم٤مصدٞم٦م ًمق مل يراع ذًمؽ ًمذه٥م ُم٘م٤مصده٤م, سمؾ ًمٙمؾ يمٚمٛمد٦م ُمدع صد٤م ,واًمت٠مظمػم

أو  ,ُمِمدؽميم٦م ًمٗمد٤مظ اًمتدل شمدرىهتامم وهمػممهد٤م, ويمدذا إُمست٘مٚم٦م يم٤مًمتخّمٞمص وآ

إذ ًمقوع يمؾ ُمقوع ذم أظمر ًمٗم٤مت اعمٕمٜمك اًمذي ىمّمد سمف, وُمدـ صمدؿ ىمد٤مل  :٦مومداُمؽم

ـ» :قمٚمٞمدفوؾمدالُمف صٚمقات اهلل  ا سـؿع مؼـالتيكّضَّ  ،ووطا ـا ،فحػظفـا ، اهلل طبـد 

, رواه أسمدق شمن  و أفؼـه مــهفؼه غر فؼقه، ورب حامل فؼه إغ وأدا ا، فرب حامل 

 .(625)قمـ اسمـ ُمسٕمقد ,داود واًمؽمُمذي

                                                                        

 وىمد ضم٤مء قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمٜمٝمؿ: صحٞمح,  (625)

 اسمـ ُمسٕمقد ريض اهلل قمٜمف:طمدي٨م 
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ن يمٗمك مذا احلدي٨م ًمٗمًٔم٤م وُمٕمٜمك ؿم٤مهد صدق قمغم ُم٤م ٟمحدـ سمّمددده, وم٢مٟمدؽ إو

وومسد, وم٢مٟمؽ ًمق ووٕم٧م  ,أو يرادومٝم٤م اظمتؾ اعمٕمٜمك ,ِم٤ميمٚمٝم٤ميىمٛم٧م ُم٘م٤مم يمؾ ًمٗمٔم٦م ُم٤م أ

                                                                                                                                                                                         

(, وأسمدق يٕمدغم سمدرىمؿ 232(, واسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ )2658و2657(, واًمؽمُمذي سمرىمؿ )1/437رواه أمحد )

(, وأسمدق 69(, واسمـ طمبد٤من يمدام ذم اإلطمسد٤من سمدرىمؿ )276و275(, واًمِم٤مر )5226و5126)

 (. 2/90ٟمٕمٞمؿ ذم أظمب٤مر أصبٝم٤من )

 ي٨م طمسـ.طمدوهق 

 ضم٤مء ُمـ طمدي٨م زيد سمـ صم٤مسم٧م ريض اهلل قمٜمف:و

(, واًمؽمُمدذي سمدرىمؿ 3660(, وأسمق داود سمرىمؿ )94(, واسمـ أيب قم٤مصؿ اًمسٜم٦م سمرىمؿ)5/183رواه أمحد )

 (.4105و230(, واسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ )2656)

 طمدي٨م صحٞمح. وهق

 وضم٤مء قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف:

 (.7514, واًمبٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م سمرىمؿ)(236(, واسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ )3/225رواه أمحد )

 .طمدي٨م طمسـ وهق

 وضم٤مء قمـ ضمبػم سمـ ُمٓمٕمؿ ريض اهلل قمٜمف:

(, واًمٓمحدد٤موي ذم ذح ُمِمددٙمؾ أصمدد٤مر 3056و231(, واسمددـ ُم٤مضمددف سمددرىمؿ )82و4/80رواه أمحددد )

 .(1541(, واًمٓمؼماين ذم اًمٙمبػم سمرىمؿ )2/10(, واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم ا رح واًمتٕمديؾ )1601)

 ـ إؾمح٤مق, وهق ُمدًمس.وذم ؾمٜمده قمٜمٕمٜم٦م اسم 

 ( قمـ أرسمٕم٦م وقمنميـ صح٤مسمًٞم٤م. 25-24وىمد ذيمره اًمٙمت٤مين ذم ٟمٔمؿ اعمتٜم٤مصمر ُمـ احلدي٨م اعمتقاشمر )ص

 .(166-161واٟمٔمر ًم٘مط اًممًمئ اعمتٜم٤مصمرة ذم إطم٤مدي٨م اعمتقاشمرة عمرشم٣م اًمزسمٞمدي )ص
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وُم٤م ؿم٤ميمٚمٝمام أسمٕمدت اعمرُمك, وم٢من ُمدـ طمٗمدظ  , اهلل, رطمؿ اهلل, أو همٗمر اهللُمقوع ٟمرضَّ 

وم٘مدد  ه٤م ـمرًيد٤م, وُمدـ سمددل وهمدػمًْم همٜمك اعمٕمُم٤م ؾمٛمٕمف وأداه ُمـ همػم شمٖمٞمػم ذاشمف ضمٕمؾ 

ًٓ ذاوًي٤مبتضمٕمٚمف ُم : هدل ٕن اًمٕمبقدي٦ما ُمٜم٤مب اًمٕمبد وم٤مت اعمٕمٜمك: ءً أُمر ٧َم بْ ويمذا ًمق أٟمَ  ,ذ

وٓ اؾمتٜمٙم٤مف ُمـ أداء ُمد٤م ؾمدٛمع إمم  ,ُمر اهلل ورؾمقًمف سمال اُمتٜم٤معآؾمتٙم٤مٟم٦م واعميض ٕ

ل ٤م٘مد٘مٞم٘مد٦م اعمُمـ هق أقمٚمؿ ُمٜمف, وظمّم٧م اعم٘م٤مًم٦م سم٤مًمذيمر ُمـ سملم اًمٙمالم واخلدؼم ٕن طم

ُمـ احلروف اعمدؼمزة ًمٞمددل قمدغم وضمدقب أداء اًمٚمٗمدظ اعمسدٛمقع وإرداف  ٦ماعمريمب له

داُم٦م احلٗمدظ وقمددم اًمٜمسدٞم٤من, وذم إُمِمٕمر سمٛمزيد اًمت٘مرير: ٕن اًمققمل  وقم٤مه٤م طمٗمٔمٝم٤م

أو شمراداه٤م قمغم رواه٤م وسمٚمٖمٝمد٤م وٟمحقمهد٤م, دًٓمد٦م  ش,وم٠مداه٤م يمام ؾمٛمٕمٝم٤م» :رواي٦م أظمرى

وأهٚمٝمد٤م همدػم  ,داؤه٤م إمم ُمـ هق أطمؼ م٤مأضم٥م اٜمده و أن شمٚمؽ اعم٘م٤مًم٦م ُمستقدقم٦م قمقمغم

يذان سم٠من احل٤مصدؾ ذا ختّمٞمص ذيمر اًمٗم٘مف دون اًمٕمٚمؿ اإلُمٖمػمة وٓ ُمتٍمف ومٞمٝم٤م, ويم

ىمٞمس٦م واًمٜمّمقص, وًمق ىمٞمدؾ ذ اًمٗم٘مف قمٚمؿ سمدىم٤مئؼ ُمستٜمبط ُمـ إإ :همػم قم٤مر قمـ اًمٕمٚمؿ

ع أطمدد وإٟم٤مـم٦م يمؾ سمٛمٕمٜمك خيّمٝم٤م ومد٢من اًمسد٤مُم ,همػم قم٤ممل ًمزم ضمٝمٚمف, ويمذا شمٙمرير رب

ٕٟمدف همدػم قمد٤مرف سم٤مًٕمٗمد٤مظ  :رضمٚملم إُم٤م أن ٓ يٙمقن وم٘مٞمًٝم٤م ومٞمج٥م قمٚمٞمف أن ٓ يٖمدػمه

اعمتِم٤ميمٚم٦م ومٞمخٓمكء ومٞمف, أو يٙمقن قم٤مروًم٤م م٤م ًمٙمٜمف همػم سمٚمٞمغ, ومرسمام يْمع أطمد اعمؽمادومدلم 

وٓ ي٘مػ قمغم رقم٤مي٦م اعمٜم٤مؾمدب٤مت سمدلم ًمٗمدظ وًمٗمدظ, ومد٢من اعمٜم٤مؾمدب٦م دد٤م  ,ُمقوع أظمر

يد٦م سم٠مؾمد٤مًمٞم٥م اًمدٜمٔمؿ يمدام ىمررٟمد٤مه ذم ذح اإٓ ذو درظمقاص وُمٕم٤من ٓ ي٘مػ قمٚمٞمٝمد٤م 

 واهلل أقمٚمؿ. ,اًمتبٞم٤من ذم ىمسؿ اًمٗمّم٤مطم٦م
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 ,ذم اعمٜمد٤مم يىمد رويٜم٤م أن سمٕمض أصدح٤مب احلددي٨م رأ: و(626)ىم٤مل اسمـ اًمّمالح

دَّ ويم٠مٟمف ىمُ 
ُمدـ  (628)(٦مًمٗمٔمد) :ف أو ًمس٤مٟمف رء وم٘مٞمؾ ًمف ذم ذًمدؽ وم٘مد٤ملٞمُمـ ؿمٗمت (627)

 .(629)هذا كسمؾ ٕمِ ٗمُ ومَ  ,٤م سمرأيلهمػمُُت  ط طمدي٨م رؾمقل اهلل

 فرع:

 ,أن يٗمرق سملم ُمثٚمدف وٟمحدقه (630)(ثحدٛمًمٚم)٤م اًمرواي٦م سم٤معمٕمٜمك ومٞمٜمبٖمل إذا ضمقزٟم

 وذدؾ ًمدف أن ي٘مدقل ,شمٗم٘م٤م ًمٗمًٔمد٤ماُمثٚمف إٓ سمٕمد قمٚمٛمف أن احلديثلم  ومال ذؾ ًمف أن ي٘مقل

 ىم٤مًمف أسمق طم٤مشمؿ. ,إذا يم٤من سمٛمٕمٜم٤مه ٟمحقه

, أو فأن يتبٕمف سمٚمٗمٔم ؿمتبف قمٚمٞمف اًمٚمٗمظابٖمل عمـ روى طمديًث٤م سم٤معمٕمٜمك إذا اخل٤مُمس: يٜم

وأيب  ,ذًمؽ قمـ اسمـ ُمسٕمقد يًمٗم٤مظ روو ٟمحق هذا, أو ُم٤م أؿمبف ذًمؽ ُمـ إأ ,يمام ىم٤مل

 وأٟمس ريض اهلل قمٜمٝمؿ. ,اًمدرداء

                                                                        

 (.196قمٚمقم احلدي٨م )ص   (626)

 .شُمر»ذم )ز( زي٤مدة:   (627)

 .شًمٗمٔمف»ذم )ط(   (628)

( قمدـ 1/74قمغم أن اًمرؤي٤م ٓ يٜمبٜمل قمٚمٞمٝم٤م طمٙمؿ سم٢ممج٤مع اًمٕمٚمامء, ٟم٘مٚمف اًمٜمقوي ذم ذح  ُمسٚمؿ )  (629)

 اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض وهمػمه.

 وهقٓ يتٛمثؾ اًمِمٞمٓم٤من سمف, ومٛمـ رأى همػمه ُمـ سم٤مب أومم. وإذا يم٤من هذا ذم ُمـ رأى اًمٜمبل 

 ش.ًمٚمحديثل»ذم )ك(   (630)
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وأقمٚمدؿ اخلٚمدؼ سمٛمٕمد٤مين اًمٙمدالم, ومل  ,ىم٤مل اخلٓمٞم٥م: واًمّمح٤مسم٦م أرسمد٤مب اًمٚمسد٤من

عمٕمٜمدك ُمدـ يٙمقٟمقا ي٘مقًمقن ذًمؽ إٓ ختقوًم٤م ُمـ اًمزًمؾ عمٕمدرومتٝمؿ سمدام ذم اًمروايد٦م قمدغم ا

 .(631)(اخلٓمر)

وم٘مرأهد٤م قمدغم  ,إذا اؿمتبف قمغم اًم٘م٤مرىء ومٞمام ي٘مدرأه ًمٗمٔمد٦مو: (632)ىم٤مل اسمـ اًمّمالح

أو  :ٝمذا طمسـ وهق اًمّمقاب ذم ُمثٚمف ٕن ىمقًمدفوم ,ؿمؽ ومٞمف, صمؿ ىم٤مل: أو يمام ىم٤ملوضمف 

 تف صقام٤م قمٜمف إذا سم٤من.يذًٟم٤م ًمٚمٓم٤مًم٥م ذم رواإو ,يمام ىم٤مل يتْمٛمـ إضم٤مزة ُمـ اًمراوي

ٕمْمف, ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ورواي٦م سم ,ظمتّم٤مر احلدي٨م اًمقاطمداضمقاز  ظمتٚمػ ذماُ اًمس٤مدس: 

قمغم ُمٜمع اًمرواي٦م سم٤معمٕمٜمك, وُمٜمٝمؿ ُمـ ُمٜمٕمف ُمع دمقيز اًمرواي٦م سمد٤معمٕمٜمك,  ُمٜمٕمف ُمٓمٚمً٘م٤م سمٜم٤مءً 

 وُمٜمٝمؿ ُمـ ضمقزه ُمٓمٚمً٘م٤م. ,أو همػمه قمغم اًمتامم ,إذا مل يٙمـ ىمد رواه هق

 .(633)ىم٤مل جم٤مهد: أٟم٘مص ُمـ احلدي٨م ُم٤م ؿمئ٧م وٓ شمزد ومٞمف

وإٟمف جيقز ذًمؽ ُمـ اًمٕم٤ممل اًمٕم٤مرف إذا يمد٤من ُمد٤م شمريمدف همدػم  ,ًمتٗمّمٞمؾواًمّمحٞمح ا

سمحٞم٨م ٓ خيتؾ اًمبٞم٤من, وٓ ختتٚمػ اًمدًٓم٦م ومٞمام ٟم٘مٚمف سمدؽمك ُمد٤م شمريمدف,  :ُمتٕمٚمؼ سمام رواه

خددؼميـ )يم٦م سمدد٤معمٕمٜمك: ٕن اعمددروي واعمددؽموك وإن مل جيددز اًمروايدد ,ومٞمجددقز هددذا

                                                                        

 .شاحلرض»ذم )ك(   (631)

 (.292قمٚمقم احلدي٨م )ص   (632)

( واخلٓمٞمدد٥م ذم اًمٙمٗم٤ميدد٦م )ص 543ذم اعمحدددث اًمٗم٤مصددؾ)ص , رواه اًمراُمٝمرُمددزيصددحٞمح  (633)

 (.218( واًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ذم اإلعم٤مع )243و189
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هدذا إذا  ,تامم, أو مل يروهاًم ىمبؾ قمغم, وٓ ومرق سملم أن يٙمقن ىمد رواه (634)(ّمٚملمٜمٗمُم

)وم٠مُم٤م ُمـ روى طمدديًث٤م قمدغم اًمدتامم ومخد٤مف إن رواه سمحٞم٨م ٓ يتٝمؿ  :يم٤من رومٞمع اعمٜمزًم٦م

ًٓ  سمزي٤مدة(635)صم٤مٟمًٞم٤م ٟم٤مىمًّم٤م أن يتٝمؿ(  أو ٟمسٞم٤من. ,أو

 واهلل أقمٚمؿ. ,وهمٗمٚمتف ومال جيقز ًمف اًمٜم٘مص ,صم٤مٟمًٞم٤م: ًم٘مٚم٦م وبٓمف

)يمام إمم ا قاز أىمرب, طمتج٤مج ومٝمق ٓمٞمع اعمّمٜمػ احلدي٨م ذم إسمقاب ًمالوأُم٤م شم٘م

إذا أشمك سمٛمس٠مًم٦م ذم اًمّمالة ُمثاًل اؾمتدل سمبٕمض احلدي٨م قمٚمٞمٝم٤م وم٘مط قمـ ؾمد٤مئره, ضمد٤مز 

 وُمـ ٓ ذَم ُمـ إئٛم٦م. ,واًمبخ٤مري ,ىمد ومٕمٚمف ُم٤مًمؽو(636)ًمف ذًمؽ(

 ُمـ يمراه٦م.ذًمؽ : وٓ خيٚمق (637)ىم٤مل اسمـ اًمّمالح

 : وُم٤م أفمٜمف يقاومؼ قمٚمٞمف.(638)اًمديـحمٞمل ىم٤مل اًمِمٞم  

ٙمراهدد٦م: ٕٟمددف ىمددد اؾمددتٛمر ذم مجٞمددع وم٘مددف أطمددد ذم هددذه اًمأىمددقل: أي ٓ يقا

يمد٤من  ؾمتِمدٝم٤مًدا ؾمدقاءً او ,طمتج٤مضًمد٤ماضم٤مت ذم اًمٕمٚمقم إيراد سمٕمض احلددي٨م طمتج٤مآ

ًٓ يم ُمست٘ماًل   وهمػمهؿ. ,ؾمتِمٝم٤مد اًمٜمحقيلم٤مأو

                                                                        

 .شخلؼميـ ُمتّمٚملم»ذم )ط(   (634)

 ًمٞمس ذم )ط(.  (635)

 زي٤مدة ذم )ك(.  (636)

 (.194قمٚمقم احلدي٨م )  (637)

 (.1/470اإلرؿم٤مد )  (638)
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)ُمددـ أو ُمّمددحػ, وـمريددؼ اًمسددالُم٦م  ,٤مناًمسدد٤مسمع: ٓ يددروي سم٘مددراءة حَلَّدد

اًمتح٘مٞمدؼ, ومد٢من وىمدع ذم اًمروايد٦م و ,اعمٕمرومد٦م أهؾإظمذ ُمـ أومقاه  (639)اًمتّمحٞمػ(

 أو حتريػ, ىم٤مل اسمـ ؾمػميـ وهمػمه: يرويف يمام ؾمٛمٕمف. ,حلـ

وسمٞمد٤من صدقاسمف ذم  ,واًمّمقاب شم٘مريره ذم إصؾ قمغم طم٤مًمف ُمدع اًمتْمدبٞم٥م قمٚمٞمدف

احل٤مؿمددٞم٦م إذا يمدد٤من اًمتحريددػ ذم اًمٙمتدد٤مب, وأُمدد٤م ذم اًمسددامع ومدد٤مٕومم أن ي٘مددرأه قمددغم 

أو ذم ـمريؼ ومالن يمذا, وًمف أن ي٘مرأ  ,ٜم٤مأو قمٜمد ؿمٞمخ ,اًمّمقاب, صمؿ ي٘مقل: وذم روايتٜم٤م

ُم٤م ذم إصؾ صمؿ يذيمر اًمّمقاب, وأطمسدـ اإلصدالح إصدالطمف سمدام ضمد٤مء ذم روايد٦م 

الح سمزي٤مدة رء ىمد ؾم٘مط وم٢من مل يٖم٤مير ُمٕمٜمدك أو طمدي٨م اظمر, وإذا يم٤من اإلص ,أظمرى

إصؾ ومٕمغم ُم٤م ؾمبؼ, وإن يم٤من اإلصالح سمزي٤مدة شمِمتٛمؾ قمغم ُمٕمٜمك ُمٖم٤مير عمد٤م وىمدع ذم 

سم٠من يذيمر ُم٤م ذم إصؾ ُم٘مروًٟم٤م سم٤مًمتٜمبٞمف قمغم ُم٤م ؾمد٘مط ًمٞمسدٚمؿ  :٠ميمد ومٞمف احلٙمؿإصؾ شم

ُمـ ُمٕمرة اخلٓم٠م, وُمـ أن ي٘مقل قمغم ؿمدٞمخف ُمد٤م مل ي٘مدؾ, وإن قمٚمدؿ أن سمٕمدض اًمدرواة 

ل ُمث٤مًمدف: ٜمداحلؼ اًمس٤مىمط ذم ٟمٗمس اًمٙمت٤مب ُمع يمٚمٛمد٦م يٕمف وأن ُمـ ومقىمف أشمك سم ,أؾم٘مٓمف

 ,يدددين إزم رأؾمددف ط يمدد٤من رؾمددقل اهلل»قمٛمددرة أاهدد٤م ىم٤مًمدد٧م:  قمددـ ,قمددـ قمددروة

عم٤م قمٚمٛمٜمد٤م أن اعمحد٤مُمكم  :وٓ سمد ُمـ ذيمره٤م ,أؾم٘مط اًمراوي قمـ قم٤مئِم٦م ,(640)شوم٠مرضمٚمف

 يمذًمؽ رواه, وم٢مذا أحل٘مٜم٤م اًمس٤مىمط ىمٚمٜم٤م: قمـ قمٛمرة يٕمٜمل قمـ قم٤مئِم٦م أاه٤م ىم٤مًم٧م.

                                                                        

 ًمٞمس ذم )ط(.  (639)

 (.6/104( وأمحد )1/167)  رواه ُمسٚمؿ (640)
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ف أٟمف ُمـ وهمٚم٥م قمغم فمٜم ,وم٢من راه ذم يمت٤مسمف ,هذا إن قمٚمؿ أن ؿمٞمخف رواه قمغم اخلٓم٠م

ُمدـ يمت٤مسمدف وروايتف أيًْم٤م, يمام ًمدق اٟمددرس  ,طمف ذم يمت٤مسمفصالإدمف ايمت٤مسمف ٓ ُمـ ؿمٞمخف 

ووصمؼ  ,وم٢مٟمف جيقز إصالطمف ُمـ يمت٤مب همػمه إذا قمرف صحتف ,أو اعمتـ ,سمٕمض اإلؾمٜم٤مد

 .(641), )يمذا ىم٤مًمف أهؾ اًمتح٘مٞمؼ, وُمٜمٕمف سمٕمْمٝمؿ(سمف

أو طمٗمٔمدف, وإذا  ,ذا احلٙمؿ ذم اؾمتثب٤مت احل٤مومظ ُم٤م ؿمؽ ومٞمف ُمـ يمت٤مب همدػمهٙموه

وأؿمٙمٚم٧م قمٚمٞمدف ضمد٤مز  ,أو همػمه٤م وهل همػم ُمْمبقـم٦م ,ٞم٦موضمد يمٚمٛم٦م ُمـ همري٥م اًمٕمرسم

قمدـ أمحدد ذًمدؽ ويروهيد٤م قمدغم ُمد٤م خيؼموٟمدف, روي  ,أن يس٠مل قمٜمٝم٤م أهؾ اًمٕمٚمدؿ مد٤م

 .(642)وإؾمح٤مق

 وم٤مئدة:

ي٘مقل: إن أظمقف ُم٤م أظم٤مف قمغم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمدؿ إذا مل يٕمدرف  (643)قمـ إصٛمٕمل

ه ُمدـ ُم٘مٕمدد ٞمتبدقأٚموم ُمتٕمٛمدًدا قمدكم ُمدـ يمدذب» :ط ًمٜمحق أن يدظمؾ ذم ىمقل اًمٜمبلا

 وحلٜم٧م ومٞمف يمذسم٧م قمٚمٞمف. ,ام روي٧م قمٜمفٝمومٛم ,مل يٙمـ يٚمحـ ط , ٕٟمف(644)شاًمٜم٤مر

                                                                        

 زي٤مدة ذم )ز(. (641)

 (.256-255اًمٙمٗم٤مي٦م )ص   (642)

( واسمـ 184-183( واًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ذم اإلعم٤مع )ص 1/63رواه اخلٓم٤ميب ذم همري٥م احلدي٨م )  (643)

 (.194اًمّمالح ذم قمٚمقم احلدي٨م )ص 

 احلدي٨م شم٘مدم خترجيف.  (644)
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وسمدلم روايدتٝمام شمٗمد٤موت ذم  ,صمٜمدلم أو أيمثدرااًمث٤مُمـ: إذا يم٤من احلدي٨م قمٜمدده قمدـ 

 ,صمؿ يسقق احلدي٨م قمـ ًمٗمظ أطمددمه٤م ,ومٚمف مجٕمٝمام ذم اإلؾمٜم٤مد ,اًمٚمٗمظ, واعمٕمٜمك واطمد

ىمد٤مل, أو ىمد٤مٓ:  ,أو هدذا ًمٗمدظ ومدالن ,واًمٚمٗمدظ ًمٗمدالن ,وومالن وي٘مقل: أظمؼمٟم٤م ومالن

 .ُمـ اًمٕمب٤مرات هذا وُم٤م أؿمبف ,أظمؼمٟم٤م ومالن

وأسمدق ؾمدٕمٞمد  ,وعمسٚمؿ ذم صحٞمحف قمب٤مرة أظمرى طمسٜم٦م يم٘مقًمف: طمدصمٜم٤م أسمدق سمٙمدر 

ؾمد٤مق و ,قمدـ إقمٛمدش ,: طمدصمٜم٤م أسمق ظم٤مًمد إمحرسمٙمرقمـ أيب ظم٤مًمد, ىم٤مل أسمق ,يمالمه٤م

سمدؾ ظمٚمدط  ,ُمد٤م إذا مل خيدصؿمٕم٤مر سم٠من اًمٚمٗمدظ ًمدف, وأإاحلدي٨م, وم٢مقم٤مدشمف ذيمر أطمدمه٤م 

وشم٘م٤مرسم٤م ذم اًمٚمٗمظ, ىم٤مٓ: أظمؼمٟم٤م ومالن, ومٝمق ضمد٤مئز  ,اًمٚمٗمٔملم وم٘م٤مل: أظمؼمٟم٤م ومالن وومالن

وأسمدق شمقسمد٦م  ,قمغم دمقيز اًمرواي٦م سم٤معمٕمٜمك, وأُم٤م ىمقل أيب داود ذم اًمسٜمـ: طمددصمٜم٤م ُمسددد

ومٞمحتٛمؾ أن يٙمقن ُمدـ ىمبٞمدؾ  ,اعمٕمٜمك ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م أسمق إطمقص ُمع أؿمب٤مه ًمف ذم يمت٤مسمف

ول ومٞمٙمقن اًمٚمٗمظ عمسدد, ويقاوم٘مف أسمق شمقسم٦م ذم اعمٕمٜمك, وذتٛمؾ أن يٙمقن ُمدـ ىمبٞمدؾ إ

 ,شمٗم٘مدقا ذم اعمٕمٜمدكا ةروا سمدلمام مجٞمًٕمد٤م سمد٤معمٕمٜمك, وأُمد٤م إذا مجدع اًمٚمٗمظ دومٞمٙمقن  ,اًمث٤مين

 ,وؾمٙم٧م قمـ سمٞم٤من ذًمؽ وم٘مد قمٞم٥م مدذا اًمبخد٤مري ,وًمٞمس ُم٤م أورده ًمٗمظ واطمد ُمٜمٝمؿ

 واهلل أقمٚمؿ. ,٦م سم٤معمٕمٜمكوٓ سم٠مس سمف قمغم دمقيز اًمرواي ,وهمػمه

, وٓ سمدد ٤موٟمحقه ومٞمام سملم رضم٤مل اإلؾمٜم٤مد ظمٓمً  ,اًمت٤مؾمع: ضمرت اًمٕم٤مدة سمحذف ىم٤مل

ُمـ اًمتٚمٗمظ سمف طم٤مل اًم٘مراءة, وإذا يم٤من ذم أصمٜم٤مء اإلؾمدٜم٤مد, ىمدرىء قمدغم ومدالن, أظمدؼمك 

ىء قمغم ومالن, طمدصمٜم٤م ومالن, ومٞمٜمبٖمل ًمٚم٘م٤مرىء ذم إول أن ي٘مقل: ىمٞمؾ رِ ومالن, أو ومٞمف ىمُ 

 الن, وذم اًمث٤مين ىمرىء قمغم ومالن, ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ومالن.ًمف أظمؼمك وم
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طمدددصمٜم٤م صدد٤مًمح سمددـ  :وإذا شمٙمددررت يمٚمٛمدد٦م ىمدد٤مل يم٘مقًمددف ذم يمتدد٤مب اًمبخدد٤مري

وقمدغم  ,ومد٢ماهؿ ذدذومقن أطمددمه٤م ذم اخلدط ,, ىم٤مل: ىم٤مل قمد٤مُمر اًمِمدٕمبل(645)(٤منٞمطم)

 اًم٘م٤مرىء أن يٚمٗمظ مام.

 و) ,فوؾمئؾ اًمِمٞم  ذم ومت٤مواه قمـ شمرك اًم٘م٤مرىء؟ ىم٤مل: وم٘م٤مل هذا ظمٓم٠م ُمدـ وم٤مقمٚمد

ظمتّم٤مًرا, وىمد ضم٤مء سمف ااًمسامع سمف: ٕن طمذف اًم٘مقل ضم٤مئز  يبٓمؾ (646)إفمٝمر أٟمف ٓ (

 واهلل أقمٚمؿ. ,اًم٘مران اًمٕمٔمٞمؿ

ٟمف ٓ جيدقز شمٖمٞمدػم ىمد٤مل اًمٜمبدل إمم ىمد٤مل اًمٔم٤مهر أ: (647)اًمٕم٤مذ: ىم٤مل اسمـ اًمّمالح

 ظمتالف ُمٕمٜم٤ممه٤م.ٓرؾمقل اهلل وٓ قمٙمسف, وإن ضمقزٟم٤م اًمرواي٦م سم٤معمٕمٜمك 

وهق ُمذه٥م أمحد ومح٤مد سمدـ  ,واطمد ٕن ُمٕمٜم٤ممه٤م :اب إٟمف جيقزوىم٤مل همػمه: اًمّمق

 .(648)ؾمٚمٛم٦م واخلٓمٞم٥م

وٓ جيدقز  ,جيقز شمٖمٞمػم اًمٜمبل إمم اًمرؾمقل :: وًمق ىمٞمؾ(649)ىم٤مل اًم٘م٤ميض اسمـ مج٤مقم٦م

وهق اًمرؾم٤مًم٦م, وم٢من يمؾ رؾمدقل  ,د: ٕن ذم اًمرؾمقل ُمٕمٜمك زائًدا قمغم اًمٜمبلٕمُ قمٙمسف عم٤م سمَ 

ًٓ  ,ٟمبل  .وًمٞمس يمؾ ٟمبل رؾمق

                                                                        

 .شطمب٤من»ذم )ك( و)ط(   (645)

 .شوٕٟمف»ذم )ط(   (646)

 (.210قمٚمقم احلدي٨م )ص   (647)

 (.245-244اًمٙمٗم٤مي٦م )ص   (648)
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قمدـ اًمدؼماء سمدـ قمد٤مزب أٟمدف طمدلم دقمد٤م  ,سمح٨م عمد٤م روى اًمبخد٤مري أىمقل: وومٞمف

: (650)شوٟمبٞمدؽ اًمدذي أرؾمدٚم٧م ,ٓ: »طرؾمقًمؽ اًمذي أرؾمٚم٧م ىم٤مل رؾمدقل اهلل و

 .(652)يمذا قمـ اسمـ إصمػم, (651)واًمرؾم٤مًم٦م ,ٕٟمف أراد ا ٛمع سملم اًمقصٗملم اًمٜمبقة

 (653)٦م(طم٤مل اًمراويد) فومٕمٚمٞمف سمٞم٤مٟم ,احل٤مدي قمنم: إذا يم٤من ذم ؾمامقمف سمٕمض اًمقهـ

وُمٜمدع مج٤مقمد٦م  ,وُمٜمف ُم٤م إذا طمدصمف ُمدـ طمٗمٔمدف ذم اعمدذايمرة ومٞم٘مدقل: طمددصمٜم٤م ُمدذايمرة, 

وم٤مٕومم  ,صم٘متلم وجمروح, أو ,اًمتحٛمؾ قمٜمٝمؿ طم٤مل اعمذايمرة, وإذا يم٤من احلدي٨م قمـ صم٘م٦م

أطمدمه٤م سمٌمء, ومد٢من اىمتٍمد قمدغم صم٘مد٦م واطمدد ذم  (654))اٟمٗمراد(أن يذيمرمه٤م ٓطمتامل 

 شمٗم٤مىمٝمام.ااًمّمقرشملم ضم٤مز ٕن اًمٔم٤مهر 

ومخٚمٓمدف ورواه  ,ـ اظمدرُمدـ ؿمٞم  وسمٕمْمف ُمقمنم: إذا ؾمٛمع سمٕمض طمدي٨م اًمث٤مين 

يمام ومٕمٚمف اًمزهدري ذم  ,ـ أظمر ضم٤مزُمـ أطمدمه٤م وسمٕمْمف ُموسملم أن سمٕمْمف  ,مجٚم٦م قمٜمٝمام

وقمٚم٘مٛمد٦م, وىمد٤مل:  ,وقمبٞمدد اهلل ,وقمدروة ,ٟمف رواه قمـ اسمـ اعمسدٞم٥موم٢مومؽ, طمدي٨م اإل

                                                                                                                                                                                         

 (.104اعمٜمٝمؾ اًمروي )ص   (649)

 (.2710( وُمسٚمؿ سمرىمؿ )247رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )  (650)

 وٕن هذا احلدي٨م ٟمٗمسف ُمروي سم٤معمٕمٜمك.  (651)

 (.263-4/262ضم٤مُمع إصقل ) (652)

 .شطم٤مًم٦م اًمراوي٦م », وذم )ك(شطم٤مًم٦م اًمراوي»ذم )ط(   (653)

 ط(.ًمٞمس ذم )  (654)
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دي٨م إمم ويمؾ طمددصمٜمل ـم٤مئٗمد٦م ُمدـ طمدديثٝم٤م, ىمد٤مًمقا: ىم٤مًمد٧م قم٤مئِمد٦م ... وؾمد٤مق احلد

 .(655)اظمره

صمؿ ُم٤م ُمـ رء ُمـ ذًمؽ احلدي٨م إٓ وهق ذم احلٙمؿ يم٠مٟمف رواه قمـ أطمد اًمرضمٚملم 

طمتج٤مج سمٌمء ُمٜمف ُم٤م مل يبدلم أٟمدف ًمق يم٤من أطمدمه٤م جمروطًم٤م مل جيز آقمغم اإلم٤مم, طمتك 

 ـ اًمث٘م٦م.ُم

سمؾ جي٥م ذيمرمه٤م ُمبٞمٜم٤ًم أن سمٕمْمف قمدـ أطمددمه٤م  ,لموٓ جيقز أن يس٘مط أطمد اًمرواي

 ., واهلل أقمٚمؿظمروسمٕمْمف قمـ أ

                                                                        

 .(2770(, وُمسٚمؿ )4441اًمبخ٤مري سمرىمؿ )رواه   (655)
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   الباب الرابع

 أسامب الرجال وصبؼات العؾامب وما يتصل بذلك يف

 طظقم الػائدة يعرف به ادرسل وادتصلمفم   ذا فن 

وفقه فصول
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  الػصل األول
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 معرفة الصحابة ريض اهلل طـفميف 

 ٓسمـ قمبد اًمؼم, ًمقٓ أٟمف ذيمر ومٞمام ؿمدجر سمدلم شآؾمتٞمٕم٤مب»وأضمقد ُم٤م صٜمػ ومٞمٝم٤م 

إصمدػم  ـمريدؼ اإلظمبد٤مريلم, وىمدد مجدع ومٞمٝمد٤م اسمدـ غموُم٤م طمٙمل قمدٜمٝمؿ قمد ,اًمّمح٤مسم٦م

 ووبط وأضم٤مد ومٞمف. ٤م,طمسٜم٤ًم ضم٤مُمٕمً  (656)يمت٤مسًم٤م

 وذم هذا اًمٜمقع ومروع:

وقمٜمد  ,(657)ط دصملم: هق يمؾ ُمسٚمؿ رأى رؾمقل اهللإول: اًمّمح٤ميب قمٜمد اعمح

ؾمدٕمٞمد  وإظمذ قمٜمدف, وقمٜمدد ,سمٕمض إصقًمٞملم: ُمـ ـم٤مًم٧م جم٤مًمستف قمغم ـمريؼ اًمتبع

عم٤م  :, وهق وٕمٞمػ أو همزا همزوة ,ؾمٜم٦م (658) (طاًمٜمبل )سمـ اعمسٞم٥م: هق ُمـ صح٥م 

 ضاسمف صح٤مسمًٞم٤م.أٓ يٙمقن ضمرير و ي٘متيض أن

                                                                        

 .يمت٤مب ُأؾْمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مهق  (656)

, إٓ أٟمف مل ي٠مت ومٞمف شاإلص٤مسم٦م ذم ْٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م»وأطمسـ يمت٤مب ُصٜمػ ذم هذا هق يمت٤مب احل٤مومظ اسمـ طمجر

 سم٤معمبٝمامت.

 (:150-149ىم٤مل احل٤مومظ ذم ٟمزه٦م اًمٜمٔمر ) (657)

 ُمٜم٤ًم سمف, وُم٤مت قمغم ذًمؽ, وًمق ختٚمٚم٧م ردة, ذم إصح.ُم١م وهق ُمـ ًم٘مل اًمٜمبل 

واعمراد سم٤مًمٚم٘م٤مء ُم٤م هق أقمؿ ُمـ اعمج٤مًمس٦م واعمامؿم٤مة, ووصقل أطمدمه٤م إمم أظمر وإن مل يٙمٚمٛمف, وشمدظمؾ ومٞمدف 

 رؤي٦م أطمدمه٤م أظمر, ؾمقاًء يم٤من ذًمؽ سمٜمٗمسف, أوسمٖمػمه. 

 ًمٞمس ذم )ك( وٓ )ط(.  (658)
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أو ىمقًمدف إذا يمد٤من  ,أو ىمدقل صدح٤ميب ,ؾمتٗم٤مو٦مآ و, أوشمٕمرف اًمّمحب٦م سم٤مًمتقاشمر 

 ًٓ  .(659) قمد

 تد مؿ.٢ممج٤مع ُمـ يٕمسم ٓسمسقا اًمٗمتـ أم ٓ, اًمث٤مين: اًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ قمدول ؾمقاءً 

قمـ ُم٤مئ٦م أًمػ وأرسمٕم٦م قمنم أًمًٗم٤م ُمدـ  ط أسمق زرقم٦م اًمرازي: ىمبض رؾمقل اهللىم٤مل 

وُمدـ سمٞمدٜمٝمام  ,وأهدؾ ُمٙمد٦م ,وروى قمٜمدف ُمدـ أهدؾ اعمديٜمد٦م ,اًمّمح٤مسم٦م ممـ ؾمٛمع ُمٜمدف

 وُمـ ؿمٝمد ُمٕمف طمج٦م اًمقداع. ,وإقمراب

واًمٜمٔمددر ذم ذًمددؽ إمم اًمسددبؼ سم٤مإلؾمددالم وادجددرة  ,واظمتٚمددػ ذم قمدددد ـمب٘مدد٤مُتؿ

 صمٜمتل قمنمة ـمب٘م٦م.ا (660), وضمٕمٚمٝمؿ احل٤ميمؿط ٗم٤موٚم٦م ُمع اًمٜمبلاًمؿمٝمقد اعمِم٤مهد و

٤ْمم اًمٕمنمة, صمؿ أهؾ  صمؿوأومْمٚمٝمؿ قمٜمد أهؾ اًمسٜم٦م اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م قمغم اًمؽمشمٞم٥م, 

 .لمت٠مهؾ اًمٕم٘مبيماًمروقان وممـ ًمف ُمزي٦م  سمدر, صمؿ أطمد, صمؿ سمٞمٕم٦م

اًمث٤مًم٨م: أودؿ إؾمالًُم٤م ُمـ اًمرضم٤مل أسمق سمٙمر, وُمدـ اًمّمدبٞم٤من قمدكم, وُمدـ اًمٜمسد٤مء 

 جي٦م, وُمـ اعمقازم زيد, وُمـ اًمٕمبٞمد سمالل.ظمد

                                                                        

 .أن ومالٟم٤ًم صح٤ميبصمقق مؿ اعمققمـ سمٕمض اًمت٤مسمٕملم  ويمذا أن يثب٧م (659)

 .(15ص) ص٤مسم٦ماٟمٔمر ُم٘مدُم٦م اإلو

 .(24-23صُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م) (660)
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اًمراسمع: أيمثرهؿ طمدديًث٤م أسمدق هريدرة وقم٤مئِمد٦م واسمدـ قمٛمدر واسمدـ قمبد٤مس وضمد٤مسمر 

 .(661)وأٟمس

يب وزيدد وأيب اًمددرداء وىم٤مل ُمنوق: اٟمتٝمك قمٚمؿ اًمّمدح٤مسم٦م إمم قمٛمدر وقمدكم وأُ 

 واسمـ ُمسٕمقد.

زسمػم اسمـ قمٛمر واسمـ قمبد٤مس واسمدـ اًمد ؟وُمٜمٝمؿ اًمٕمب٤مدًم٦م ,وأيمثرهؿ ومتٞم٤م: اسمـ قمب٤مس

 .(662)واسمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص, وًمٞمس اسمـ ُمسٕمقد ُمٜمٝمؿ

ىم٤مل اًمبٞمٝم٘مل: ٕٟمف ُم٘مدم ُمقشمف, وه١مٓء قم٤مؿمقا طمتك اطمتدٞم٩م إمم قمٚمٛمٝمدؿ, ويمدذا 

 وهؿ ٟمحق ُم٤مئتلم وقمنميـ. ,ؾم٤مئر ُمـ يسٛمك قمبد اهلل

                                                                        

 ىم٤مل اًمِم٤مقمر: (661)

 ؾمددبع ُمددـ اًمّمددح٥م ومددقق إًمددػ ىمددد مجٕمددقا

 

 قمدددددددـ اعمختددددددد٤مر ظمدددددددػم ُمرضددددددد 

 أسمددددق هريددددرة ضمدددد٤مسمر أٟمددددس واخلدددددري  

 

 صددددي٘م٦م واسمدددـ قمبددد٤مس ويمدددذا اسمدددـ قمٛمدددر 

 مجٕمٝمؿ اًمِم٤مقمر سم٘مقًمف: (2) 

  وقمٛمددددددر أسمٜمدددددد٤مء قمبدددددد٤مس وقمٛمددددددرو

 

 واسمددددـ اًمددددزسمػم هددددؿ اًمٕمب٤مدًمدددد٦م اًمٖمددددرر 
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  الػصل الثاين
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 معرفة التابعييف  

, (663)فمٝمدروهق إ ,ُمـ ًم٘مٞمف :هق يمؾ ُمسٚمؿ صح٥م صح٤مسمًٞم٤م, وىمٞمؾاًمت٤مسمٕمل: و

 : هؿ مخس قمنم ـمب٘م٦م.(664)ىم٤مل احل٤ميمؿ

إومم: ُمددـ أدرك اًمٕمنمددة يم٘مددٞمس سمددـ أيب طمدد٤مزم واسمددـ اعمسددٞم٥م وهمػممهدد٤م, 

ومل يسدٛمع ُمدـ  ,ذم اسمـ اعمسٞم٥م وم٢مٟمف وًمد ذم ظمالوم٦م قمٛمدر ريض اهلل قمٜمدف (665)وهمٚمط

أيمثر اًمٕمنمة, وىمٞمؾ: مل يّمح ؾمامقمف ُمدـ همدػم ؾمدٕمد, وأُمد٤م ىمدٞمس ومسدٛمٕمٝمؿ, وروى 

 هذا رضمؾ, وىمٞمؾ مل يسٛمع قمبد اًمرمحـ. قمٜمٝمؿ ومل يِم٤مريمف ذم

وُمدـ  ,ُمدـ أوٓد اًمّمدح٤مسم٦م (666) (ط) ٞمٝمؿ: اًمذيـ وًمدوا ذم طمٞمد٤مة اًمٜمبدلويٚم

اًمذي أدرك ا ٤مهٚمٞم٦م وزُمـ  واطمدهؿ خمرضم سمٗمتح اًمراء, وهق ,اًمت٤مسمٕملم اعمخرضُمقن

 .(667)ومل يره ط اًمٜمبل

                                                                        

 .سمام شم٘مدم ذـمف ذم شمٕمريػ اًمّمح٤ميب (663)

 .(42صُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م) (664)

 .يٕمٜمل اسمـ اًمّمالح  (665)

 

 .شصغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وقمغم اًمف وصحبف وؾمٚمؿ»ذم )ك( (666)

 .أي ذم طم٤مل إؾمالُمف (667)
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ين وهؿ أيمثر, وممـ مل يدذيمره: أسمدق ُمسدٚمؿ اخلدقٓ ,وقمدهؿ ُمسٚمؿ قمنميـ ٟمٗمًس٤م

 وإطمٜمػ.

)وقمدروة واًم٘م٤مؾمؿ سمدـ حمٛمدد,  ,وُمـ أيم٤مسمر اًمت٤مسمٕملم اًمٗم٘مٝم٤مء اًمسبٕم٦م: اسمـ اعمسٞم٥م

سمـ قمبد اًمرمحـ, وقمبٞمدد اهلل  (669) (ؾمٚمٛم٦م)وظم٤مرضم٦م سمـ زيد, وأسمق , (668) سمـ اًمزسمػم(

 سمـ قمبد اهلل سمـ قمتب٦م, وؾمٚمٞمامن سمـ يس٤مر.

 وأٟمِمدٟم٤م اًمِمٞم  ومخر اًمديـ اعم٤مًمٙمل اًمتٚمٛمس٤مين:

 سم٠مئٛمدددددددد٦مإٓ يمؾ ُمـ ٓ ي٘متددي 

 

 قمـ اًمديـ ظم٤مرضمد٦م ىوم٘مسٛمتف وٞمز 

 ومخددذهؿ قمبٞمددد اهلل قمددروة ىم٤مؾمددؿ 

 

 ظم٤مرضمددد٦م ؾمددٚمٞمامن رأسمددق سمٙمدد ؾمددٕمٞمد 

 وضمٕمؾ اسمـ اعمب٤مرك ؾم٤ممل سمـ قمبد اهلل سمدل أيب ؾمٚمٛم٦م. 

 وضمٕمؾ أسمق اًمزٟم٤مد سمددام: أسم٤م سمٙمر سمـ قمبد اًمرمحـ.

وإؾمدقد؟ , ىمٞمؾ: ومٕمٚم٘مٛم٦م ٥موقمـ أمحد سمـ طمٜمبؾ ىم٤مل: أومْمؾ اًمت٤مسمٕملم اسمـ اعمسٞم

وم٘م٤مل: هق ومه٤م, وقمٜمف: ٓ أقمٚمؿ ومٞمٝمؿ ُمثؾ أيب قمثامن اًمٜمٝمدي وىمٞمس, وقمٜمف: أومْمدٚمٝمؿ 

 ىمٞمس وأسمق قمثامن وقمٚم٘مٛم٦م وُمنوق.

: أهؾ اعمديٜم٦م ي٘مقًمدقن: أومْمدؾ اًمتد٤مسمٕملم اسمدـ (670)ٗمٞمػظموىم٤مل أسمق قمبد اهلل سمـ 

 وأهؾ اًمبٍمة: احلسـ. ,أويس :اعمسٞم٥م, وأهؾ اًمٙمقوم٦م ي٘مقًمقن

                                                                        

 ًمٞمس ذم )ط(.  (668)

 .شُمسٚمؿ»ذم )ك(   (669)
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وقمٛمدرة سمٜمد٧م قمبدد  ,دشم٤م اًمت٤مسمٕمٞم٤مت طمٗمّم٦م سمٜمد٧م ؾمدػميـوىم٤مل اسمـ أيب داود: ؾمٞم

  أم اًمدرداء.اموشمٚمٞمٝم ,اًمرمحـ

وـمب٘م٦م هؿ اًمّمح٤مسم٦م ومٚمٞمدتٗمٓمـ  ,وىمد قمد ىمقم ـمب٘م٦م ذم اًمت٤مسمٕملم ومل يٚم٘مقا اًمّمح٤مسم٦م

 ًمذًمؽ.

 

                                                                                                                                                                                         

 سم٤محل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م. شطمٗمٞمػ»هق ذم )ط(  (670)

 .(16/342وهق ُمؽمضمؿ ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء )
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  الػصل الثالث
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118 

 

229 

 

 لؼاباألاألسامب والؽـى و يف

 وفقه أكواع

 و و أقسام:سامب يف األ الـوع األول 

ْس  ,وهق ومـ قمقيص ,أو ٟمٕمقت ُمتٕمددة ,٦م ُمـ ذيمر سم٠مؾمامء خمتٚمٗم٦مإول: ُمٕمروم

 ُمث٤مًمف:, عمٕمروم٦م اًمتدًمٞمس :احل٤مضم٦م إًمٞمف

 .ٟمرض اعمروي قمٜمف طمدي٨م ْٞمؿ اًمداريقأسمق ه ,حمٛمد سمـ اًمس٤مي٥م اًمٙمٚمبل

ذيمد٤مة يمدؾ ُمسدؽ »: , وهق مح٤مد سمـ اًمس٤مي٥م اعمروي قمٜمف(671) ء(سمدا)وقمدي سمـ 

 .(672)ش فدسم٤مهم

يدًمس سمف ُمقمًه٤م أٟمف هق و ,ٜمف قمٓمٞم٦م اًمٕمقذم اًمتٗمسػماًمذي يروي قم وهقوأسمق ؾمٕمٞمد 

 أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري.

                                                                        

 .شسمدار»ذم )ط(   (671)

( ومح٤مد سمـ اًمس٤مي٥م هق: حمٛمد سمـ اًمس٤مي٥م اًمٙمٚمبدل يمدذاب, 4/129رواه احل٤ميمؿ ذم اعمستدرك ) (672)

( وقمٚمقم احلدي٨م ٓسمدـ 359-2/357وهق قمٚم٦م احلدي٨م يمام ذم ُمقوح أوه٤مم ا ٛمع واًمتٗمريؼ)

 .( 323اًمّمالح )ص 
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 :األسامب ادػردةمعرفة  :الثاين

 هق ومـ طمسـ.

 : أمجؾ سم٤م ٞمؿ.(673) (اًمّمح٤مسم٦م)ومٛمـ 

 بٞم٥م: سم٤م ٞمؿ قمغم اًمتّمٖمػم.ضُم 

 ؾ: سمٗمتحتلم واًمِملم اعمٕمجٛم٦م.ٙمَ ؿَم 

 ٜمدر: سمٗمتح اًمسلم.ؾَم 

 لم اعمٕمجٛم٦م.ٖمسم٤مًم :٘م٤ملوي ,ؿمٛمٕمقن: سم٤مًمِملم اعمٕمجٛم٦م واًمٕملم اعمٝمٛمٚم٦م

 : سمْمؿ اًمّم٤مد اعمٝمٛمٚم٦م ُمّمٖمر.يدُص 

 صٜم٤مسمح: سمْمؿ اًمّم٤مد واًمٜمقن واًمب٤مء اعمقطمدة.

 : وُمـ ىم٤مل ومٞمف صٜم٤مسمحل وم٘مد أظمٓم٠م.(674)ىم٤مل اسمـ اًمّمالح

 يمٚمدة: سمٗمتحٝمام.

 واسمّم٦م: سمٗمتح اًمّم٤مد اعمٝمٛمٚم٦م.

 اعمٕمجٛم٦م ُمّمٖمًرا. : سم٤مًمٜمقن واًمِملم(675) )اخلػم( ٟمبٞمِم٦م

                                                                        

 .شاًمّمح٤ميب»ذم )ز(   (673)

  (.327قمٚمقم احلدي٨م )ص ( 674)

 ًمٞمس ذم )ط(.  (675)
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 ة.هبٞم٥م: ُمّمٖمًرا سم٤مًمب٤مء اعمقطمد

 : سم٤مًمالم قمغم وزن أيب.(676) (لبًم)

 وُمـ همػم اًمّمح٤مسم٦م:

 وؾمط.أ

 وىمٞمؾ ُمـ حت٧م ووؿ اًمدال. ,وىمدوم: سمٗمتح اعمثٜم٤مة ُمـ ومقق

 ضمٞمالن: سمٙمن ا ٞمؿ.

 : سمٗمتحٝمام.(677) ة(ظمٚمد)أسمق 

 .ااًمدضملم: سم٤م ٞمؿ ُمّمٖمرً 

 زب: سمٙمن اًمزاي.

 ػم: سم٤مًمِملم ُمّمٖمًرا.ٕمَ ؿُم 

 وومردان: سم٤مًمٗم٤مء اعمٙمسقرة.

 وإؾمٙم٤من اًمزاي. ,ُمستٛمر, قمزوان: سمٗمتح اًمٕملم اعمٝمٛمٚم٦م

وختٗمٞمددػ اًمٙمدد٤مف, وهمٚمدد٥م قمددغم اًمسددٜمتٝمؿ اًمٗمددتح  ,ٟمددقف اًمبٙمدد٤مزم سمٙمندد اًمبدد٤مء

 واًمتِمديد.

 ضي٥م وؿمٛمػم: ُمّمٖمران.

                                                                        

 .شًمٞمل»ذم )ط(   (676)

 .شاخلٚمد»ذم )ط(   (677)
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وومدتح اعمدٞمؿ  ,مهذان: سمريد قمٛمدر سمدـ اخلٓمد٤مب ريض اهلل قمٜمدف سم٤مًمدذال اعمٕمجٛمد٦م

 .يم٤مًمبٚمدة, وىمٞمؾ سم٤مًمدال اعمٝمٛمٚم٦م, وإؾمٙم٤من اعمٞمؿ يم٤مًم٘مبٞمٚم٦م
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 :ادمتؾف وادختؾف –الثالث 

 ,ظمٓمد١مهوإٓ ومٞمٙمثدر  ,جي٥م ًمٚمٛمحدث ُمٕمرومتف ,وهق ُم٤م يتٗمؼ ذم اخلط دون اًمٚمٗمظ

 .(679)(قمقازإ)وومٞمف  ,(678)يمق٠ٓمـ ُمؾ ُم٤م صٜمػ ومٞمف اإليمامل ٓسمٛميمأو

 وُم٤م وبط ىمسامن:

 أطمدمه٤م: قمغم اًمٕمٛمقم يمسالم, يمٚمف ُمِمدد إٓ مخس٦م:

, سمدـ ؾمدالم ؿمدٞم  اًمبخد٤مري وحمٛمدد ,(680))سمـ ؾمالم اًمّمح٤ميب( واًمد قمبد اهلل

وؾمالم ضمد حمٛمد سمـ قمبد اًمقهد٤مب سمدـ ؾمدالم , وؾمالم سمـ حمٛمد سمـ ٟم٤مهض اعم٘مدد

 وؾمالم اسمـ أيب احل٘مٞمؼ., عمتٙمٚمؿ ا ب٤مئل أيب قمكم اعمٕمتززما

وُمدٜمٝمؿ  ,اًمّمدح٤ميب (681) (قمامرةسمـ  ق أيبأسم)امرة ًمٞمس ومٞمٝمؿ سمٙمن اًمٕملم إٓ وقم

 وشمِمديد اعمٞمؿ. ,سم٤مًمٗمتح وومٞمٝمؿ مج٤مقم٦م ,ُمـ وٛمف وُمـ قمداه مجٝمقرهؿ سم٤مًمْمؿ

                                                                        

 هق اإليمامل ذم رومع آرشمٞم٤مب قمـ اعم١مشمٚمػ واعمختٚمػ ذم إؾمامء واًمٙمٜمك وإٟمس٤مب.   (678)

   .شاقمقان»ذم )ك(   (679)

 ًمٞمس ذم )ك( و)ط(.  (680)

 .شـ سمـ قمامرأيب سم»ذم )ك(   (681)
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أو اعمقـمد٠م قمدغم اخلّمدقص )يسد٤مر( يمٚمٝمدؿ  ,واًم٘مسؿ اًمث٤مين: ُم٤م ذم اًمّمدحٞمحلم

 يسد٤مر سمدـ ؾمدالُم٦م, امومب٤معمقطمدة واعمٕمجٛم٦م, وومٞمٝم ,اعمٝمٛمٚم٦م إٓ حمٛمد سمـ سمِم٤مرصمؿ  عمثٜم٤مةسم٤م

 وهمػم ذًمؽ. ,واسمـ أيب ؾمٞم٤مر سمت٘مديؿ اًمسلم
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 ادػرتقوادتػق  :الرابع

 ٞم٥م ومٞمف يمت٤مب ٟمٗمٞمس.وًمٚمخٓم ,هق ُمتٗمؼ ظمًٓم٤م وًمٗمًٔم٤م

 وهق أىمس٤مم:

 .(682) , )ؾمت٦م(وأؾمامء اسم٤مئٝمؿ يم٤مخلٚمٞمؾ سمـ أمحد ,شمٗم٘م٧م أؾمامؤهؿاإول: 

 وأضمدادهؿ يم٠ممحد سمـ ضمٕمٗمر سمـ محدان. ,وأؾمامء اسم٤مئٝمؿ ,شمٗم٘م٧م أؾمامؤهؿااًمث٤مين: 

 واًمٜمسب٦م ُمًٕم٤م يم٠ميب قمٛمران ا قين. ,شمٗم٘م٧م اًمٙمٜمٞم٦مااًمث٤مًم٨م: 

 .(683) (اًمراسمع: قمٙمسف يمّم٤مًمح سمـ أيب ص٤مًمح)

يدد واًمتد٠مظمػم يمٞمز ,واًمٜمس٥م اعمتاميزون سم٤مًمت٘مدديؿ ,ؾمؿاخل٤مُمس: اعمتِم٤ممقن ذم آ

اعمخرضم, اعمِمٝمقر سم٤مًمّمدالح, وهدق  (684)(ررا ) سمـ إؾمقد اخلزاقمل اًمّمح٤ميب

 , وإؾمقد سمـ يزيد اًمٜمخٕمل اًمت٤مسمٕمل اًمٗم٤موؾ.(685) اًمذي اؾمتس٘مك سمف ُمٕم٤موي٦م

                                                                        

 ًمٞمس ذم )ط(.  (682)

 ًمٞمس ذم )ز( و)ك(.  (683)

وذم  شاًم٘مدرر»وذم )ز(  ( وهمػمه٤م,4/136)أقمالم اًمٜمبالءؾمػم شمرمجتف ُمـ ويمذا ذم  يمذا ذم )ك(, (684)

 .شاخلرر»)ط( 

( وشمد٤مري  381-2/380( واعمٕمرومد٦م واًمتد٤مري  )7/444صحٞمح, اٟمٔمر اًمٓمب٘م٤مت ٓسمـ ؾمٕمد ) (685)

 (.65/112دُمِمؼ )
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 اًمس٤مدس: ُمٕمروم٦م اعمٜمسقسملم: إمم همػم اسم٤مئٝمؿ هؿ أىمس٤مم:

قمٗمراء هل  (687) قا(سمٜم)وقمقذ : يمٛمٕم٤مذ وُمٕمقذ فإمم أُم (686) (ُمـ ٟمس٥م)إول: 

 ٤مرث سمـ روم٤مقم٦م إٟمّم٤مري.احلأُمٝمؿ, وأسمقهؿ 

 وسمالل سمـ مح٤مُم٦م وأسمقه رسم٤مح.

 اًمث٤مين: إمم ضمدشمف: يمٞمٕمغم سمـ ُمٜمٞمف, وأسمقه أُمٞم٦م.

اًمث٤مًم٨م: إمم ضمده: يم٠ميب قمبٞمدة سمـ ا راح ريض اهلل قمٜمف, هق قم٤مُمر سمـ قمبد اهلل سمدـ 

 اح.ا ر

ٕٟمدف  :اًمراسمع: إمم أضمٜمبل ًمسب٥م يم٤معم٘مداد سمـ قمٛمر اًمٙمٜمدي ي٘م٤مل ًمف: اسمدـ إؾمدقد

 يم٤من ذم طمجر إؾمقد سمـ قمبد يٖمقث ومتبٜم٤مه.

 اًمس٤مسمع: اًمٜمس٥م اًمتل قمغم ظمالف فم٤مهره٤م.

وؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل ٟمدزل  ,سمؾ ٟمزد٤م ,أسمق ُمسٕمقد اًمبدري مل يِمٝمده٤م ذم ىمقل إيمثريـ

 ًمٞمس ُمٜمٝمؿ.ؿ, و ومٞمٝم

 ت.اًمث٤مُمـ: اعمبٝمام

 .٤مصمؿ همػممه ,صٜمػ ومٞمٝم٤م قمبد اًمٖمٜمل, صمؿ اخلٓمٞم٥م

 وهق أىمس٤مم:

                                                                        

 )ك( و)ط(. ًمٞمس ذم  (686)

 .شسمـ»ذم )ط(   (687)
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أو اُمرأة يمحدي٨م اسمـ قمب٤مس أن رضمداًل ىمد٤مل:  ,رضمؾ (688)(ُمثؾ)إول: أمٛمٝم٤م 

 .(689)ىمرع سمـ طم٤مسمس٤م رؾمقل اهلل احل٩م يمؾ قم٤مم؟ وهق إي

ُمدـ ) ومرصد٦م ظمدذي» :طُمـ همسؾ احلدٞمض, وم٘مد٤مل  (690)س٤مئٚم٦م(اًم)ي٨م وطمد

 د سمـ اًمسٙمـ., هل أؾمامء سمٜم٧م يزي(692) ش(691)(ُمسؽ

سمدامء » طاًمٜمبدل  (693))سمٜمد٧م( بٜم٧م يمحدي٨م أم قمٓمٞم٦م ذم همسؾاًمث٤مين: آسمـ واًم

 هل زيٜم٥م ريض اهلل قمٜمٝم٤م.و, (694) شوؾمدر

قمـ قمٛمف, وهق فمٝمػم سمدـ راومدع, وزيد٤مد  ,اًمث٤مًم٨م: اًمٕمؿ واًمٕمٛم٦م يمراومع سمـ ظمدي٩م

 قمـ قمٛمف, وهق ىمٓمب٦م سمـ ُم٤مًمؽ. ,اسمـ قمالىم٦م

 ٦م سمٜم٧م قمٛمرو, وىمٞمؾ هٜمد.هل وم٤مـمٛم ,وقمٛم٦م ضم٤مسمر اًمتل سمٙم٧م أسم٤مه يقم أطمد

                                                                        

 ًمٞمس ذم )ك( و)ط(. (688)

  (.5/111( واًمٜمس٤مئل )1/255صحٞمح, رواه أمحد )( 689)

 .شاعمامصمٚم٦م»ذم )ط(   (690)

 ًمٞمس ذم )ك( و)ط(.  (691)

 ( قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م.332( وُمسٚمؿ سمرىمؿ )734رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )  (692)

 ًمٞمس ذم )ط(.  (693)

 قمٜمد ُمسٚمؿ وم٘مط.شزيٜم٥م»( وًمٗمظ 939( وُمسٚمؿ سمرىمؿ )1253رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )( 694)
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 ,اًمراسمع: اًمزوج واًمزوضم٦م: زوج ؾمبٞمٕم٦م: ؾمٕمد سمـ ظمقًم٦م, وزوج سمروع سمٗمتح اًمبد٤مء

 وقمٜمد اعمحدصملم سم٤مًمٙمن هالل سمـ ُمرة.
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 :يف الؽـى – (584) (الثاين)الـوع 

 وهق أىمس٤مم:

 وهؿ ضسم٤من: ,ٓ اؾمؿ ًمف همػمه٤م, ُمـ ؾمٛمل سم٤مًمٙمٜمٞم٦م األول:

يم٠ميب سمٙمر سمـ قمبد اًمدرمحـ أطمدد  (697) (همػم اؾمٛمف): ُمـ ًمف يمٜمٞم٦م (696) (أطمدمه٤م)

 اًمٗم٘مٝم٤مء اًمسبٕم٦م, اؾمٛمف أسمق سمٙمر, ويمٜمٞمتف أسمق قمبد اًمرمحـ.

قمدـ  ,ٓ يمٜمٞم٦م ًمف همػم اًمٙمٜمٞمد٦م اًمتدل هدل اؾمدٛمف يمد٠ميب سمدالل (698) )ُمـ(اًمث٤مين: و

 قمـ أيب طم٤مشمؿ اًمرازي. ,وأيب طمّملم سمٗمتح احل٤مء ,ذيؽ

 (699)(أٟمدس)يمد٠ميب ٓ, أم همػمهد٤م اؾمدؿ أًمدف ومل يٕمرف  ,ُمـ قمرف سمٙمٜمٞم٦م الثاني:

 .ط وأيب ُمقهيب٦م ُمقمم رؾمقل اهلل ,سم٤مًمٜمقن صح٤ميب

يم٠ميب شمراب قمدكم سمدـ أيب ـم٤مًمد٥م  ,همػمه٤ماؾمؿ ويمٜمٞم٦م وًمف  ,اًمث٤مًم٨م: ُمـ ًم٘م٥م سمٙمٜمٞم٦م

 ريض اهلل قمٜمف. أيب احلسـ

                                                                        

 .شاًمث٤مًم٨م»شمّمحػ ذم )ك( إمم  (695)

 ًمٞمس ذم )ك(.  (696)

 ًمٞمس ذم )ك(.  (697)

 ًمٞمس ذم )ز( و)ط(.  (698)

 ًمٞمس ذم )ط(.  (699)
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 وأيب ظم٤مًمد. ,أو أيمثر يم٤مسمـ ضمري٩م أيب اًمقًمٞمد ,اًمراسمع: ُمـ ًمف يمٜمٞمت٤من

 وأيب ومتح وأيب اًم٘م٤مؾمؿ. ,راوي: أيب سمٙمرٗموُمٜمّمقر اًم
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 :لؼابالـوع الثالث يف األ

 ,ومٞمجٕمؾ ُمـ ذيمر سم٤مؾمٛمف ذم ُمقودع ,وُمـ ٓ يٕمرومٝم٤م ىمد ئمٜمٝم٤م أؾم٤مُمل ,هل يمثػمة

 ذم ُمقوع اظمر ؿمخّملم. فوًم٘مب

, يمٛمٕم٤موي٦م اًمْم٤مل ,ٞمجقز, وموُم٤م ٓ ,٥م ومال جيقز٘مَّ ٚمَ وُم٤م يمرهف اعمُ  ,وأًمػ ومٞمف مج٤مقم٦م

. ,ذم ـمريؼ ُمٙم٦م وؾ ًٓ  ومٚم٘م٥م و٤م

 ًٗم٤م ذم ضمسٛمف.يم٤من وٕمٞم ,اًمْمٕمٞمػ وقمبد اهلل سمـ حمٛمد

حمٛمد سمدـ ضمٕمٗمدر صد٤مطم٥م  :همٜمدر: ًم٘م٥م مج٤مقم٦م يمؾ ُمٜمٝمؿ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر, أودؿ

 ؿمٕمب٦م.
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 :يف معرفة املوالي :النوع األول

ويٙمقن ُمقمم دؿ,  ,يمٗمالن اًم٘مرر, اعمٜمسقسملم إمم اًم٘مب٤مئؾ ُمٓمٚمً٘م٤م أهؿ ذًمؽ اعمقازم

وهدق اًمٖم٤مًمد٥م, وُمدٜمٝمؿ ُمدقمم  ,فمم قمت٤مىمدُمدقسمف ويراد  ,ُمقمم ومالن :صمؿ ُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘م٤مل

: ٕن ضمدده يمد٤من (700) (وٓء اإلؾمدالم)اإلؾمالم يم٤مًمبخ٤مري اإلُم٤مم ُمقمم ا ٕمٗمٞمدلم 

جمقؾمًٞم٤م وم٠مؾمٚمؿ قمغم يد اًمٞمامن ا ٕمٗمل, وُمٜمٝمؿ ُمقمم احلٚمػ يمامًمؽ سمدـ أٟمدس اإلُمد٤مم, 

 ٦م ُمقازم ًمتٞمؿ ىمريش سم٤محلٚمػ.ٞمبمحػميقن صٚمأصبحٞمقن  ؿوٟمٗمره

 :الرواة أوطانالنوع الثاني: معرفة 

وهمٚمد٥م قمٚمدٞمٝمؿ  ,اًمٕمرب إٟمام شمٜمسد٥م إمم ىمب٤مئٚمٝمد٤م, ومٚمدام ضمد٤مء اإلؾمدالم ٧مىمد يم٤مٟم

وأراد  ,ؾمٙمٜمك اًم٘مرى اٟمتسبقا إمم اًم٘مرى يم٤مًمٕمجؿ, صمؿ ُمـ يم٤من ٟم٤مىمٚم٦م ُمدـ سمٚمدد إمم سمٚمدد

ومٚمٞمبدأ سم٤مٕول, ومٞم٘مقل ذم اًمٜم٤مىمٚم٦م ُمـ ُمٍم إمم دُمِمدؼ: اعمٍمدي صمدؿ  ,امٟمتس٤مب إًمٞمٝمآ

 اًمدُمِم٘مل.

إمم اًمبٚمددة وإمم ومٞمجدقز أن يٜمسد٥م إمم اًم٘مريد٦م و ,دةوُمـ يم٤من ُمـ أهدؾ ىمريد٦م سمٚمد

ُمدثاًل  يد٤م)اًمذي ُمٜمدف شمٚمدؽ اًمبٚمددة, ومٞم٘مد٤مل ذم ُمدـ هدق ُمدـ دار ىمٚمٞمؿاًمٜم٤مطمٞم٦م وإمم اإل

 .(701)اًمداراين, واًمدُمِم٘مل, واًمِم٤مُمل(

 وهمػمه: ُمـ أىم٤مم ذم سمٚمدة أرسمع ؾمٜملم ٟمس٥م إًمٞمٝم٤م. ,ىم٤مل قمبد اهلل سمـ اعمب٤مرك

                                                                        

 زي٤مدة ذم )ط(. (700)

 ًمٞمس ذم )ك( و)ط(.  (701)



 ذم ُمٕمروم٦م احلدي٨م اخلالص٦م

 

133 

 :والوفيات ,يف التواريخ :النوع الثالث 

ٟم٘مٓم٤مقمف, وىمد ادقمك ىمقم اًمروايد٦م قمدـ اشمّم٤مل احلدي٨م وايٕمرف سمف هق ومـ ُمٝمؿ و

 ىمقم ومٜمٔمر ذم اًمت٤مري , ومٔمٝمر أاهؿ زقمٛمقا اًمرواي٦م قمٜمٝمؿ سمٕمد ووم٤مُتؿ سمسٜملم.

 فروع:

 ,وصد٤مطمبٞمف أيب سمٙمدر ,طاًمبنم رؾمقل اهلل  ٟم٤م ؾمٞمدّمحٞمح ذم ؾمـ ؾمٞمدإول: اًم

صمٜمدل ٓ صمٜمدلمك اإلودح طٜمٝمام صمالث وؾمتقن, ىمبض رؾمدقل اهلل وقمٛمر ريض اهلل قم

 ,إمم اعمديٜمد٦م ط ع إول ؾمٜم٦م إطمددى قمنمدة ُمدـ هجرشمدفظمٚم٧م ُمـ ؿمٝمر رسمٞمة قمنم

 وُمٜمٝم٤م اًمت٤مري .

 ؾمٜم٦م صمالث قمنمة. سمٙمر ريض اهلل قمٜمف ذم مج٤مدي إولوأسمق 

 وقمٛمر ريض اهلل قمٜمف ذم ذي احلج٦م ؾمٜم٦م صمالث وقمنميـ.

اصمٜمدلم اسمدـ  ,ؾمدٜم٦م مخدس وصمالصمدلم (702) (ذم ذي احلجد٦م) وقمثامن ريض اهلل قمٜمف

 همػمه. :اسمـ شمسٕملم, وىمٞمؾ :وصمامٟملم ؾمٜم٦م, وىمٞمؾ

اسمدـ صمدالث وؾمدتلم,  ,ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ؾمٜم٦م أرسمٕمدلم (703)(ريض اهلل قمٜمف)وقمكم 

 رسمع, وىمٞمؾ: مخس.أوىمٞمؾ: 

                                                                        

 ًمٞمس ذم )ك( و )ط(.  (702)

 .شيمرم اهلل وضمٝمف»ذم )ك(   (703)
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يم٤مٟمد٤م اسمٜمدل ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمالصملم, ىمد٤مل احلد٤ميمؿ:  واًمزسمػم ذم مج٤مدي إول ,وـمٚمح٦م

 ه.أرسمع وؾمتلم, وىمٞمؾ: همػم

 اسمـ صمالث وؾمبٕملم., لم قمغم إصحوؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ؾمٜم٦م مخس ومخس

 أو أرسمع وؾمبٕملم. ,اسمـ صمالث, ؾمٜم٦م إطمدى ومخسلمسمـ زيد وؾمٕمٞمد 

 اسمـ مخس وؾمبٕملم. لم وصمالصملم,صمٜماوقمبد اًمرمحـ سمـ قمقف ؾمٜم٦م 

 ؾمٜم٦م صمامين قمنمة, اسمـ صمامن ومخسلم, وذم سمٕمض هذا ظمالف.قم٤مُمروأسمق قمبٞمدة 

سم٤معمديٜم٦م ذم اإلؾمالم, وُم٤مشم٤م وؾمتلم  ,اًمث٤مين: صح٤مسمٞم٤من قم٤مؿم٤م ؾمتلم ؾمٜم٦م ذم ا ٤مهٚمٞم٦م

 وطمس٤من سمـ صم٤مسم٧م سمـ اعمٜمذر سمـ طمزام. ,ؾمٜم٦م أرسمع ومخسلم: طمٙمٞمؿ سمـ طمزام

ُم٤مئد٦م ُمدٜمٝمؿ ويمؾ واطمدد  ,إؾمح٤مق: قم٤مش طمس٤من واسم٤مؤه اًمثالصم٦م (704) (اسمـ)ىم٤مل 

 ٕمرف ًمٖمػمهؿ ُمـ اًمٕمرب ُمثٚمف, وىمٞمؾ: ُم٤مت طمس٤من ؾمٜم٦م مخسلم.ٟموٓ  ,وقمنميـ ؾمٜم٦م

 اًمث٤مًم٨م: أصح٤مب اعمذاه٥م اعمتبققم٦م:

ع بؾمدوُم٤مئد٦م ُمقًمدده ؾمدٜم٦م  ؾمٗمٞم٤من اًمثقري, ُم٤مت سم٤مًمبٍمدة ؾمدٜم٦م إطمددى وؾمدتلم

 وشمسٕملم.

ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس, ُم٤مت سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م شمسع وؾمبٕملم وُم٤مئ٦م, ىمٞمدؾ: وًمدد ؾمدٜم٦م صمدالث 

 وشمسٕملم, وىمٞمؾ: إطمدى, وىمٞمؾ: أرسمع, وىمٞمؾ: ؾمبع.

 أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م, ُم٤مت سمبٖمداد ؾمٜم٦م مخسلم وُم٤مئ٦م, ويم٤من اسمـ ؾمبٕملم.

                                                                        

 ًمٞمس ذم )ك(.  (704)
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د اهلل حمٛمد سمـ إدريس اًمِمد٤مومٕمل, ُمد٤مت سمٛمٍمد اظمدر رضمد٥م ؾمدٜم٦م أرسمدع أسمق قمب

 مخسلم وُم٤مئ٦م. وًمد ؾمٜم٦موتلم, ٤مئوُم

بٖمداد ذم رسمٞمدع أظمدر ؾمدٜم٦م إطمددى وأرسمٕمدلم سم تأسمق قمبد اهلل أمحد سمـ طمٜمبؾ, ُم٤م

 أرسمع وؾمتلم وُم٤مئ٦م. وًمد ؾمٜم٦مو, ُم٤مئتلمو

 اًمراسمع: أصح٤مب يمت٥م احلدي٨م اعمٕمتٛمدة.

ا ٛمٕم٦م ًمثالث قمنمة ظمٚم٧م ُمـ ؿمقال ؾمٜم٦م أرسمدع  أسمق قمبد اهلل اًمبخ٤مري: وًمد يقم

, اسمـ (705) (سمسٛمرىمٜمد) وشمسٕملم وُم٤مئ٦م, وُم٤مت ًمٞمٚم٦م اًمٗمٓمر ؾمٜم٦م ؾم٧م ومخسلم وُم٤مئتلم

 .مخس ومخسلم

اسمـ  ,تلم٤مئوُمسٚمؿ: ُم٤مت سمٜمٞمس٤مسمقر خلٛمس سم٘ملم ُمـ رضم٥م ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وُم

 مخس ومخسلم.

 ُم٠مشملم.وأسمق داود اًمسجس٤ميت: ُم٤مت سم٤مًمبٍمة ذم ؿمقال ؾمٜم٦م ؾمبع وؾمبٕملم و

)وأسمق قمٞمسك اًمؽمُمذي ُم٤مت سمؽمُمذ ًمثالث قمنمة ُمْم٧م ُمدـ رضمد٥م ؾمدٜم٦م شمسدع 

 .(706)وؾمبٕملم وائتلم (

 .سمٛمٙم٦م, و ىمٞمؾ سم٤مًمرُمٚم٦م امئ٦مصموأسمق قمبد اًمرمحـ اًمٜمس٤مئل: ُم٤مت ؾمٜم٦م صمالث وصمال

                                                                        

 ًمٞمس ذم )ك( .  (705)

 ًمٞمس ذم )ط(.  (706)



 ذم أٟمقاع ؿمتك

 

136 

 

247 

 

وقمٔمدؿ  ,اًمتّمدٜمٞمػ طمسدٜمقاأ (707)(ذم ُمّمٜمٗم٤مُتؿسمٕمدهؿ )صمؿ ؾمبٕم٦م ُمـ احلٗم٤مظ 

 اًمٜمٗمع سمتّم٤مٟمٞمٗمٝمؿ.

٤مت سمبٖمداد ذم ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م مخس وصمامٟمدلم وصمٚمثامئد٦م, أسمق احلسـ اًمدارىمٓمٜمل: ُم

 صمامئ٦م.ووًمد ومٞمٝم٤م ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمال

صمؿ احل٤ميمؿ أسمق قمبد اهلل اًمٜمٞمس٤مسمقري, ُمد٤مت مد٤م ذم صدٗمر ؾمدٜم٦م مخدس وأرسمٕمامئد٦م, 

 صمامئ٦م.ووًمد م٤م ذم رسمٞمع إول ؾمٜم٦م إطمدى وقمنميـ وصمال

ؾمٜم٦م اصمٜمتلم  وًمد ذم ذي اًم٘مٕمدة ,طم٤مومظ, اعمٍمي صمؿ أسمق حمٛمد قمبد اًمٖمٜمل سمـ ؾمٕمٞمد

 وصمالصملم وصمٚمثامئ٦م, وُم٤مت سمٛمٍم ذم صٗمر ؾمٜم٦م شمسع وأرسمٕمامئ٦م.

صمامئد٦م, أسمق ٟمٕمٞمؿ أمحد سمـ قمبد اهلل إصدٗمٝم٤مين: وًمدد ؾمدٜم٦م أرسمدع وصمالصمدلم وصمالصمؿ 

 وُم٤مت ذم صٗمر ؾمٜم٦م صمالصملم وأرسمٕمامئ٦م سم٠مصٗمٝم٤من.

امن , وًمد ذم رسمٞمع أظمر ؾمدٜم٦م صمدد  طم٤مومظ اعمٖمرب دوسمٕمدهؿ: أسمق قمٛمر سمـ قمبد اًمؼم

 ؾمٜم٦م صمالث وؾمتلم وأرسمٕمامئ٦م. ٦م وصمٚمثامئ٦م, وشمقذم سمِم٤مـمبوؾمتلم

, وُم٤مت سمٜمٞمس٤مسمقر ذم مجد٤مدي صمامئ٦مصمؿ أسمق سمٙمر اًمبٞمٝم٘مل: وًمد ؾمٜم٦م أرسمع وصمامٟملم وصمال

 ؾمٜم٦م صمامن ومخسلم وأرسمٕمامئ٦م. إول

صمؿ أسمق سمٙمدر اخلٓمٞمد٥م اًمبٖمددادي: وًمدد ذم مجد٤مدي أظمدر ؾمدٜم٦م اصمٜمدلم وشمسدٕملم 

 ؾمٜم٦م صمالث وؾمتلم وأرسمٕمامئ٦م. وصمٚمثامئ٦م, وُم٤مت سمبٖمداد ذم ذي احلج٦م

                                                                        

 ًمٞمس ذم )ز(.  (707)
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 (708)يف آداب الشقخ والطال  والؽات 

 

وحم٤مؾمدـ اًمِمدٞمؿ,  ,ن قمٚمؿ احلدي٨م قمٚمؿ ذيػ يٜم٤مؾم٥م ُمٙم٤مرم إظمالقأقمٚمؿ: ا

أظمدرة, ٓ ُمدـ )وُمِمد٤ميـ اًمِمدٞمؿ, وهدق ُمدـ قمٚمدقم  ,ويٜم٤مذم ُمسد٤موىء إظمدالق

ؾمدتامقمف, أو ٓأو  ,إلؾمدامع احلددي٨م (710)(اًمتّمدي)اًمدٟمٞم٤م, ومٛمـ أراد  (709)(قمٚمقم

إظمالصدٝم٤م, وًمٞمٓمٝمدر و ,ومٚمٞم٘مدم شمّمحٞمح اًمٜمٞم٦م ,إلوم٤مدة رء ُمـ قمٚمقُمف, أو ٓؾمتٗم٤مدشمف

وأدٟم٤مؾمدٝم٤م, وًمٞمحدذر سمٚمٞمد٦م طمد٥م اًمري٤مؾمد٦م ورقمقٟم٤مُتد٤م  ,همراض اًمدٟمٞمقيد٦مىمٚمبف ُمـ إ

 وهمػم ذًمؽ مم٤م ٓ يراد سمف وضمف اهلل شمٕم٤ممم وومٞمٝم٤م ومّمقل: ,وـمٚم٥م ُم٤مل

                                                                        

ىمد أؾمٚمػ اعمّمٜمػ أٟمف اؾمتٗم٤مد ُمـ صمالصم٦م يمت٥م ًمثالصم٦م ُمـ إئٛم٦م وهؿ: اسمـ اًمّمدالح, واًمٜمدقوي, ( 708)

 واسمـ مج٤مقم٦م, رمحٝمؿ اهلل.

شمدذيمرة اًمسد٤مُمع واعمدتٙمٚمؿ ذم اداب »ومذه اعمٜم٤مؾمب٦م وم٢من ٓسمـ مج٤مقم٦م  ذم هذا اًمّمدد يمت٤مب ٟمٗمٞمس سمٕمٜمقان: 

, مجع ومٞمف ؿمت٤مت اعمقوقع, سم٠مؾمدٚمقب ٟمٗمدٞمس, وـمري٘مد٦م ؾمدٝمٚم٦م, وىمدد يند اهلل زم شاًمٕم٤ممل واعمتٕمٚمؿ

 حت٘مٞم٘مف واًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمف, وهق ُمٓمبقع ٟمٗمع اهلل سمف.  

 ؾم٘مط ُمـ )ك(.  (709)

 .شاًمتّمدر»ذم )ك(   (710)
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 :لشقخداب ايف آالػصل األول 

ؾمددامع احلدددي٨م أن يبٚمددغ أرسمٕمددلم: ٕاهدد٤م إل (711)(تّمددديًمٚمٛم)يسددتح٥م 

 .(713)جمتٛمع إؿمد ٤ماًمٙمٝمقًم٦م, وومٞمٝم (712))اٟمتٝم٤مء(

 وهق اسمـ أرسمٕملم. طٟمبكء رؾمقل اهلل 

هذا حمٛمقل قمغم ُمـ شمّمدى ًمٚمتحدي٨م سمٜمٗمسف ُمـ همدػم : (714)وىم٤مل اسمـ اًمّمالح

 سمراقم٦م ذم اًمٕمٚمؿ.

ه ذم أي ًمٜمنمد (715)(اًمتّمددي)واحلؼ أٟمف ُمتك اطمتٞم٩م إمم ُم٤م قمٜمده اؾمدتح٥م ًمدف 

 وىمٞمؾ: ؾمبع قمنمة. ,وم٢مٟمف شمّمدى ًمف, وًمف ٟمٞمػ وقمنمون ؾمٜم٦م ,يم٤من يمامًمؽ ؾمـ

 واًمِم٤مومٕمل أظمذ قمٜمف اًمٕمٚمؿ وهق ذم ؾمـ احلداصم٦م.

 وقمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز مل يبٚمغ إرسمٕملم.

                                                                        

 .شًمٚمٛمتّمدر»ذم )ك(   (711)

 ًمٞمس ذم )ط(.  (712)

ػم دًمٞمؾ, وأيًْم٤م خم٤مًمػ عم٤م ومٕمٚمف إئٛم٦م اًمدذيـ ومٞمف ٟمٔمر ٓ خيٗمك: ُمـ طمٞم٨م أٟمف شم٘مٞمٞمد ًمٚمتحدي٨م سمٖم( 713)

  هؿ أورع ُمـ ومٕمؾ ُم٤م ومٞمف حمذور, وًمف ُمزيد ُمـ يمالم اعمّمٜمػ.

(.214قمٚمقم احلدي٨م )ص ( 714)

 .شاًمتّمدر»ذم )ك(   (715)
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ا ذًمؽ, وُمتك ظمٌمد قمٚمٞمدف اددرم ومل يبٚمٖمق ,وهمػمهؿ ممـ ٟمنموا قمٚمقًُم٤م ٓ حتَم

ظمتالف اًمٜمد٤مس, وم٘مدد ٤متٚمدػ ذًمدؽ سمدوخي ,واًمتخٚمٞمط أُمسؽ قمـ اًمتحدي٨م رفواخل

وصحبتٝمؿ اًمسالُم٦م:  ,عم٤م ؾم٤مقمدهؿ اًمتقومٞمؼ :سمٕمد جم٤موزة اًمثامٟملم (716)(ظمٚمؼ)طمدث 

 يم٠مٟمس سمـ ُم٤مًمؽ, وؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد, وقمبد اهلل سمـ أيب أورم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م.

 ويمامًمؽ, واسمـ قمٞمٞمٜم٦م, واًمٚمٞم٨م, واسمـ ا ٕمد.

 وهمػممه٤م. ,وأيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمبٖمقي ,وطمدث ىمقم سمٕمد اعم٤مئ٦م يم٤محلسـ سمـ قمروم٦م

أو همػم ذًمدؽ, وىمٞمدؾ:  ,أو قمٚمٛمف ,ويٜمبٖمل أن ٓ ذدث سمحرضة ُمـ هق أومم ُمٜمف ًمسٜمف

أومم ُمٜمدف ُمدـ هدق ٓ ذدث ذم سمٚمد ومٞمف ُمـ هق أومم ُمٜمف, وإذا ـمٚم٥م ُمٜمف ُم٤م يٕمٚمٛمف قمٜمد 

(717)شاًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م» أرؿمد إًمٞمف: ٕن
وٓ يٛمتٜمع ُمـ حتدي٨م أطمدد ًمٕمددم صدح٦م  , 

وًمٞمبتغ ضمزيؾ أضمدره, وإذا أراد  ,حرص قمغم ٟمنمهوًمٞم ,ٟمٞمتف, وم٢مٟمف يرضمك ًمف شمّمحٞمحٝم٤م

أراد أن ذدث  وم٢مٟمف إذا ,طمْمقر جمٚمس اًمتحدي٨م, ومٚمٞم٘متد سم٤مإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف

وْٙمـ ذم ضمٚمقؾمدف سمقىمد٤مر  ,وشمٓمٞم٥م ,وهح حلٞمتف ,وضمٚمس قمغم صدر ومراؿمف ,شمقو٠م

(718)ط٤مل: أطم٥م أن أقمٔمؿ طمدي٨م رؾمقل اهلل وهٞمب٦م وطمدث, وىم
. 

                                                                        

 .شىمقم»ذم )ك(و)ط(   (716)

 ( قمـ أيب رىمٞم٦م ْٞمؿ سمـ أوس اًمداري ريض اهلل قمٜمف.55رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ ) (717)

(.217ص قمٚمقم احلدي٨م )( 718)
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ومد٢من رومدع أطمدد  ,سدتٕمجؾُمأو هق ىمد٤مئؿ, أو  ,اًمٓمريؼويم٤من يٙمره أن ذدث ذم  

إذا ) ,صددقشمف ذم جمٚمسددف زضمددره, ويسددتح٥م ًمددف أن ي٘مبددؾ قمددغم احلدد٤مضيـ يمٚمٝمددؿ

وٓ يند احلددي٨م هًدا يٛمٜمدع اًمسد٤مُمع ُمدـ إدراك سمٕمْمدف, وًمٞمٗمدتح , (719)(أُمٙمـ

ؾمتٜمّم٧م اعمستٛمكم أهؾ اعمجٚمس, صمدؿ اجمٚمسف سم٘مراءة ىم٤مرىء طمسـ اًمّمقت, وم٢مذا ومرغ 

يمدؾ  (720)(قمغم)ٛمؾ احلٛمد يمأقمق وي٘مقل: احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم, اًمِمٞم  يبسٛمؾ ويد

قمدغم ؾمدٞمد اعمرؾمدٚملم يمٚمدام ذيمدره (721))إيمٛمالن (طم٤مل, واًمّمالة واًمسالم ا٤ْٕمن 

اًمٖم٤مومٚمقن, اًمٚمٝمؿ صؾ قمٚمٞمف وقمغم اًمف وؾم٤مئر اًمٜمبٞمدلم  ذيمره ويمٚمام همٗمؾ قمـ ,اًمذايمرون

ويسدتح٥م ًمدف اًمثٜمد٤مء  ,نوؾم٤مئر اًمّم٤محللم, اه٤مي٦م ُم٤م يٜمبٖمل أن يس٠مًمف اًمس٤مئٚمق ,ل يمؾاو

 واطمدد ُمدـ قمغم ؿمٞمخف ذم طم٤مًم٦م اًمرواي٦م قمٜمف سمام هدق أهدؾ ًمدف, وم٘مدد ومٕمدؾ ذًمدؽ همدػم

 ,أو صدٜمٕم٦م ,وًمدق إمم أم ,٦مأو ٟمسب ,ام يٕمرف سمف ُمـ ًم٘م٥مسمذيمره أن ياًمسٚمػ, وٓ سم٠مس 

ُمدـ ؿمدٞمقظمف ُم٘مددًُم٤م أومْمدٚمٝمؿ,  أو وصػ ذم سمدٟمف, وطمسـ أن جيٛمع ذم إُمالئف مجًٕمد٤م

وىمٍم ُمتٜمف, ويٜمبف قمغم ُمد٤م ومٞمدف ُمدـ  ,خيت٤مر ُم٤م قمال ؾمٜمدهو ,ـ يمؾ ؿمٞم  طمديًث٤مقمويٛمكم 

أو خيد٤مف  ,ووبط ُمِمٙمؾ, ويتجٜم٥م ُمد٤م ٓ ذتٛمٚمدف قم٘مدقل احلد٤مضيـ ,قمٚمق ووم٤مئدة

قمٚمٞمٝمؿ اًمقهؿ ذم ومٝمٛمف, ويستح٥م أن يتخذ ُمستٛمٚمًٞم٤م حمّماًل ُمتٞم٘مًٔم٤م يبٚمغ قمٜمف إذا يمثدر 

                                                                        

 ًمٞمس ذم )ك( و)ط(.  (719)

  ش.قمك»ذم )ط( ( 720)

 زي٤مدة ذم )ك(.  (721)
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ٚمٞمف شمبٚمٞمغ ًمٗمٔمدف وقم ,وٟمحقه, وإٓ ىم٤مئاًم  ,ُمرشمٗمًٕم٤م قمغم ُمٙم٤من يم٤مًمٙمرد ويستٛمكما ٛمع, 

, واإلٟمِمد٤مدات ذم اًمزهدد ,واًمٜمقادر ,قمغم وضمٝمف, صمؿ خيتؿ إُمالءه سمٌمء ُمـ احلٙم٤مي٤مت

 وُمٙم٤مرم إظمالق. وإدب,

ؾمتٕم٤من سمبٕمض احلٗم٤مظ اقمٜمف  (722))اؿمتٖمؾ(أو  ,وإذا ىمٍم اعمحدث قمـ اًمتخري٩م

 وم٢مذا ومرغ ُمـ اإلُمالء ىم٤مسمؾ ُم٤م أُماله. ,ذم اًمتخري٩م ًمف

 

                                                                        

 .شاؾمتٖمٚمف»ذم )ط(   (722)
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 : ب الطالادآيف  الػصل الثاين

واًمتٞمسدػم, وي٠مظمدذ ٟمٗمسدف  ,ذم ـمٚمبف أن يبتٝمدؾ إمم اهلل شمٕمد٤ممم ذم اًمتقومٞمدؼًمف يٜمبٖمل 

وإظمالق اعمروٞم٦م, وىمد شم٘مدم اًمٙمالم ذم اًمسـ اًمدذي يبتددىء ومٞمدف  ,سم٤مٔداب اًمسٜمٞم٦م

 .سمسامع احلدي٨م

وًمٞمبدأ سمسامع أرضمح ؿمٞمقخ سمٚمدده  ,ويٗمرغ ضمٝمده ذم حتّمٞمٚمف ,وًمٞمٖمتٜمؿ ُمدة إُمٙم٤مٟمف 

وم٢من اًمرطمٚم٦م  ,ٜم٤ًم وؿمٝمرة, وم٢مذا ومرغ ُمـ ُمٝمامت سمٚمده رطمؾ ذم اًمٓمٚم٥مو قمٚماًم ودي ,إؾمٜم٤مًدا

 ,ُمـ قم٤مدة احلٗم٤مظ اعمؼمزيـ, وٓ ذٛمٚمدف اًمنمده ذم اًمٓمٚمد٥م قمدغم اًمتسد٤مهؾ ذم اًمسدامع

 ُمـ ذوـمدف, وًمٞمٕمٛمدؾ سمدام يٛمٙمٜمدف اًمٕمٛمدؾ سمدف ممد٤م ,(723) (ٌمءسم ؾومٞمخ, ٛمؾحاًمت)و

 فيمدام ىم٤مًمد ,ي٨مومذًمؽ زيمد٤مة احلدد ,اًمٕمب٤مدات وأداب :يسٛمٕمف ُمـ احلدي٨م ذم أٟمقاع

قمٛمٚمدقا ُمدـ يمدؾ ُمد٠ميت ا: أدوا زيم٤مة هدذا احلددي٨م, احلدي٨م سمنم احل٤مذم: ي٤م أصح٤مب

 .(724)طمدي٨م سمخٛمس٦م أطم٤مدي٨م

ويمؾ ُمـ يسٛمع ُمٜمف, وم٢من ذًمؽ ُمدـ إضمدالل  ,وهق ؾمب٥م طمٗمٔمف, وًمٞمٕمٔمؿ ؿمٞمخف 

 ومرسمام يم٤من ذًمؽ ؾمب٥م طمرُم٤مٟمف. ,ؾ قمٚمٞمف سمحٞم٨م يْمجرهٞماًمٕمٚمؿ, ويتحر رو٤مه, وٓ يٓم

                                                                        

  ش.اًمتجٛمؾ ومٞمخٞمؾ رء»ذم )ط( ( 723)

( 181سمددرىمؿ 1/144رواه اخلٓمٞمدد٥م ذم ا دد٤مُمع ٕظمددالق اًمددراوي واداب اًمسدد٤مُمع سمددرىمؿ) (724)

(.110واًمسٛمٕم٤مين ذم أدب آؾمتٛمالء )
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 .(725)ـم٤مل اعمجٚمس يم٤من ًمٚمِمٞمٓم٤من ومٞمف ٟمّمٞم٥م وقمـ اًمزهري ىم٤مل: إذا

إذا وتٛمده ُمـ اؿمٖم٤مًمف, وُم٤م يِمدتٖمؾ ومٞمدف, ويمٞمٗمٞم٦م ُم٤م يٕم ,وًمٞمستنم ؿمٞمخف ذم أُمقره

قمٚمدف قمددم وم٤مز سمٗم٤مئدة أرؿمد همػمه ُمـ اًمٓمٚمب٦م إًمٞمٝم٤م, وم٢من يمتامن ذًمؽ ًمقم خيد٤مف قمدغم وم٤م

سدٕمل وٓ يٛمٜمٕمف احلٞم٤مء واًمٙمؼم ُمدـ اًم ,وم٤مدشمف, وسمٜمنمه يٜمٛمقإاًمٜمٗمع, وم٢من سمريم٦م احلدي٨م 

أو ُمٜمزًم٦م, وًمٞمّمؼم قمغم ضمٗمد٤مء  ,أو ٟمس٥م ,وأظمذ اًمٕمٚمؿ ممـ دوٟمف ذم ؾمـ ,ذم اًمتحّمٞمؾ

 ,وٓ يْمٞمع زُم٤مٟمدف ذم اإليمثد٤مر ُمدـ اًمِمدٞمقخ سمٛمجدرد اًمٙمثدرة ,ـ سم٤معمٝمؿتؿمٞمخف, وًمٞمٕم

سمٙمامًمدف, وٓ يٜمتخد٥م ُمٜمدف ًمٖمدػم  ءضمدز أو ,وًمٞمسٛمع ُم٤م ي٘مع ًمدف ُمدـ يمتد٤مب ,وًمٞمٙمت٥م

وٓ ي٘متٍمد  ,ٍم قمٜمدف اؾمدتٕم٤من سمحد٤مومظضورة, وم٢من اطمت٤مج إًمٞمف شمقٓه سمٜمٗمسف, وم٢من ىم

 ,وُمٕم٤مٟمٞمف ,ووٕمٗمف ,وومٝمٛمف, سمؾ يتٕمرف صحتف ,ويمتبف دون ُمٕمرومتف ,قمغم جمرد ؾمامقمف

ويٕمتٜمدل سم٢مشم٘مد٤من ُمِمدٙمٚمف  ,وأؾمامء رضم٤مًمف, وذ٘مؼ يمؾ ذًمدؽ ,وًمٖمتف ,وإقمراسمف ,ووم٘مٝمف

سدٜمـ أيب صمدؿ سم٘مٞمد٦م يمتد٥م إئٛمد٦م, يم ,طمٗمًٔم٤م ويمت٤مسم٦م, وي٘مدم ذم ذًمؽ يمٚمف اًمّمحٞمحلم

واسمـ ُم٤مضمف, صمؿ يمت٤مب اًمسٜمـ اًمٙمبدػم ًمٚمبٞمٝم٘مدل, وم٢مٟمد٤م ٓ  ,واًمٜمس٤مئل ,ذيواًمؽمُم ,داود

, )صمدؿ ُمدـ يمتد٥م أمحد سمدـ طمٜمبدؾ وهمدػمه اعمس٤مٟمٞمد يمد ُمسٜمدُمـ  سمف, صمؿٟمٕمٚمؿ ُمثٚمف ذم سم٤م

 .(726) اًمٕمٚمؾ: يمت٤مسمف ويمت٤مب اًمدارىمٓمٜمل(

                                                                        

( واًمسدٛمٕم٤مين ذم أدب 1385ٕظمالق اًمدراوي واداب اًمسد٤مُمع سمدرىمؿ)رواه اخلٓمٞم٥م ذم ا ٤مُمع ( 725)

(.68آؾمتٛمالء )

 ًمٞمس ذم )ط(.  (726)
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 واسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م. شم٤مري  اًمبخ٤مريوُمـ اًمتقاري : 

 .(727)وُمـ يمت٥م ا رح واًمتٕمديؾ: يمت٤مب اسمـ أيب طم٤مشمؿ

 .(728) وُمـ ُمِمٙمؾ إؾمامء يمت٤مب اسمـ ُم٤ميمقٓ

 ,يمٚمدام ُمدر سمدف ُمِمدٙمؾ سمحد٨م قمٜمدف, ووذوطمف ,ويٕمتٜمل سمٙمت٥م همري٥م احلدي٨م

 ويمتبف. ,وأشم٘مٜمف صمؿ طمٗمٔمف

واًمتّمدٜمٞمػ إذا شم٠مهدؾ ًمدف  ,ويتحٗمظ احلدي٨م ىمٚمٞماًل ىمٚمدٞماًل, ويِمدتٖمؾ سمد٤مًمتخري٩م

 مل يٗمٕمٚمف.وسمٞم٤من ُمِمٙمٚمف وإشم٘م٤مٟمف, وم٘مؾ ُم٤مْٝمر ذم قمٚمؿ احلدي٨م ُمـ  ,ُمٕمتٜمًٞم٤م سمنمطمف

 وًمٕمٚمامء احلدي٨م ذم شمّمٜمٞمٗمف ـمري٘م٤من:

يمام ومٕمٚمف اًمبخ٤مري وُمسٚمؿ, ومٞمذيمر ذم يمؾ سم٤مب ُمد٤م قمٜمدده  :أضمقدمه٤م قمغم إسمقاب

 ومٞمف.

اًمث٤مٟمٞم٦م قمغم اعمس٤مٟمٞمد: ومٞمجٛمع ذم شمرمج٦م يمؾ صح٤ميب ُم٤م قمٜمده ُمـ طمديثدف صدحٞمحف 

ؿمدؿ أو قمغم اًم٘مب٤مئؾ, ومٞم٘مدم سمٜمق ه٤م ,ووٕمٞمٗمف, وقمغم هذه اًمٓمري٘م٦م يرشم٥م قمغم احلروف

صمدؿ  ,صمدؿ أهدؾ سمددر ,وم٤مٕىمرب, وىمدد يرشمد٥م سم٤مًمسد٤مسم٘م٦م ومٞم٘مددم اًمٕمنمدة ,صمؿ إىمرب

يبددأ  ,صد٤مهمر اًمّمدح٤مسم٦م, صمدؿ اًمٜمسد٤مءأؿ ُمـ ه٤مضمر سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمٗمتح, صمدؿ احلديبٞم٦م, صم

 سم٠مُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم.

                                                                        

شم٘مدم اًمٙمالم قمغم هذه اًمثالصم٦م اًمٙمت٥م. (727)

هق اإليمامل ذم رومع آرشمٞم٤مب قمـ اعم١مشمٚمػ واعمختٚمػ ذم إؾمامء واًمٙمٜمك وإٟمس٤مب. (728)
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 :الػصل الثالث يف أدب الؽات 

 وأسم٤مطمٝم٤م أظمرى. ,اظمتٚمػ اًمسٚمػ ذم يمت٤مسم٦م احلدي٨م ومٙمرهٝم٤م ـم٤مئٗم٦م

اسمدـ ضمدري٩م,  ٤مأول ُمدـ صدٜمػ ومٞمٝمد :ع اًمت٤مسمٕملم قمغم ضمقازه, وم٘مٞمدؾصمؿ أمجع أشمب٤م

اًمرسمٞمع سمـ صبٞمح, صمؿ اٟمتنمد شمدويٜمدف ومجٕمدف, وفمٝمدرت ومقائدد  :ُم٤مًمؽ, وىمٞمؾ :وىمٞمؾ

سمحٞم٨م يد١مُمـ  :ذًمؽ وٟمٗمٕمف, وقمغم يم٤مشمبف سف ادٛم٦م إمم وبٓمف وحت٘مٞم٘مف ؿمٙماًل وٟم٘مًٓم٤م

ؾ اىمٞمددؾ: صمددؿ ُمٕمددف, وٓ يِمددتٖمؾ سمت٘مٞمٞمددد اًمقاوددح,  اًمٚمددبس عمُِْمددٙمِؾ, )إٟمددام ُيَِمددٙمِّ

ويٙمدقن اقمتٜمد٤مؤه سمْمدبط  ,حدريِمٙمؾ ا ٛمٞمع ٕضمؾ اعمبتددى وهمدػم اعمتب(729)وىمٞمؾ(

)ٟم٘مكم حمض, ُويستح٥م وبط اعمِمٙمؾ ذم اعمدتـ, ٕٟمف  :اعمٚمتبس ُمـ أؾمامء اًمرضم٤مل أيمثر

وٓ  ,وٓ يٕمٚم٘مدف شمٕمٚمٞمً٘مد٤م ,أسمٚمغ, وذ٘مؼ طمدروف اخلدط(730)وسمٞم٤مٟمف ذم احل٤مؿمٞم٦م: ٕٟمف(

 اخلط قمالُم٦م وم٠مطمسٜمف أسمٞمٜمف.وم٢من  :يدىم٘مف ًمتخٗمٞمػ محٚمف ذم اًمسٗمر

ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: أيمت٥م ُم٤م يٜمٗمٕمؽ وىم٧م طم٤مضمتدؽ إًمٞمدف أي وىمد٧م اًمٙمدؼم وودٕمػ 

اًمبٍم, وٓ يّمدٓمٚمح ُمدع ٟمٗمسدف سمرُمدز ٓ يٕمرومدف اًمٜمد٤مس إٓ أن يبدلم ُمدراده ذم أول 

ومٞمجٕمدؾ  ,اًمٙمت٤مب ًمٞمٕمرومف ُمـ ي٘مػ قمٚمٞمف, ويٕمتٜمل سمْمبط خمتٚمػ اًمروايد٤مت وْٞمٞمزهد٤م

                                                                        

 ًمٞمس ذم )ك( و)ط(.  (729)

 ًمٞمس ذم )ط(.  (730)
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أو ٟم٘مدص أقمٚمدؿ  ,ه٤م ُمـ زي٤مدة احل٘مٝمد٤م ذم احل٤مؿمدٞم٦مصمؿ ُم٤م يم٤من ذم همػم ,يمت٤مسمف قمغم رواي٦م

 ويسٛمك راويف ُمبٞمٜم٤ًم. ,قمٚمٞمف بفقمٚمٞمف, أو ظمالف ٟم

 فروع:

إول: جيٕمؾ سملم يمؾ طمدي٨م دائرة, واؾمتح٥م اخلٓمٞم٥م أن يٙمقن همٗمداًل أي سمدال 

ٓ يٙمت٥م اعمْم٤مف ذم اظمر ؾمدٓمر واعمْمد٤مف إًمٞمدف ذم , وقمالُم٦م, وم٢مذا ىم٤مسمؾ ٟم٘مط وؾمٓمٝم٤م

وٟمحدقه, وذد٤مومظ  , شمٕم٤ممم أشمبٕمف سم٤مًمتٕمٔمٞمؿ يمٕمز وضمٕمؾأول أظمر, وإذا يمت٥م اؾمؿ اهلل

وٓ يس٠مم ُمـ شمٙمراره, وإن  ,يمٚمام يمتبف طاًمّمالة واًمتسٚمٞمؿ قمغم رؾمقل اهلل  قمغم يمت٤مسم٦م

 طسمٚمس٤مٟمف قمدغم اًمٜمبدل  مل يٙمـ ذم إصؾ, وُمـ أهمٗمؾ ذًمؽ طمرم طمًٔم٤م قمٔمٞماًم, ويّمكم

ء, ويٙمدره واًمٕمٚمدام ,اًمّمدح٤مسم٦م واًمدؽمطمؿ قمدغم ,يمٚمام يمتبدف أيًْمد٤م, ويمدذًمؽ اًمدؽميض

 و سم٤مًمٕمٙمس. ,تّم٤مر قمغم اًمّمالة دون اًمتسٚمٞمؿظمآ

أيمتٗمدل و ,: يمٜم٧م أيمتد٥م احلددي٨مىم٤مل قمـ محزة اًمٙمٜم٤مين (731)روى اسمـ اًمّمالح

ذم اعمٜمد٤مم وم٘مد٤مل زم ُم٤مًمدؽ: ٓ شمدتؿ  ط , ومرأيد٧م اًمٜمبدل ط سم٤مًمّمالة قمغم رؾمدقل اهلل

 قمكم؟ ىم٤مل: ومام يمتب٧م سمٕمد ذًمؽ اًمّمالة إٓ ُمع اًمتسٚمٞمؿ.اًمّمالة 

واًمؽميض ذم اًمٙمت٤مسمد٦م, سمدؾ يٙمتد٥م ذًمدؽ سمٙمامًمدف, وقمٚمٞمدف  ,٤مًمّمالةويٙمره اًمرُمز سم

رع ىمقسمدؾ ٗمدسموإن يم٤من أضم٤مزه, ويٙمٗمدل ُم٘م٤مسمٚمد٦م صم٘مد٦م وًمدق  ,ُم٘م٤مسمٚم٦م يمت٤مسمف سم٠مصؾ ؿمٞمخف

                                                                        

(.189احلدي٨م )ص  قمٚمقم (731)
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ويم٤من اًمٜم٤مىمؾ صحٞمح اًمٜم٘مؾ ىمٚمٞمؾ اًمس٘مط, وٟم٘مدؾ ُمدـ  ,سم٠مصؾ اًمِمٞم , وم٢من مل ي٘م٤مسمؾ سمف

 .همػممه٤مأسمق إؾمح٤مق واخلٓمٞم٥م و (732) (اإلؾمٜم٤مد)وم٘مد ضمقز اًمرواي٦م ُمٜمف  ,إصؾ

 ومٚمٞمخط ُمـ ُمقوع ؾم٘مقـمف ,وهق اًمٚمحؼ سمٗمتح اًمالم واحل٤مء ,وإذا ظمرج اًمس٤مىمط 

صمدؿ  ,ظمًٓم٤م ص٤مقمًدا ىمٚمٞماًل ُمٕمٓمقوًم٤م سملم اًمسٓمريـ قمٓمٗم٦م يسػمة إمم ضمٝم٦م اًمٚمحؼ ذم اًمسٓمر

شمسٕم٧م أومم, إٓ أن يسد٘مط اوضمٝم٦م اًمٞمٛملم إن  ,يٙمت٥م اًمٚمحؼ ىمب٤مًم٦م اًمٕمٓمٗم٦م ذم احل٤مؿمٞم٦م

إمم أقمغم اًمقرىم٦م, صمؿ إن زاد اًمٚمحؼ قمدغم ؾمدٓمر اسمتددأ وًمٞمٙمتبف ص٤مقمًدا  ,ذم اظمر اًمسٓمر

لم اًمقرىمد٦م سمحٞمد٨م يٜمتٝمدل ؾمدٓمقره إمم يٛمدره ُمـ ضمٝم٦م ـمرف اًمقرىم٦م إن يم٤من ذم ؾمٓمق

صمدؿ  ,ُمدـ ضمٝمد٦م أؾمدٓمر اًمٙمتد٤مب ٤مٕؾمدٓمرسمأؾمٓمر اًمٙمت٤مب, وإن يم٤من ذم اًمِمامل اسمتددأ 

وٓ سم٠مس سمٙمت٤مسم٦م اًمٗمقائدد اعمٝمٛمد٦م قمدغم طمدقار يمتد٤مب  ,ٟمتٝم٤مء اًمٚمحؼ صحايٙمت٥م ذم 

 ف ٓ سملم إؾمٓمر.يٛمٚمٙم

اًمث٤مين: اًمتّمحٞمح واًمتٛمريض واًمتْمبٞم٥م ُمـ ؿمد٠من اعمت٘مٜمدلم, وم٤مًمتّمدحٞمح يمت٤مسمد٦م 

 أو اخلالف ًمٞمدل قمغم صحتف رواي٦م وُمٕمٜمك. ,صح ومٞمام قمروف اًمِمؽ

ظمٓم٠م أوًمف يمرأس اًمْمد٤مد قمدغم صم٤مسمد٧م  دواًمتْمبٞم٥م وىمد يسٛمك اًمتٛمريض: أن يٛم

رؾم٤مل ٤مىمص ُمقوع اإلأوٟم٤مىمص, وُمـ اًمٜم ,أوُمٕمٜمك, أو قمغم وٕمٞمػ ,ٟم٘ماًل وم٤مؾمد ًمٗمًٔم٤م

تٍمدد سمٕمْمددٝمؿ قمددغم اًمّمدد٤مد اعمجددردة ذم قمالُمدد٦م اًمتّمددحٞمح ظمٟم٘مٓمدد٤مع, ورسمددام اأو آ

وطم٘م٘مدف يمتد٥م قمٚمٞمدف )يمدذا( صدٖمػمة,  ,وم٠مؿمبٝم٧م اًمْمب٦م, وإذا وىمع ذم اًمٙمت٤مب ظمٓمد٠م

                                                                        

  يمذا ذم )ط( وصقاسمف )إؾمت٤مذ(.( 732)
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أو  ,٤مًمرضدبسمويمت٥م ذم احل٤مؿمٞم٦م صقاسمف يمذا إن حت٘م٘مف, وإن وىمع ومٞمف ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ٟمٗمل 

ومد٢من يمد٤من  ,ويؽميمف ممٙمدـ اًم٘مدراءة ,٤م خمتٚمًٓم٤م سمفاحلؽ, وإذا ضب سمخط ومقىمف ظمًٓم٤م سمٞمٜمً 

 يب٘مك أطمسٜمٝمام وأسمٞمٜمٝمام صقرة. :قمغم اًمث٤مين, وىمٞمؾ :ؾٞماًمرضب قمغم ُمٙمرر وم٘م

ذم أول اًمسدٓمر  وم٘م٤مل: إن يم٤من اعمتٙمدررانرمحف اهلل,  (733)اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض َؾ ّمَّ وومَ 

 ,وائدؾ اًمسدٓمقرذم اظمدره ضب قمدغم أوددام صدٞم٤مٟم٦م إل ضب قمغم اًمث٤مين, وإن يم٤من

وأظمر ذم اظمره ضب قمغم ُم٤م ذم اظمدره:  ,٤م, وم٢من يم٤من أطمدمه٤م ذم أول ؾمٓمروأواظمره

 ومٙمرهٝمام أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمٚمتٝمٛم٦م. ,ٕن أول اًمسٓمر أومم سم٤معمراقم٤مة, وأُم٤م احلؽ واًمٙمِمط

اًمث٤مًم٨م: همٚم٥م قمغم يمتب٦م احلدي٨م آىمتّم٤مر قمغم اًمرُمز ذم طمدصمٜم٤م وأظمؼمٟمد٤م, وؿمد٤مع 

 أو سمٜمد٤مأو ,ٟمد٤مأ), وُمدـ أظمؼمٟمد٤م: صمٜم٤م أو ٟمد٤م أو دٟمد٤م سمحٞم٨م ٓ خيٗمك ومٞمٙمتبقن ُمـ طمدصمٜم٤م:

 .(734)(ٟم٤مر

ٟمت٘مد٤مل ُمدـ إؾمدٜم٤مد إمم إؾمدٜم٤مد أو أيمثر يمتبقا قمٜمدد آ ,وإذا يم٤من ًمٚمحدي٨م إؾمٜم٤مدان

, )صقرة ح, ٕن طم٤مء اؾمؿ وُمسامه ح, يمدام أن اًمّمد٤مد اؾمدؿ ُمسٛمك طم٤م ُمٗمردة ُمٝمٛمٚم٦م

 .(735)وُمسامه ص (

                                                                        

(.172اإلعم٤مع )ص  (733)

  ش.إٟم٤م, أوإسمٜم٤م, أو دٟم٤م»ذم )ط(  (734)

 ًمٞمس ذم )ط(.  (735)
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أين همدػم  ,ُمرهد٤م ي٠مشمٜم٤م قمـ أطمدد ممدـ يٕمتٛمدد سمٞمد٤من إل: ومل(736)ىم٤مل اسمـ اًمّمالح

ًٓ قمٜمٝمد٤م صدح سذدف وهدذا يِمدٕمر , وضمدت سمخط مج٤مقم٦م ُمـ احلٗم٤مظ ذم ُمٙم٤ماه٤م سمدد

, ًمدئال يتدقهؿ أن طمددي٨م هدذا اإلؾمدٜم٤مد ؾمد٘مط :وطمسـ إصمب٤مشمف ,سمٙمقاه٤م رُمز إمم صح

 ٥م اإلؾمٜم٤مد اًمث٤مين قمغم اإلؾمٜم٤مد إول, ومٞمجٕمال إؾمٜم٤مًدا واطمًدا.يمَّ رَ ًمئال يُ و

ُمدـ هدل  إؾمٜم٤مد, وىمٞمدؾ: وقمـ سمٕمض إصبٝم٤مٟمٞملم أاه٤م ُمـ اًمتحقل ُمـ إؾمٜم٤مد إمم

ٚمٗمظ سمٌمء قمٜمد آٟمتٝمد٤مء توًمٞمس٧م ُمـ احلدي٨م, ومال ي ,قل سملم اإلؾمٜم٤مديـحتطم٤مئؾ أي 

 إًمٞمٝم٤م ذم اًم٘مراءة.

 .وىم٤مل سمٕمض اعمت٠مظمريـ: هل إؿم٤مرة إمم ىمقًمٜم٤م احلدي٨م ...

قمـ مجٞمع أهؾ اعمٖمرب أاهدؿ ي٘مقًمدقن: إذا وصدٚمقا إًمٞمٝمد٤م ذم اًم٘مدراءة ...  كوطمٙم 

 احلدي٨م.

يلم: ُمـ اًمٕمٚمامء ُمدـ ي٘مدقل: إذا اٟمتٝمدك إًمٞمدف ذم اًم٘مدراءة طمد٤م وىم٤مل سمٕمض اًمبٖمداد

 واهلل أقمٚمؿ. ,ويٛمر, هذا هق اعمخت٤مر إطمقط إقمدل ,ُم٘مّمقرة

اًمراسمع: ىم٤مل اخلٓمٞم٥م: يٜمبٖمل ًمٚمٓم٤مًم٥م أن يٙمت٥م سمٕمد اًمبسٛمٚم٦م اؾمؿ اًمِمدٞم  اًمدذي 

وٟمسبف, صمؿ يسقق ُم٤م ؾمٛمٕمف ُمٜمف قمغم ًمٗمٔمف, ويٙمتد٥م ومدقق  ,ويمٜمٞمتف ,ؾمٛمع اًمٙمت٤مب ُمٜمف

ن أطم٥م يمت٥م ذًمؽ ذم طم٤مؿمٞم٦م إوشم٤مري  اًمسامع, و ,سٛمٞم٦م أؾمامء ُمـ ؾمٛمع ُمٕمفؾمٓمر اًمت

ٙمتبف اظمر اًمٙمتد٤مب, وطمٞمد٨م ٓ سم أول ورىم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب, يمذا ومٕمٚمف اًمِمٞمقخ, وٓ سم٠مس

                                                                        

(.203قمٚمقم احلدي٨م )ص  (736)
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 خيٗمك ُمٜمف, ويٜمبٖمل أن يٙمقن اًمتسٛمٞمع سمخط ؿمخص ُمقصمقق سمدف ُمٕمدروف اخلدط, وٓ

غم صد٤مطم٥م ٛمع ظمٓمدف سم٤مًمتّمدحٞمح, وٓ سمد٠مس قمدسم٠مس قمٜمد ذًمؽ ذم أن ٓ يٙمت٥م اعمس

وم٘مدد ومٕمٚمدف  ,اًمٙمت٤مب إذا يم٤من ُمقصمقىًم٤م سمف أن ي٘متٍمد قمدغم إصمبد٤مت ؾمدامقمف سمخدط ٟمٗمسدف

وسمٞمد٤من اًمسد٤مُمع واعمسدٛمع واعمسدٛمقع  ,اًمث٘م٤مت, وقمغم يم٤مشم٥م اًمسامع اًمتحري ذم ذًمؽ

ْ سمٚمٗمظ سمَ  ؾم٘م٤مط سمٕمض إواحلذر ُمـ  ,ؾمٛمفاصمب٧م , وقمٚمٞمف دمٜم٥م اًمتس٤مهؾ ومٞمٛمـ واوح لمِّ

 .اًمس٤مُمٕملم ًمٖمرض وم٤مؾمد

ٕمتٛمد ذم طمْمدقرهؿ ظمدؼم اًمِمدٞم , أو ب٧م اًمسامع جمٚمًس٤م ومٚمف أن يوإذا مل ذرض ُمث

 ظمؼم صم٘م٦م طمرضه.

, أو ٟم٘مدؾ ؾمدامقمف, ٟمسدخف وُمـ أصمب٧م ؾمامع همػمه ذم يمت٤مسمف ىمبح ُمٜمف يمتامٟمف أوُمٜمٕمدف

وإذا أقم٤مره إي٤مه ومال يبٓمئ سمف, وإن ُمٜمٕمف اًمٙمت٤مب وم٢من يم٤من ؾمامع اعمسدتٕمػم ىمدد أصمبد٧م ذم 

 ٚمزُمف ٕن ظمٓمف يدل قمغم رو٤مه.ومال ي إي٤مه, وإٓ ٤ميمت٤مسمف سمخٓمف ًمزُمف إقم٤مرُت

ذم ذًمؽ, ىم٤مل ًمٚمٛمدقمل قمٚمٞمف: إن يم٤من ؾمامقمف  فٞمقيمؿ إًمحُتُ روى اخلٓمٞم٥م قمـ ىم٤مض 

 ذم يمت٤مسمؽ سمخٓمؽ يٚمزُمؽ أن شمٕمػمه, وإن يم٤من سمٖمػم ظمٓمؽ وم٠مٟم٧م أقمٚمؿ.

وإؾمامقمٞمؾ اًم٘م٤ميض  ,طمٗمص سمـ همٞم٤مث اًم٘م٤ميض احلٜمٗمل :إئٛم٦م إضمٚم٦م فهٙمذا ىم٤مًم

 ٤مومٕمل.وأسمق قمبد اهلل اًمزسمػمي اًمِم ,اعم٤مًمٙمل

يمدٞمال  :٤مذم يمت٤مب مل يّمحح شمّمدحٞمًح٤م ُمرودٞمً  وٓ يٜمبٖمل ٕطمد أن يٙمت٥م اًمسامع

 سمّمحتف, إٓ أن يبلم يمدقن اًمٜمسدخ٦م همدػم ُم٘م٤مسمٚمد٦م, وإذا ىم٤مسمدؾ يمت٤مسمدف أقمٚمدؿ قمدغم ؽميٖم

 واًمث٤مين إمم اظمره٤م. ,ُمقاوع وىمقومف, وإن يم٤من ذم اًمسامع يمت٥م: سمٚمغ ذم اعمجٚمس إول
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ذٛمدؾ »: ط ف, وهق ىمقًمط اعمرؾمٚملمؾمٞمد وؿ إٟمبٞم٤مء وًمتختؿ اخل٤م٦ْم سمخت٤مم ظم٤مشم

ٟمتحد٤مل اعمبٓمٚمدلم, او ,هذا اًمٕمٚمؿ ُمـ يمؾ ظمٚمػ قمدوًمف, يٜمٗمقن قمٜمدف حتريدػ اًمٖمد٤مًملم

 .(737) شوشم٠مويؾ ا ٤مهٚملم

                                                                        

 :قمـ مج٤مقم٦م  وٕمٞمػ, وىمد ضم٤مء (737)

, (2/17) شؾا درح واًمتٕمددي»رواه اسمدـ أيب طمد٤مشمؿ ذم  ,ُمرؾمؾ قمبد اًمرمحـ اًمٕمذري )وهق شم٤مسمٕمل( - 1

واسمددـ قمدددي ذم , (4/256) شاًمْمددٕمٗم٤مء»واًمٕم٘مددٞمكم ذم , (4/10) شاًمث٘مدد٤مت»واسمددـ طمبدد٤من ذم 

ش اًمتٛمٝمٞمددد»واسمددـ قمبددداًمؼم ذم , (10/209) شاًمٙمددؼمى»واًمبٞمٝم٘مددل ذم , (1/153) شاًمٙم٤مُمددؾ»

رىمدؿ  شاًمنمديٕم٦م»وأضمدري ذم , (50رىمؿ ) شذف أصح٤مب احلدي٨م»واخلٓمٞم٥م ذم , (1/59)

 ...٤م٤مقم٦م اًمسالُمل قمدـ إسمدراهٞمؿ سمدـ قمبدداًمرمحـ اًمٕمدذري ُمرومققًمدُمـ ـمريؼ ُمٕم٤من سمـ روم (2و1)

 ومذيمره.

 ٤م ُمـ ضمٝم٦م ٓ شمثب٧م.وىمد رواه ىمقم ُمرومققمً  .يٕمٜمل ُمٕم٤من سمـ روم٤مقم٦م وٓ يٕمرف إٓ سمف: وىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم قم٘مبف

وُمٕم٤من سمـ روم٤مقم٦م ىمد اوٓمرب  .شاًمت٘مري٥م»ىم٤مًمف احل٤مومظ ذم  ,ًملم احلدي٨م يمثػم اإلرؾم٤مل: وُمٕم٤من سمـ روم٤مقم٦م

وشمد٤مرة يرويدف قمدـ , الً ت٤مرة يرويف يمام شمرى قمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمبداًمرمحـ اًمٕمذري ُمرؾموم, ذم احلدي٨م

 أيب قمثامن اًمٜمٝمدي قمـ أؾم٤مُم٦م يمام ؾمٞم٠ميت. 

ح ن أمحد صدحومٞمف: أو, (51سمرىمؿ ) شذف أصح٤مب احلدي٨م»اًمرمحـ يمام ذم دورواه قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمب

 .ش٧ُم صمْ دِّ طُم »: إذ ىم٤مل, وهق وٕمٞمػ سمجٝم٤مًم٦م ؿمٞم  اخلٓمٞم٥م, احلدي٨م

ومل , ٓسمدـ طمبد٤من شاًمث٘مد٤مت»و شاًمٚمسد٤من»و شاعمٞمزان»ُمؽمضمؿ ذم , اهٞمؿ سمـ قمبداًمرمحـ اًمٕمذري شم٤مسمٕملوإسمر

يمدام ؾمدٞم٠ميت ذم , ًمٙمـ ىمد روى قمٜمف اًمقًمٞمد سمـ ُمسدٚمؿ يذيمروا ذم اًمرواة قمٜمف ؾمقى ُمٕم٤من سمـ روم٤مقم٦م.

 اًمٓمريؼ اًمت٤مًمٞم٦م ومٝمق جمٝمقل طم٤مل.

سمدـ  ( ُمـ ـمريدؼ اًمقًمٞمدد10/209) شاًمٙمؼمى»ل ذم ٘مٝمواًمبٞم, (1/153) شاًمٙم٤مُمؾ»ورواه اسمـ قمدي ذم 
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صغم اهلل  قمٚمٞمف وقمغم ىم٤مل رؾمقل اهلل : صمٜم٤م اًمث٘م٦م ُمـ أؿمٞم٤مظمٜم٤م ىم٤مل, صمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ قمبداًمرمحـ, ُمسٚمؿ

 ٟمحقه. .اًمف وؾمٚمؿ.

 .وضمٝم٤مًم٦م أؿمٞم٤مظمف, ًمٙمـ سم٘مٞم٧م اًمٕمٚم٦م ضمٝم٤مًم٦م طم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ قمبداًمرمحـ, ومتقسمع ُمٕم٤من سمـ روم٤مقم٦م

 وٕمٞمػ.ٕمغم يمؾ هق ُمرؾمؾ وم

 :  ريض اهلل قمٜمفـم٤مًم٥م أيب طمدي٨م قمكم سمـ - 2

سمدـ  طمدصمٜمل ُمقؾمدك, أٟمب٠م حمٛمد سمـ حمٛمد إؿمٕم٨م اًمٙمقذم: ( ىم٤مل1/152) شاًمٙم٤مُمؾ»رواه اسمـ قمدي ذم 

صمٜم٤م أيب قمـ أسمٞمف قمـ ضمده ضمٕمٗمر سمـ حمٛمدد قمدـ أسمٞمدف قمدـ , سمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد إؾمامقمٞمؾ

 ومذيمره. ..٤مقمكم ُمرومققمً 

ومحٚمف ؿمدة شمِمٞمٕمف أن أظمدرج , يٕمٜمل ُمٍم ٜمف م٤ميمتب٧م قم: ىم٤مل اسمـ قمدي, وحمٛمد سمـ حمٛمد ]سمـ[ إؿمٕم٨م

 .سمخط ـمري قم٤مُمتٝم٤م ُمٜمد٤ميمػم: وىم٤مل وذيمره٤م مذه اًمٓمريؼ ٟمٗمسٝم٤م ٤م ُمـ أًمػ طمدي٨مإًمٞمٜم٤م ٟمسخ٦م ىمريبً 

 ووع ذًمدؽ اًمٙمتد٤مب, اي٦م ُمـ اي٤مت اهلل: وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل .وؾم٤مق ًمف اسمـ قمدي مجٚم٦م ُمقوققم٤مت

 سمتٍمف. شاعمٞمزان»اهد ُمـ  يٕمٜمل اًمٕمٚمقي٤مت.

 ػ ضمًدا.ومحدي٨م قمكم وٕمٞم

 :  ٤مُمرومققمً اَم ريض اهلل قمٜمٝمطمدي٨م اسمـ قمٛمر  -3

صمٜم٤م اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد قمـ يزيد , ُمـ ـمريؼ ظم٤مًمد سمـ قمٛمرو اًم٘مرر (1/152) شاًمٙم٤مُمؾ»رواه اسمـ قمدي ذم 

   ومذيمره.. .سمـ أيب طمبٞم٥م قمـ ؾم٤ممل قمـ اسمـ قمٛمر

تدف قمدـ ٓؾمدٞمام رواي, واُتدؿ سمقودع احلددي٨م .يمذسمف اسمـ ُمٕملم, وظم٤مًمد سمـ قمٛمرو وهق إُمقي اًم٘مرر

   ىم٤مًمف اسمـ قمدي. .اًمٚمٞم٨م قمـ يزيد سمـ أيب طمبٞم٥م

 .شُتذي٥م اًمتٝمذي٥م»يمام ذم  .أطم٤مديثف ُمقوققم٦م: وىم٤مل أمحد سمـ طمٜمبؾ

 :  ٤مطمدي٨م ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة ُمرومققمً  -4

: ىمد٤مل أسمقطمد٤مشمؿ, وذم ؾمٜمده ؾمٕمٞمد سمدـ ؾمدامك سمدـ طمدرب (1/31) شاعمقوققم٤مت»رواه اسمـ ا قزي ذم 
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وًمف قمـ اًمقًمٞمد  , ُمٜمٙمر احلدي٨م: عمٚمؽ سمـ قمبد رسمف اًمٓم٤مئلوقمبدا .شاعمٞمزان»يمام ذم  .ُمؽموك احلدي٨م

 .شاعمٞمزان»يمام ذم  .سمـ ُمسٚمؿ ظمؼم ُمقوقع

 ا ٓ يّمٚمح ذم اًمِمقاهد واعمت٤مسمٕم٤مت.وٕمٞمػ ضمدً وهذا يم٤مٍف ذم أن هذا احلدي٨م 

 :  ٤مطمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمٛمرو ُمرومققمً  -5

ُمـ ـمريؼ ظم٤مًمد سمـ قمٛمرو  (1/59) شاًمتٛمٝمٞمد»واسمـ قمبداًمؼم ذم , (1/910) شاًمْمٕمٗم٤مء»رواه اًمٕم٘مٞمكم ذم 

قمـ اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد قمـ يزيد سمـ أيب طمبٞمد٥م قمدـ أيب ىمبٞمدؾ قمدـ قمبدداهلل سمدـ قمٛمدرو وأيب هريدرة 

 وشمّمحػ يزيد سمـ أيب طمبٞم٥م قمٜمد اًمٕم٘مٞمكم إمم يزيد سمـ أيب ضمبٚم٦م. ,ومذيمره. .٤مُمرومققمً 

اهلل سمدـ وشم٘مددم ذم طمددي٨م قمبدد شاسمـ قمٛمدر»: وقمٜمده, (143رىمؿ ) شيمِمػ إؾمت٤مر»ورواه اًمبزار يمام ذم 

وظم٤مًمدد شم٘مددم أٟمدف يمذسمدف اسمدـ  ا رواه قمـ اًمٚمٞم٨م قمـ يزيد قمـ ؾم٤ممل قمـ اسمدـ قمٛمدر.أن ظم٤مًمدً : قمٛمر

 واُتؿ سمقوع احلدي٨م., ُمٕملم

 : وًمف صمالث ـمرق, طمدي٨م أيب هريرة -6

 ا.٤م ُمع قمبداهلل سمـ قمٛمرو وهل وٕمٞمٗم٦م ضمدً هذه اًمتل شم٘مدُم٧م ُم٘مروٟمً /1

صمٜمد٤م حمٛمدد سمدـ هِمد٤مم سمدـ , ـ حمٛمد سمدـ طمد٤مشمؿصمٜم٤م قمكم سم: ( ىم٤مل1/152) شاًمٙم٤مُمؾ»قمٜمد اسمـ قمدي ذم /2

صمٜم٤م ُمروان اًمٗمزاري قمـ يزيد سمدـ يمٞمسد٤من قمدـ ,  ]قمـ[ داود سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٖمس٤مين اعمدين  قمبداًمٙمريؿ

 .ومذيمره ..٤مأيب طم٤مزم قمـ أيب هريرة ُمرومققمً 

 اهد ومل أر هذا احلدي٨م عمروان اًمٗمزاري مذا اإلؾمٜم٤مد إٓ ُمـ هذا اًمٓمريؼ.: فوىم٤مل قم٘مب 

   وم٠مصمبتٜم٤مه٤م. , اود سمـ ؾمٚمٞمامنؿ ودحٛمؾ سملم حمٛمد سمـ هِم٤مم سمـ قمبداًمٙمريؾم٘مٓم٧م أداة اًمتو

 .ُمـ شمرمجٝمام ]قمـ[ داود سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٖمس٤مين اعمدين مل أرَ   حمٛمد سمـ هِم٤مم سمـ قمبداًمٙمريؿو

, (47رىمدؿ ) شذف أصدح٤مب احلددي٨م»واخلٓمٞمد٥م ذم , (1/153) شاًمٙم٤مُمدؾ»قمٜمد اسمـ قمددي ذم /3

صمٜمد٤م , ُمـ ـمريؼ ؾمٚمٞمامن سمدـ قمبدداًمرمحـ (134رىمؿ ) شا ٤مُمع ٕظمالق اًمراوي واداب اًمس٤مُمع»و

اًمسٚمٛمل قمـ قمكم سمـ ُمسٚمؿ اًمبٙمدري قمدـ أيب صد٤مًمح  طمدصمٜمل قمبداًمرمحـ سمـ يزيد, ُمسٚمٛم٦م سمـ قمكم
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 ومذيمره. ..٤مإؿمٕمري قمـ أيب هريرة ُمرومققمً 

ذف »( و27/568)ش ُتدذي٥م اًمٙمدامل»واًمتّمدقي٥م ُمدـ , سمريد: شاًمٙم٤مُمؾ»ذم ووقمبداًمرمحـ سمـ يزيد 

   .ش٨مأصح٤مب احلدي

ًمٙمـ مل , هق واطمد: وىمٞمؾ .وأظمر جمٝمقل, صدوق: أطمدمه٤م, اصمٜم٤من شاًمتٝمذي٥م»وأسمقص٤مًمح إؿمٕمري ذم 

 ششمد٤مري  دُمِمدؼ»وقمدكم سمدـ ُمسدٚمؿ اًمبٙمدري شمرمجدف اسمدـ قمسد٤ميمر ذم  أر ًمف رواي٦م قمـ أيب هريرة.

ومل يدذيمر ومٞمدف , ومل يذيمر ذم اًمرواة قمٜمف ؾمقى قمبداًمرمحـ سمـ يزيدد سمدـ ْدٞمؿ (43/235-236)

 ومٝمق جمٝمقل قملم.  اًل,  شمٕمدي٤م وٓضمرطًم 

   وهق ًمٚمؽمك أىمرب وم٘مد شمريمف مج٤مقم٦م. .اوٕمٞمػ ضمدً : وقمبد اًمرمحـ سمـ يزيد هق اسمـ ْٞمؿ اًمسٚمٛمل

   ُمؽموك.: وُمسٚمٛم٦م سمـ قمكم وهق اخلِمٜمل

 طمسـ احلدي٨م.: وؾمٚمٞمامن سمـ قمبداًمرمحـ هق اسمـ قمٞمسك أسمقأيقب اًمتٛمٞمٛمل اًمدُمِم٘مل

 ومحدي٨م أيب هريرة وٕمٞمػ ضمًدا.

 : ٤مُم٦مطمدي٨م أيب أُم -7

صمٜمد٤م احلسدلم سمدـ أيب , طمدصمٜم٤م قمبداهلل سمـ حمٛمدد سمدـ ُمسدٚمؿ: ( ىم٤مل1/153) شاًمٙم٤مُمؾ»رواه اسمـ قمدي ذم 

صمٜم٤م حمٛمد سمـ قمبداًمٕمزيز اًمرُمكم قمـ زرير سمـ قمبداهلل إدد٤مين قمدـ اًم٘م٤مؾمدؿ , ؿمٕمب٦م اًمبزار اًمّم٘مالين

 ه.ومذيمر ..٤مسمـ قمبداًمرمحـ قمـ أيب أُم٤مُم٦م ُمرومققمً 

 ًمف همرائ٥م., ي٨مطمسـ احلد: واًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمبداًمرمحـ 

   .وهق صدوق ًمف أوه٤مم, شرزيؼ»: صقاسمف شزرير»: وىمقًمف

أدريمتدف ومل ي٘مدَض : وىم٤مل أسمقطم٤مشمؿ .ًمٞمس سم٘مقي: ىم٤مل أسمقزرقم٦م, وحمٛمد سمـ قمبداًمٕمزيز اًمرُمكم هق اًمٕمٛمري

وىم٤مل يٕم٘مقب  .وهق اًمْمٕمػ ُم٤م هق, ومل يٙمـ قمٜمدهؿ سم٤معمحٛمقد, يم٤من قمٜمده همرائ٥م, زم اًمسامع ُمٜمف

ووصم٘مدف اًمٕمجدكم. ومٝمدق  .رسمدام هيدؿ: وىمد٤مل شاًمث٘م٤مت»وذيمره اسمـ طمب٤من ذم  .٤ميم٤من طم٤مومٔمً : سمـ ؾمٗمٞم٤من

 مل أضمد ًمف شمرمج٦م.: واحلسلم سمـ أيب ؿمٕمب٦م اًمبزار اًمّم٘مالين. وٕمٞمػ
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ـْ ﴿ :يمدام ذم اًمتٜمزيدؾ ,ذم احلدي٨م ـُم, (738)ل اًمسٜم٦م ذم اعمّم٤مسمٞمحٞمرواه حم َوًْمدَتُٙم

٦ٌم َيْدقُمقَن إمَِم اخْلػَْمِ   .[104ال قمٛمران: ]﴾ ُِمٜمُْٙمْؿ ُأُمَّ

 ,وهدؿ هدؿ شمٗمخدٞماًم ُٕمدرهؿ ,اًمٜم٘م٤مت اًمث٘م٤مت رد ُمـ اخلٚمػ اًمّم٤مًمح اًمٕمدولضم

ؾمتئٜم٤مف يم٠مٟمف ىمٞمؾ: مل ظمدص هد١مٓء مدذه اعمٜم٘مبد٦م اًمٕمٚمٞمد٦م؟ اويٜمٗمقن  ,وشمٕمٔمٞماًم ًمِم٠ماهؿ

                                                                                                                                                                                         

 : طمدي٨م أؾم٤مُم٦م سمـ زيد -8

( ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ أيب يمريٛمد٦م قمدـ 48سمرىمؿ ) شح٤مب احلدي٨مصذف أ» رواه اخلٓمٞم٥م ذم

 ومذيمره. ..٤ماًمٜمٝمدي قمـ أؾم٤مُم٦م ُمرومققمً ُمٕم٤من سمـ روم٤مقم٦م قمـ أيب قمثامن 

 شًمسد٤من اعمٞمدزان»اهدد ُمدـ  روى قمـ هِمد٤مم سمقاـمٞمدؾ.: وىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم, وحمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن وٕمٗمف أسمقطم٤مشمؿ

, ٤مقمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمبداًمرمحـ اًمٕمدذري ُمرومققًمد صمؿ إن رواي٦م ُمٕم٤من سمـ روم٤مقم٦م شم٘مدُم٧م, (5/190)

 وهل أرضمح.

 : طمدي٨م اسمـ ُمسٕمقد -9

 .شقمدوًمف ػيرث هذا اًمٕمٚمؿ ُمـ يمؾ ظمٚم»: ( سمٚمٗمظ49رىمؿ)  شاحلدي٨مذف أصح٤مب »رواه اخلٓمٞم٥م ذم 

 شًمسد٤من اعمٞمدزان»يمدام ذم , ًمدٞمس سمٌمدء: ىمد٤مل اًمددارىمٓمٜمل, وذم ؾمٜمده أمحدد سمدـ ذٞمدك سمدـ زيمدػم

 وحمٛمد سمـ ُمٞمٛمقن سمـ يم٤مُمؾ احلٛمراوي مل أضمد ًمف شمرمج٦م. (.1/430)

اًمت٘مٞمٞمد »ذم  رمحف اهلل اىمل وهق يمام ي٘مقل اًمٕمر, ويمؾ ـمرىمف ؿمديدة اًمْمٕمػ إٓ اعمرؾمؾ, وم٤محلدي٨م وٕمٞمػ

ويمٚمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م : ىم٤مل, سمٕمد ذيمر أيمثر ُمـ ضم٤مء قمٜمٝمؿ احلدي٨م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م (116ص ) شواإليْم٤مح

 اهد واهلل أقمٚمؿ. .أو ًمٞمس ومٞمٝم٤م رء ي٘مقي اعمرؾمؾ اعمذيمقر, ٓ يثب٧م ُمٜمٝم٤م رء

قمٜمد اسمدـ أيب طمد٤مشمؿ وهل رواي٦م ًمٚمٛمرؾمؾ اعمذيمقر  ()أٟمف ظمؼم يراد سمف إُمر: وٓ ذت٤مج إمم شم٠مويؾ ُمـ شم٠موًمف

 ؟ ! وهٞمٝم٤مت وهذا اًمت٠مويؾ ذت٤مج إًمٞمف قمٜمد صح٦م احلدي٨م. .(2/17) شا رح واًمتٕمديؾ»ذم 

 (.248سمرىمؿ  1/82اٟمٔمر ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح )  (738)
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وُمتدقن اًمروايد٤مت ُمدـ حتريدػ اًمٖمد٤مًملم,  ,ع اًمنمديٕم٦ميوم٠مضمٞم٥م: ٕاهؿ ذٛمقن ُمِم٤مر

واعمتِم٤مسمف ُمدـ شم٠مويدؾ اًمدزائٖملم,  ,سملموشمقزم اًمٙم٤مذ ,واًم٘مٚم٥م ,ٟمتح٤ملآوإؾم٤مٟمٞمد ُمـ 

 سمٜم٘مؾ اًمٜمّمقص اعمحٙمٛم٦م ًمرد اعمتِم٤مسمف إًمٞمٝم٤م, وذم ذًمؽ ومٚمٞمتٜم٤مومس اعمتٜم٤مومسقن.

 ذًمؽ ومْمؾ اهلل ي١مشمٞمف ُمـ يِم٤مء واهلل ذو اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ.

, )واحلٛمد هلل وطمده, وصغم اهلل قمغم ؾمدٞمدٟم٤م (739)(شمؿ اعمختٍم ذم قمٚمؿ احلدي٨م)

 . (740)وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ(حمٛمد واًمف وصحبف وؾمٚمؿ, وطمسبٜم٤م اهلل 

 .(741)( (282ٟمّمػ ا امدي أظمر ؾمٜم٦م ))

ٟمف, ويرُمؿ أؾمالومف اُملم يد٤م ٤م٠مٟمف, وص٤مٟمف قمام ؿمأـم٤مل اهلل سم٘م٤مء ُمّمٜمٗمف, وأصٚمح ؿم)

 .(742)(رب اًمٕم٤معملم

                                                                        

 ًمٞمس ذم )ك(.  (739)

واحلٛمد هلل شمٕم٤ممم قمغم اًمتامم, وقمغم اًمرؾمقل أومْمدؾ اًمّمدالة واًمسدالم, »ًمٞمس ذم )ط(, وذم)ك(   (740)

م, وصحبف اًمٕمٔم٤مم, وريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ, وقمـ اًمت٤مسمٕملم دؿ سم٢مطمس٤من, ورمحٝمدؿ وقمغم اًمف اًمٙمرا

 .شاهلل شمٕم٤ممم 

 ًمٞمس ذم )ك(.  (741)

 زي٤مدة ذم )ط(.( 742)
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