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b 

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم واًمّمالة واًمسالم قمغم ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحبف 

 .أمجٕملم 

 دــــــــا بعـأم

وم٢من ُمـ أقمٔمؿ ُم٤م سوم٧م ومٞمف إوىم٤مت وأؿمٖمٚم٧م ومٞمف اًمس٤مقم٤مت هق اًمٕمٜم٤مي٦م 

سم٤مًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م اعم٘مرسم٦م إمم اهلل شمٕم٤ممم ، وُمـ أقمٔمؿ شمٚمؽ اًمٕمٚمقم سمٕمد اًم٘مرآن اًمٕمٚمؿ سمسٜم٦م 

 هب٤م وشمدويٜمٝم٤م ، صمؿ اًم٘مٞم٤مم سمٜمنمه٤م وشمٕمٚمٛمٝم٤م وشمٕمٚمٞمٛمٝم٤م .وآهتامم اًمٜمبل 

وىمد ىم٤مُم٧م اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمِمٙمقرة سمٕمٜم٤مي٦م يمبػمة ذم هذا اًمب٤مب ، سمٜمنم 

 اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل وشمٕمٚمٞمٛمف ٕسمٜم٤مء اعمسٚمٛملم .

ويم٤من ضٛمـ سمراجمٝم٤م اًمدراؾمٞم٦م اعم٘مدُم٦م ًمٓمالب اًمٙمٚمٞم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م همػم اًمنمقمٞم٦م 

شمٕمٜمك هذه اعم٤مدة سمذيمر ُم٘مدُم٤مت قمـ اًمسٜم٦م ، وسمٞم٤من  ُم٤مدة سمٕمٜمقان : ) اًمسٜم٦م واًمسػمة (

ُمٕمٜم٤مه٤م واعمراد هب٤م ، ويمٞمٗمٞم٦م شمدويٜمٝم٤م ، صمؿ ذيمر مجٚم٦م ُمـ أٟمقاع اعمّمٜمٗم٤مت ومٞمٝم٤م ، واًمؽميمٞمز 

قمغم اًمٙمت٥م اًمست٦م ودراؾمتٝم٤م ، صمؿ دراؾم٦م ًمٕمدد ُمـ إطم٤مدي٨م ذم اًمٙمت٥م اًمست٦م وُمسٜمد 

 أمحد يم٠مُمثٚم٦م شمٓمبٞم٘مٞم٦م عم٤م مت٧م دراؾمتف .

ٕمٚمؿ ُمّمٓمٚمح احلدي٨م ووم٤مئدشمف ، واًمتٕمريػ سمتخري٩م احلدي٨م يكم ذًمؽ دراؾم٦م ًم

وـمرىمف ، صمؿ سمٞم٤من اعم٘مبقل واعمردود قمغم وضمف اإلمج٤مل ، وطمٙمؿ اًمٕمٛمؾ سم٤محلدي٨م 

 اًمْمٕمٞمػ .

 وظمت٤مُم٤م ذم آداب ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ .
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وعم٤م يم٤من هذا ُمٜمٝم٩م ىمسؿ ) اًمسٜم٦م ( همػم ُمدون قمغم هذا اًمٜمحق اعمذيمقر ، ويم٤من  

در ، أردت مجع هذه اعم٤مدة وشمرشمٞمبٝم٤م قمغم ٟمحق اعمٜمٝم٩م يمثػما ُمٜمف ُمِمتت٤م ذم أيمثر ُمـ ُمّم

اعم٘مر ُمـ اًم٘مسؿ اعمختص هب٤م ، ويمت٤مسمتٝم٤م قمغم وضمف راقمٞم٧م ومٞمف آظمتّم٤مر واًمتسٝمٞمؾ 

 ًمٙمقن اًمٓمٚمب٦م اًمدارؾملم ًمف ًمٞمسقا ُمـ أهؾ آظمتّم٤مص.  

 ووم٘مٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ًمٙمؾ ظمػم وٟمٗمٕمٜم٤م سمام يمتبٜم٤م وضمٕمٚمف طمج٦م ًمٜم٤م ٓ قمٚمٞمٜم٤م .

 ٕ : ــالـْ التــٙ اليحـي٘ علـُ الشـــه فقـٕ قشـف  زرـــامليَج املق

شمٕمريػ اًمسٜم٦م ًمٖم٦م وذقم٤م ، ٟمِم٠مة شمدويٜمٝم٤م وشمٓمقره ، شمٕمريػ ُمقضمز ًمبٕمض 

 أٟمقاع اعم١مًمٗم٤مت ومٞمٝم٤م : اًمّمح٤مح واًمسٜمـ واعمس٤مٟمٞمد واجلقاُمع . ُمٜمزًمتٝم٤م ظمّم٤مئّمٝم٤م .

اًمٙمت٥م اًمست٦م : شمسٛمٞمتٝم٤م شمراضمؿ ُمّمٜمٗمٞمٝم٤م ، ُمٜم٤مهجٝمؿ ومٞمٝم٤م ، أمهٞمتٝم٤م ، أهؿ 

 وطمٝم٤م شمٕمريػ سمٙمت٤مب شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ذم شمراضمؿ رضم٤مل أؾم٤مٟمٞمده٤م .ذ

 دراؾم٦م قمنمة أطم٤مدي٨م :

 .( 1صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي٨م اًمٜمٞم٦م ورىمٛمف )

 (1241طمدي٨م طمؼ اعمسٚمؿ قمغم اعمسٚمؿ ورىمٛمف )

 (1صحٞمح ُمسٚمؿ طمدي٨م ضمؼميؾ ورىمٛمف )

 (261طمدي٨م ظمّم٤مل اًمٗمٓمرة ورىمٛمف )

 (4617ؾمٜمـ أيب داود طمدي٨م ًمزوم اًمسٜم٦م ورىمٛمف )

 (1911ضم٤مُمع اًمؽمُمذي طمدي٨م أيمؼم اًمٙمب٤مئر ورىمٛمف )
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 (3966ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل طمدي٨م حتريؿ اًمدم ورىمٛمف ) 

 (3984ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف طمدي٨م احلالل سملّم ورىمٛمف )

 (16957ُمسٜمد اإلُم٤مم أمحد طمدي٨م اٟمتِم٤مر اإلؾمالم ورىمٛمف )

 (19624طمدي٨م شمٕم٤مون اعمسٚمٛملم ورىمٛمف )

خري٩م ، وسمٞم٤من ـمرىمف ، شمٕمريػ قمٚمؿ ُمّمٓمٚمح احلدي٨م ، وم٤مئدشمف ، شمٕمريػ اًمت

أٟمقاع اعم٘مبقل واعمردود قمغم وضمف اإلمج٤مل ، طمٙمؿ اًمٕمٛمؾ سم٤محلدي٨م اًمْمٕمٞمػ، آداب 

 ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ .

 تعزٓف الشي٘ لغ٘ ّطزعا : 

 اًمسٜم٦م ذم اًمٚمٖم٦م : ) هل اًمسػمة واًمٓمري٘م٦م طمسٜم٦م يم٤مٟم٧م أم ىمبٞمح٦م .

 اهلذزم : –وىمٞمؾ اسمـ زهػم  -ىم٤مل ظم٤مًمد سمـ قمتب٦م 

 رتهافالالالال نالالال سري مالالالري سالالال ة   الالال  سالالال  

 فالالالالالالض س رام سالالالالالالنة مالالالالالالري  سالالالالالال  ا     

   
 ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ژ وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز :

، وىمد  [55 : اًمٙمٝمػ ] ژ ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 . (1)  شمٍمف ُمٜمٝم٤م ، وإصؾ ومٞمف اًمٓمري٘م٦م واًمسػمة ( شمٙمرر ذم احلدي٨م ذيمر اًمسٜم٦م وُم٤م

مـ شـ يف اإلشالم شـة حسـة  ؾؾف أجرها وأجر مـ  ":  وُمـ ذًمؽ ىمقًمف 

ظؿؾ هبا مـ بعده مـ ؽر أن يـؼص مـ أجقرهؿ صقئا ، ومـ شـ يف اإلشالم شـة 

                                                 

 ( .13/225ًمس٤من اًمٕمرب ٓسمـ ُمٜمٔمقر ) ( 1)
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شقئة ـان ظؾقف وزرها ووزر مـ ظؿؾ هبا مـ بعده مـ ؽر أن يـؼص مـ أوزارهؿ  

 . (1)"صقئا 

 ـمالىم٤مت :إ ومٞمٓمٚمؼ ًمٗمظ اًمسٜم٦م قمدةأما يف افؼع :  

ُمـ ىمقل أو ومٕمؾ أو شم٘مرير أو صٗم٦م  قمٜمد اعمحدصملم : )يمؾ ُم٤م أصمر قمـ اًمٜمبل  -1

 . (2)ظمْٚم٘مٞم٦م أو ظُمُٚم٘مٞم٦م (. وهل هبذا اًمتٕمريػ ُمرادوم٦م ًمٚمحدي٨م

ُمـ ىمقل أو ومٕمؾ أو شم٘مرير مم٤م يّمٚمح  صدر قمـ اًمٜمبل  قمٜمد إصقًمٞملم : )يمؾ ُم٤م -2

 . (3)أن يٙمقن دًمٞمال حلٙمؿ ذقمل( 

ٓ يذم شم٤مريمف(  أو ) ُم٤م أُمر سمف أُمرًا همػم ضم٤مزم(. قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء : ) ُم٤م يٛمدح وم٤مقمٚمف و -3

 وهق هبذا اًمتٕمريػ يٙمقن ُمرادوم٤م ًمٚمٛمستح٥م . 

 ْرِــي٘ ّتطــدًّٓ الشـأٗ تــىظ

وىمد صمبت٧م إطم٤مدي٨م يم٤مٟم٧م سمداي٦م اًمتدويـ ًمٚمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م ذم قمٍم اًمٜمبل 

 اًمداًم٦م قمغم ذًمؽ ، يمام ضم٤مء ذم قمدد ُمـ اًمٜمّمقص اًمداًم٦م قمغم ذًمؽ ُمٜمٝم٤م : 

أطمٌد أيمثَر طمديث٤م ُمٜمل إٓ ُم٤م ىم٤مل : ) ُم٤م ُمـ أصح٤مب اًمٜمبل طمدي٨م أيب هريرة  -1

 .(4)يم٤من ُمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو وم٢مٟمف يم٤من يٙمت٥م وٓ أيمت٥م ( 

                                                 

 .( ُمـ طمدي٨م ضمرير سمـ قمبد اهلل 989( سمرىمؿ: )74/  3) "صحٞمحف"أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم  (  1)

 ( .15(  ، وشمدويـ اًمسٜم٦م )ص/1/8اٟمٔمر : ومتح اعمٖمٞم٨م ) (  2)

 ( .2/159( وذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم )1/229اٟمٔمر : اًمبحر اعمحٞمط ) (3)

 ( .113أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف  يمت٤مب اًمٕمٚمؿ سم٤مب يمت٤مسم٦م اًمٕمٚمؿ رىمؿ ) (4)
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ُمٙم٦م، ىم٤مم ذم  ىم٤مل : عم٤ََّم ومتَح اهللُ قمز وضمؾ قمغم رؾمقل اهلل طمدي٨م أيب هريرة  -2 

هلل حبس ظـ مؽة اْفِػقَؾ، َوَشؾَّط إن ا "اًمٜم٤مس، وَمَحِٛمَد اهللَ َوَأصْمٜمَك قَمَٚمٞمِْف. صمؿ ىم٤مل: 

ـْ  َا ُأحؾَّْت ِِل َشاَظًة ِم اَن ؿبِع، َوإهِنَّ ـَ ََحٍد 
ِٕ ـْ حتؾَّ  َظَؾْقَفا َرُشقَفُف َواْدُْمِمـَِغ، وإهنا َف

 َٓ َفا، َو ـُ َتَذ َصْق َٓ ُُيْ ُر َصقُْدَها، َو ََحٍد َبْعِدي، َؾاَل ُيـَػَّ
ِٕ ـْ حَتِؾَّ  َا َف  حَتِؾ  هَنَاٍر، َوإهِنَّ

ا َأْن  ا َأْن ُيْػَدى، َوإِمَّ : إِمَّ ـِ ـْ ُؿتَِؾ َفُف َؿتِقٌؾ َؾُفَق بَِخْرِ افـََّظَرْي َّٓ دِـشٍد، َوَم َطُتَفا إِ
َشاؿِ

ْذظِمَر ي٤م رؾمقل اهلل، وم٢مٟم٤م َٟمْجَٕمُٚمُف ذم ىمبقِرَٟم٤م َوسُمُٞمقشمِٜم٤َم،  "ُيْؼَتَؾ  وم٘م٤مل اًمٕمب٤مُس: إٓ اإْلِ

ْذِخَر  ": وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  َّٓ اإْلِ  -رضمؾ ُمـ أهؾ اًمٞمٛمـ  -وم٘م٤مم أسمق ؿَم٤مٍه  "إِ

َِِب َصاهٍ ": وَمَ٘م٤مَل: ايْمُتُبقا زِم ي٤مرؾمقل اهلل، وم٘م٤مل رؾمقل اهللِ  ِٕ ُتُبقا  ـْ ، ىم٤مل "ا

اًمقًمٞمد: وم٘مٚم٧م ًمألوزاقمل: ُم٤م ىمقًُمُف: ايْمُتُبقا زِم ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىَم٤مَل: هذه اخلٓمب٦م اًمتل 

 .(1)ؾمٛمٕمٝم٤م ُمـ رؾمقل اهلل

اْئُتقِِن "َوضَمُٕمُف ىم٤مل:  ىم٤مل: عم٤ََّم اؿْمَتدَّ سم٤مًمٜمبل ٨م اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمامطمدي -3

ُتْب َفُؽْؿ ـِتَاًبا َٓ َتِضؾ قا َبْعَدُه  ـْ هَمَٚمَبُف اًمَقضَمُع،  ىم٤مل قمٛمر إِنَّ اًمٜمبل "بِؽَِتاٍب َأ

ُؿقُمقا َظـِّل، َوَٓ َيـَْبِغل  "َل: َوقِمٜمَْدَٟم٤م يمَِت٤مُب اهللَِّ طَمْسُبٜم٤َم. وَم٤مظْمَتَٚمُٗمقا َويَمُثَر اًمٚمََّٖمُط، ىَم٤م

٦ِم، َُم٤م طَم٤مَل سَملْمَ  "ِظـِْدي افتَّـَاُزُع  ِزيَّ ٦َم يُمؾَّ اًمرَّ ِزيَّ ـُ قَمب٤َّمٍس َيُ٘مقُل: إِنَّ اًمرَّ وَمَخَرَج اسْم

 .(2)َوسَملْمَ يمَِت٤مسمِفِ  َرؾُمقِل اهللَِّ 

                                                 

( وُمسٚمؿ 112ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ، أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ، سم٤مب يمت٤مسم٦م اًمٕمٚمؿ ، رىمؿ ) (1)

( 1355( يمت٤مب احل٩م سم٤مب حتريؿ ُمٙم٦م وصٞمده٤م وظماله٤م وؿمجره٤م رىمؿ )2/989ذم صحٞمحف )

 واًمٚمٗمظ عمسٚمؿ.

 ( وُمسٚمؿ114ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ، أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ، سم٤مب يمت٤مسم٦م اًمٕمٚمؿ ، رىمؿ ) (2)

                = 
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 أؾمٛمُٕمفطمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص  -4 
ٍ
ُمـ  ىم٤مل : يمٜم٧ُم أيمت٥ُم يمؾَّ رء

 شَمسَٛمُٕمف ُمـ   رؾمقِل اهلل
ٍ
ُأريُد طمْٗمَٔمف، ومٜمٝمْتٜمل ىمريٌش، وىم٤مًمقا: أشمْٙمت٥ُم يمؾَّ رء

ض٤م، وم٠مُمَسٙم٧ُم قمـ  ورؾمقُل اهلل سَمنَمٌ يتٙمٚمَُّؿ ذم اًمٖمَْم٥ِم  رؾمقل اهلل  واًمرِّ

اـُتْب، "وم٠موُم٠م سم٢مصَبِٕمف إمم ومٞمف، وم٘م٤مل: اًمٙمت٤مب، ومذيمرُت ذًمؽ ًمرؾمقل اهلل 

 . (1)"كػيس بقِده، ما َُيُرُج مـف إٓ حٌؼ  ؾقافذي

وقمغم قمٚمٛمف ومٝمذه إطم٤مدي٨م اًمٜمبقي٦م دًم٧م قمغم صمبقت اًمٙمت٤مسم٦م ذم قمٝمد اًمٜمبل 

 سمذًمؽ وإىمراره سمؾ قمغم أُمره سمذًمؽ وـمٚمبف اًمٙمت٤مسم٦م عمـ ؾم٠مًمف يمت٤مسم٦م ظمٓمبتف .

 ًمٙمـ مل شمٙمـ اًمٙمت٤مسم٦م ُمٜمتنمة ٕؾمب٤مب ُمٜمٝم٤م : 

الم ومٞمٝم٤م اًمٜمٝمل قمـ يمت٤مسم٦م ُم٤م ؾمقى أٟمف ىمد ضم٤مءت أطم٤مدي٨م قمٜمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمس -1

 اًم٘مرآن ومل يّمح ُمـ هذه إطم٤مدي٨م إٓ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري قمـ اًمٜمبل 

ٓ تؽتبقا ظـل ، ومـ ـتب ظـل ؽر افؼرآن ؾؾقؿحف ، وحدثقا ظـل وٓ  "ىم٤مل: 

 . (2)وهق طمدي٨م صحٞمح أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف "حرج 

 ٞمف .وؾمٞم٠ميت اجلقاب قمـ هذا احلدي٨م واًمٜمٝمل اًمقارد وم

                                                                                                                        

( يمت٤مب اًمقصٞم٦م ، سم٤مب شمرك اًمقصٞم٦م عمـ ًمٞمس ًمف رء يقيص ومٞمف ، رىمؿ 3/1259ذم صحٞمحف )=   

(1637. ) 

( وأمحد ذم 3646( يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ، سم٤مب ذم يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ، رىمؿ )5/489أظمرضمف أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف ) (1)

 ( وؾمٜمده صحٞمح .2/162ُمسٜمده )

اًمتثب٧م ذم احلدي٨م وطمٙمؿ يمت٤مسم٦م اًمٕمٚمؿ ( يمت٤مب اًمزهد واًمرىم٤مئؼ ،  سم٤مب 4/2298صحٞمح ُمسٚمؿ ) (2)

 ( .3114، رىمؿ )
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ىمقة احلٗمظ وؾمٞمالن إذه٤من ، ومٙم٤مٟمقا يٕمتٛمدون ذم احلٗمظ قمغم اًمسامع ٓ قمغم  -2 

 .(1)اًمٙمت٤مسم٦م 

ٺ  ٺ  ٺ  چ ىمٚم٦م اًمٕم٤مروملم سم٤مًمٙمت٤مسم٦م وىمد ذيمر اهلل ذم يمت٤مسم٦م أن هذه إُم٦م أُم٦م أُمٞم٦م -3

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       

 َكؽتب وٓ ُأّمٌة أمقة ٓ إكا ":  وىم٤مل ، [ 2] اجلٛمٕم٦م :چڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

 .(2)"َكحسب 

 .  ومٚمتٚمؽ إؾمب٤مب مل شمٜمتنم اًمٙمت٤مسم٦م ذم قمٝمده 

أُم٤م احلدي٨م اًمقارد ذم اًمٜمٝمل، ويمقٟمف يٕم٤مرض ذم اًمٔم٤مهر إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم 

 اإلذن سم٤مًمٙمت٤مسم٦م وم٘مد أضم٤مب قمٜمف أهؾ اًمٕمٚمؿ سمٕمدة أضمقسم٦م ُمٜمٝم٤م : 

اجلٛمع سمٞمٜمٝمام سم٠من اًمٜمٝمل ظم٤مص سمٙمت٤مسم٦م اًم٘مرآن ُمع اًمسٜم٦م ذم يمت٤مب واطمد ، وؾمب٥م  -1

اًمٜمٝمل ظمِمٞم٦م آًمتب٤مس ومٞمحّمؾ اخلٚمط سمٞمٜمٝمام ، أُم٤م اإلذن ومٝمق ذم طم٤مل ُم٤م إذا يمت٥م 

                                                 

ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ قمبد اًمؼم : ) وهذا ُمِمٝمقر أن اًمٕمرب ظمّم٧م سم٤محلٗمظ ،  يم٤من سمٕمْمٝمؿ حيٗمُظ أؿمٕم٤مَر  (1)

سمٕمٍض ذم ؾَمْٛمَٕم٦ٍم واطمدة وىمد ضم٤مء َأنَّ اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام طمٗمظ ىمّمٞمدة قمٛمَر سمـ أيب 

ـْ  ذم ؾَمْٛمَٕم٦ٍم واطمدٍة قمغم ُم٤م ذيمروا وًمٞمس أطمد اًمٞمقم قمغم هذا  آِل ُٟمْٕمٍؿ َأْٟم٧َم هَم٤مٍد وَمُٛمْبٙمِرُ  رسمٞمٕم٦م:َأُِم

 ( .1/294وًمقٓ اًمٙمت٤مب ًمْم٤مع يمثػم ُمـ اًمٕمٚمؿ ِ ( ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف )

ٟٓمٙمت٥م وٓ ٟمحس٥م ، رىمؿ أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمّمقم ، سم٤مب ىمقل اًمٜمبل  (2)

( يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ، سم٤مب وضمقب صقم رُمْم٤من ًمرؤي٦م 2/761ٞمحف )( وُمسٚمؿ ذم صح1913)

 ( ُمـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام .1181اهلالل، رىمؿ )
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 .(1)يمؾ ُمٜمٝمام قمغم طمدة وومّرق سمٞمٜمٝمام ذم اًمٙمت٤مسم٦م  

يْمٕمػ ُيٕمتٛمد قمغم اًمٙمت٤مسم٦م ويٜمُسك احلٗمظ و اجلٛمع سمٞمٜمٝمام سم٠من اًمٜمٝمل يم٤من طمتك ٓ -2

وهذا عمـ وصمؼ سمحٗمٔمف، أُم٤م اإلذن ومٝمق عمـ مل يقصمؼ سمحٗمٔمف وم٠مذن ًمف ، وأن اُمتٜم٤مع 

يٜمٙم٥ّم اًمٜم٤مس قمغم  اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ُمـ اًمٙمت٤مسم٦م يم٤من ٕضمؾ ذًمؽ ، وطمتك ٓ

 .(2)اًمٙمت٥م ، ويؽميمقن اًم٘مرآن

اًمؽمضمٞمح سم٠من احلدي٨م اًمقارد ذم اًمٜمٝمل ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اًمّمقاب ومٞمف اًمقىمػ  -3

واًمّمقاب أٟمف ُمـ  ٤مم سمـ ُمٜمبف أظمٓم٠م ومٞمف ، ومرواه ُمرومققم٤م ًمٚمٜمبل ، وأن راويف مه

ىمد اؿمتٝمر قمٜمف اًمٜمٝمل قمـ اًمٙمت٤مسم٦م ، وىمد أقمؾ اإلُم٤مم يمالم أيب ؾمٕمٞمد وهق 

وىم٤مل أسمق داود : ) وهق طمدي٨م ُمٜمٙمر أظمٓم٠م  (3)اًمبخ٤مري طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد سم٤مًمقىمػ 

 .  (4)ومٞمف مه٤مم وهق ُمـ ىمقل أيب ؾمٕمٞمد ( 

اًمٜمسخ وذًمؽ أن أطم٤مدي٨م اًمٜمٝمل ُمت٘مدُم٦م ، وأطم٤مدي٨م اإلذن ُمت٠مظمرة ، ومتٙمقن  -4

ٟم٤مؾمخ٦م هل٤م ، وذًمؽ أن أطم٤مدي٨م اًمٜمٝمل يمام شم٘مدم ٕن اًمٜم٤مس يم٤مٟمقا ذم سمداي٦م اإلؾمالم 

ورسمام طمّمؾ اخلٚمط سملم اًم٘مرآن وهمػمه ، ويم٤مٟم٧م إُمٞم٦م ُمٜمتنمة صمؿ سمدأ اًمٜم٤مس ذم 

 طمج٦م اًمقداع وذًمؽ ذم اًمتٕمٚمؿ ، ويدل قمغم اًمٜمسخ أن طمدي٨م أيب ؿم٤مه يم٤من ذم

 ، ويمذًمؽ ي١ميد ذًمؽ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص أواظمر طمٞم٤مشمف 

                                                 

 ( .4/184ُمٕم٤ممل اًمسٜمـ ًمٚمخٓم٤ميب ) (1)

 ( وُم٤م سمٕمده٤م .57شم٘مٞمٞمد اًمٕمٚمؿ ًمٚمخٓمٞم٥م اًمبٖمدادي )ص/ (2)

 ( .1/214اٟمٔمر : ومتح اًمب٤مري ) (3)

 ( .3/418ي )اٟمٔمر : حتٗم٦م إذاف ًمٚمٛمز (4)
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اعمت٘مدم وم٢مٟمف ىمد شم٠مظمر إؾمالُمف إمم قم٤مم ؾمبع ُمـ اهلجرة . وهذا ذه٥م إًمٞمف يمثػم ُمـ  

 .(1)أهؾ اًمٕمٚمؿ يم٤مسمـ ىمتٞمب٦م واًمٜمقوي واسمـ شمٞمٛمٞم٦م وهمػمهؿ 

٘مد قمغم ضمقاز يمت٤مسم٦م اًمٕمٚمؿ اٟمٕم واإلمج٤معىم٤مل اسمـ طمجر : )وإن يم٤من إُمر اؾمت٘مر 

، سمؾ قمغم اؾمتحب٤مسمف ، سمؾ ٓ يبٕمد وضمقسمف قمغم ُمـ ظمٌم اًمٜمسٞم٤من ممـ يتٕملم قمٚمٞمف شمبٚمٞمغ 

 .(2)اًمٕمٚمؿ ( 

وسمٕمد ُم٤م شم٘مدم ُمـ إصمب٤مت قمغم اؾمت٘مرار احلٙمؿ سمجقاز اًمٙمت٤مسم٦م ووىمققمٝم٤م ذم قمٝمد 

ومٛمـ  ٟمذيمر هٜم٤م قمغم وضمف آظمتّم٤مر سمٕمض إُمثٚم٦م مم٤م يمت٥م ذم طمٞم٤مة اًمٜمبل  اًمٜمبل 

ذًمؽ : ) صحٞمٗم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ، صحٞمٗم٦م قمبد اهلل سمـ قمبد سمـ اًمٕم٤مص اعمسامة 

سم٤مًمّمحٞمٗم٦م اًمّم٤مدىم٦م ، صحٞمٗم٦م قمٛمرو سمـ طمزم ذم اًمٗمرائض واًمدي٤مت ، ويمت٤مسمتف إمم سمٙمر 

 .(3)سمـ وائؾ وإمم ضمٝمٞمٜم٦م ( 

وذم قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م ازداد آهتامم سم٤مًمٙمت٤مسم٦م ، ومٙم٤من إهمٚم٥م وإيمثر قمغم اًمٙمت٤مسم٦م 

هب٤م ، ىم٤مل اخلٓمٞم٥م : )ومٚماّم أُمـ ذًمؽ ، ودقم٧م احل٤مضم٦م إمم يمت٥م اًمٕمٚمؿ ، مل يٙمره  واإلذن

ومرق سملم اًمتِمٝمد وسملم همػمه ُمـ اًمٕمٚمقم  يمتبف ، يمام مل شمٙمره اًمّمح٤مسم٦م يمت٥م اًمتِمٝمد ، وٓ

                                                 

( 18/131( وذح اًمٜمقوي قمغم ُمسٚمؿ )286اٟمٔمر : شم٠مويؾ خمتٚمػ احلدي٨م ٓسمـ ىمتٞمب٦م )ص/ (1)

(واٟمٔمر ومٞمام ؾمبؼ أيْم٤م ٟمبذة ُمقضمزة قمـ شمدويـ اًمسٜم٦م د. قمبد 18/318وجمٛمقع ومت٤موى اسمـ شمٞمٛمٞم٦م )

 ( وُم٤م سمٕمده٤م .27اهلل اًمٗم٤مًمح )ص/

 ( .1/214ومتح اًمب٤مري ) (2)

ػ اًمّمح٤مسم٦م وشمدويـ اًمسٜم٦م اعمنموم٦م د. أمحد اًمّمقي٤من ، ويمت٤مب اٟمٔمر ذم ذًمؽ يمت٤مب صح٤مئ (3)

 وإًمٞمف . ًمٚمديمتقر حمٛمد اًمٖمب٤من . ُمروي٤مت اًمقصم٤مئؼ اعمٙمتقسم٦م ُمـ اًمٜمبل 
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 .  (1)ذم أن اجلٛمٞمع ًمٞمس سم٘مرآن ..(  

، ويمذًمؽ  وسم٘مل احل٤مل يمذًمؽ ُمـ وضمقد يمثػم ُمـ اًمّمحػ قمـ اًمٜمبل 

اًمّمح٤مسم٦م يتٜم٤مىمٚمٝم٤م اًمٜم٤مس ، ويمذًمؽ يٙمت٥م سمٕمض اًمت٤مسمٕملم ُم٤م ؾمٛمع صحػ مج٤مقم٦م ُمـ 

اًمّمح٤مسم٦م وُمـ اًمت٤مسمٕملم ، طمتك ضم٤مء قمٝمد اخلٚمٞمٗم٦م قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز ، ومخ٤مف ذه٤مب 

اًمٕمٚمؿ سمذه٤مب اًمٕمٚمامء ، ٕن يمثػما ُمـ اًمٕمٚمؿ سم٘مل حمٗمقفم٤م ُمتداوٓ ؾمامقم٤م ، ومل ي٘مٞمد ، 

 ب اًمٕمٚمؿ سمذه٤مب أهٚمف . ويمذًمؽ يم٤من اعم٘مٞمد ُمـ اًمٕمٚمؿ ُمِمتت٤م ُمٗمرىم٤م ، ومخٌم ذه٤م

ويمت٥م قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز إمم أيب سمٙمر سمـ طمزم : اٟمٔمر ُم٤م يم٤من  ىم٤مل اًمبخ٤مري : )

( ىم٤مل  وم٢مين ظمٗم٧م دروس اًمٕمٚمؿ وذه٤مب اًمٕمٚمامء وم٤ميمتبف ، ُمـ طمدي٨م رؾمقل اهلل 

احل٤مومظ اسمـ طمجر : )ىمقًمف : ) وم٤ميمتبف ( يستٗم٤مد ُمٜمف اسمتداء شمدويـ احلدي٨م اًمٜمبقي 

ٛمدون قمغم احلٗمظ ومٚمام ظم٤مف قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز ويم٤من قمغم ،ويم٤مٟمقا ىمبؾ ذًمؽ يٕمت

رأس اعم٤مئ٦م إومم ُمـ ذه٤مب اًمٕمٚمؿ سمٛمقت اًمٕمٚمامء رأى أن ذم شمدويٜمف ضبٓم٤م ًمف وإسم٘م٤مء ، 

وىمد روى أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم شم٤مريخ أصبٝم٤من هذه اًم٘مّم٦م سمٚمٗمظ يمت٥م قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز إمم 

 . (2) وم٤ممجٕمقه( أوم٤مق : اٟمٔمروا طمدي٨م رؾمقل اهلل 

وأُمر اخلٚمٞمٗم٦م قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز أيْم٤م اإلُم٤مم اًمزهري سمجٛمع اًمسٜمـ ، ىم٤مل 

اًمزهري : )أُمرٟم٤م قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز سمٙمت٥م اًمسٜمـ ، ومٙمتبٜم٤مه٤م دومؽما دومؽما ، ومبٕم٨م إمم 

 . (3)يمؾ أرض ًمف قمٚمٞمٝم٤م ؾمٚمٓم٤من دومؽما( 

                                                 

 ( .93شم٘مٞمٞمد اًمٕمٚمؿ )ص/ (1)

 ( .1/195ومتح اًمب٤مري ) (2)

 ( .1/76ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف ) (3)
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ومٙم٤مٟم٧م هذه ٟمقاة جلٛمع اًمسٜم٦م اجلٛمع اًمٕم٤مم طمتك ٓ شمْمٞمع وشمٜمسك ، وهذا اجلٛمع  

 . (1) ػم شمرشمٞم٥م وٓ شمّمٜمٞمػيم٤من سمٖم

صمؿ سمٕمد ذًمؽ سمدأ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اًمتدويـ واًمتّمٜمٞمػ ذم اًم٘مرن اًمث٤مين ُمـ اهلجرة 

، ومجٛمٕمقا إطم٤مدي٨م ورشمبقه٤م قمغم أسمقاب اًمٕمٚمؿ أو اًمٗم٘مف ، وُمـ أؿمٝمر ُمـ يمت٥م ذم 

ذًمؽ اًمٕمٍم )قمبد اًمٕمزيز سمـ ضمري٩م وؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م  سمٛمٙم٦م ، وحمٛمد سمـ إؾمح٤مق 

يب ذئ٥م سم٤معمديٜم٦م ، وقمبد اًمرمحـ إوزاقمل سم٤مًمِم٤مم ، وضمرير وُم٤مًمؽ سمـ أٟمس واسمـ أ

اًمْمبل سم٤مًمري ، وقمبد اهلل سمـ وه٥م سمٛمٍم ، وؿمٕمب٦م سمـ احلج٤مج ومح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م  

 . (2)سم٤مًمبٍمة ، وؾمٗمٞم٤من اًمثقري وويمٞمع سمـ اجلراح سم٤مًمٙمقوم٦م ( وهمػمهؿ 

ومبدأوا سم٤مًمتّمٜمٞمػ ، وهق شم٘مسٞمؿ اًمٕمٚمؿ وإطم٤مدي٨م إمم أصٜم٤مف ومجع يمؾ 

بٞمٝمف . ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يمت٥م ذم ُمقضقع ُمٕملم وم٘مط ، وُمٜمٝمؿ ُمـ يم٤من يمت٤مسمف صٜمػ ُمع ؿم

 ضم٤مُمٕم٤م ًمٕمدد ُمـ إسمقاب واعمقضققم٤مت ذم يمت٤مب واطمد يم٤مجلقاُمع واعمقـمآت .

 وُمـ أؿمٝمر ُم٤م يمت٥م ذم ذًمؽ اًمٕمٍم اعمقـم٠م ًمإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس . 

صمؿ ٟمِمط اًمتدويـ وازداد شمدىمٞم٘م٤م وشمرشمٞمب٤م طمتك يم٤من اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اهلجري 

ف ُم١مًمٗم٤مت قمدة ُمـ أؿمٝمره٤م اًمٙمت٥م اًمست٦م واعمس٤مٟمٞمد يمٛمسٜمد اإلُم٤مم أمحد ، ومؼمزت ومٞم

 وؾمٞم٠ميت ذيمره٤م ُمٗمّمٚم٦م ذم اًمٗم٘مرة اًمت٤مًمٞم٦م .

                                                 

وهذه يم٤مٟم٧م اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمتدويـ اًمسٜم٦م وهل مجٕمٝم٤م ذم ديقان واطمد سمدون شمرشمٞم٥م ، سمٕمد اعمرطمٚم٦م  (1)

 إومم وهل ُمرطمٚم٦م اًمٙمت٤مسم٦م ذم اًمّمحػ وإضمزاء ُمتٗمرىم٦م وهمػم ُمرشمب٦م  . 

 ( .91-91( وشمدويـ اًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م )ص/1/6اٟمٔمر ومتح اًمب٤مري ) (2)
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 :ّبٔاٌ ميزلتَا ّخصائصَاتعزٓف مْجز لبعض أىْاع املؤلفات يف الشي٘  
 أّال : كتب الصحاح :

 . قمـ اًمٜمبل إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اًمث٤مسمت٦م هل اًمٙمت٥م اًمتل اًمتزم ُم١مًمٗمقه٤م سمذيمر 

وُمـ أؿمٝمره٤م صحٞمح اًمبخ٤مري وصحٞمح ُمسٚمؿ ، وىمد شمٚم٘م٧م إُم٦م أطم٤مدي٨م 

 هذيـ اًمٙمت٤مسملم سم٤مًم٘مبقل ، ومه٤م أصح اًمٙمت٥م سمٕمد يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ . 

(  وصحٞمح  هـ 311 : ت وُمـ يمت٥م اًمّمحٞمح أيْم٤م : صحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م )

(  وُمستدرك  هـ 354 : ت ( وصحٞمح اسمـ طمب٤من ) هـ 353 : ت اسمـ اًمسٙمـ )

 .(1)هـ( وهمػمه٤م643( وإطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة ًمٚمْمٞم٤مء اعم٘مدد )ت: 415 : ت احل٤ميمؿ )

ًمٙمـ هذه اًمٙمت٥م اعمت٠مظمرة مل شمبٚمغ درضم٦م اًمّمحٞمحلم ذم اًم٘مقة واًمتدىمٞمؼ سمسب٥م 

 شمس٤مهٚمٝمؿ ذم طمٙمٛمٝمؿ قمغم سمٕمض إطم٤مدي٨م سم٤مًمّمح٦م وهل دون هذه اًمدرضم٦م .

  مـزفتفا وخصائصفا  : 

وهذه اًمٙمت٥م ُمٜمزًمتٝم٤م قمٔمٞمٛم٦م وظمّم٤مئّمٝم٤م يمثػمة ًمٙمقهن٤م مجٕم٧م قمددا يمبػما  ُمـ 

ُمرشمب٦م قمغم إسمقاب اًمٗم٘مٝمٞم٦م  -ذم اًمٖم٤مًم٥م-إطم٤مدي٨م اًمٜمبقي٦م اًمّمحٞمح٦م اًمث٤مسمت٦م ، وهل 

سمجٛمع أطم٤مدي٨م يمؾ ُمقضقع ُمٕملم ذم يمت٤مب ظم٤مص وحتتف أسمقاب ومٞمٝم٤م شمٗم٤مصٞمؾ يمثػمة 

 ًمٚمقضقء وأسمقاب ًمٚمٖمسؾ وهٙمذا . ُمـ اعمس٤مئؾ ، يمٙمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ُمثال وحتتف أسمقاب 

ومٛمـ ظمّم٤مئّمٝم٤م اًمتل متٞمزت هب٤م هذه اًمٙمت٥م يمقن أطم٤مديثٝم٤م صحٞمح٦م صم٤مسمت٦م ومال 

                                                 

 ( .167-149ـ اًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م )ص/عمزيد ُمـ اًمتٗم٤مصٞمؾ قمـ هذه اًمٙمت٥م راضمع شمدوي (1)
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حيت٤مج اًم٘م٤مرئ هل٤م أن يبح٨م قمـ درضم٦م أطم٤مديثٝم٤م ، وهؾ شمّمح أم ٓ ؟ وم٠مهمٜم٧م اًم٘م٤مرئ  

هل٤م واًمب٤مطم٨م ومٞمٝم٤م قمـ اًمقىم٧م واجلٝمد اًمذي يم٤من ؾمٞمبذًمف ٕضمؾ ُمٕمروم٦م درضمتٝم٤م ، 

 ٤مه٤م ُمـ أًمقف إطم٤مدي٨م ، ومٝمل يمت٥م جمردة ًمٚمّمحٞمح وم٘مط .ًمٙمقن ُم١مًمٗمٝم٤م ىمد اٟمت٘م

 يً :ــ: كتب الش ثاىًٔا

هل اًمٙمت٥م اًمتل دمٛمع إطم٤مدي٨م اًمٜمبقي٦م ذم أسمقاب إطمٙم٤مم ُمرشمب٦م هل٤م قمغم 

 .(1)أسمقاب اًمٗم٘مف 

واطمتقت هذه اًمٙمت٥م يمثػما ُمـ إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اًمث٤مسمت٦م ، وؿمٞمئ٤م ُمـ 

 إطم٤مدي٨م اًمتل هل دون اًمّمحٞمح .

ر يمت٥م اًمسـ ، اًمسٜمـ إرسمٕم٦م ؾمٜمـ أيب داود واًمؽمُمذي واًمٜمس٤مئل وُمـ أؿمٝم

، وأيْم٤م يمت٤مب اًمسٜمـ ٕيب احلسـ قمكم سمـ قمٛمر  -وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمٜمٝم٤م -واسمـ ُم٤مضمف 

هـ( واًمسٜمـ اًمٙمؼمى واًمّمٖمرى ٕيب سمٙمر أمحد سمـ احلسلم 385اًمدراىمٓمٜمل )ت/

 ( وهمػمه٤م . هـ458اًمبٞمٝم٘مل )ت/

   : مـزفتفا وخصائصفا 

هلذه اًمٙمت٥م ُمٜمزًم٦م ُمٝمٛم٦م ومٝمل ُمـ اعمّم٤مدر اعمٚمٞمئ٦م سم٤مٓطم٤مدي٨م اًمٜمبقي٦م اًمث٤مسمت٦م ذم 

يمثػم ُمـ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ، وُمـ ظمّم٤مئّمٝم٤م دىم٦م شمبقيب٤مهت٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م وضمقدة شمرشمٞمبٝم٤م 

قمغم اًمٗم٘مف ، وم٤مًمب٤مطم٨م ومٞمٝم٤م يستٓمٞمع اًمقصقل ًمٚمحدي٨م اعمراد اًمبح٨م قمٜمف أو قمـ 

                                                 

( ، واًمرؾم٤مًم٦م 434( ، وقمٚمقم احلدي٨م ٓسمـ اًمّمالح )ص/2/284اٟمٔمر: اجل٤مُمع ًمٚمخٓمٞم٥م ) (1)

 (.85اعمستٓمروم٦م ًمٚمٙمت٤مين )ص/
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، وم٢من يم٤من يتٕمٚمؼ سم٤مًمزيم٤مة ُمثال طمٙمٛمف سمسٝمقًم٦م وذًمؽ سم٤مًمبح٨م قمـ ُمٔمٜم٦م احلدي٨م  

 سمح٨م ذم يمت٤مب اًمزيم٤مة وإن يم٤من يتٕمٚمؼ ذم احل٩م سمح٨م ذم يمت٤مب احل٩م وهٙمذا .

وُمـ ظمّم٤مئّمٝم٤م أيْم٤م ُمٕمروم٦م يمثػم ُمـ إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمـ ـمريؼ اًمتبقيب٤مت 

 اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل أظمذت ُمـ دًٓم٦م إطم٤مدي٨م اعمروي٦م ذم شمٚمؽ إسمقاب . 

 اىٔد :ـــ: كتب املش ثالجًا

هل اًمٙمت٥م اًمتل مجٕم٧م إطم٤مدي٨م ورشّمبتٝم٤م قمغم أؾمامء اًمّمح٤مسم٦م سمْمؿ أطم٤مدي٨م 

 .(1)يمؾ واطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض 

وشمرشمٞم٥م اًمّمح٤مسم٦م ومٞمٝم٤م يٙمقن قمغم طمروف اعمٕمجؿ أو قمغم اًم٘مب٤مئؾ أو قمغم اًم٘مدر 

 .(2)واًمس٤مسم٘م٦م ذم اإلؾمالم 

 ومـ أصفر هذه افؽتب : 

 هـ( 214اًمٓمٞم٤مًمز )ت:ُمسٜمد أيب داود ؾمٚمٞمامن سمـ داود 

 هـ( 235وُمسٜمد أيب سمٙمر سمـ أيب ؿمٞمب٦م )ت:

 هـ( و238وُمسٜمد إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ احلٜمٔمكم اًمِمٝمػم سم٤مسمـ راهقي٦م )ت:

 ( وهمػمه٤م . ـه241ُمسٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ )ت:

                                                 

 ( .2/284اجل٤مُمع ًمٚمخٓمٞم٥م ) (1)

قمغم طمدة ويسٛمقٟمف ُمسٜمد طمدي٨م أيب هريرة  ، وأطم٤مدي٨م قمٛمر  ومتجٛمع ُمثال أطم٤مدي٨م أيب هريرة  (2)

 ويسٛمقٟمف ُمسٜمد طمدي٨م قمٛمر ، وأطم٤مدي٨م أٟمس  قمغم طمدة  يمذًمؽ ، وأطم٤مدي٨م قم٤مئِم٦م ريض

اهلل قمٜمٝم٤م يمذًمؽ وهٙمذا سم٘مٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م ، صمؿ شم٘مقم سمؽمشمٞم٥م هذه اعمس٤مٟمٞمد إُم٤م قمٚم٦م احلروف أو اًم٘مدر 

 واًمس٤مسم٘م٦م أو قمغم اًم٘مب٤مئؾ .
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   : مـزفتفا وخصائصفا 

هلذه اًمٙمت٥م ُمٜمزًم٦م يمبػمة وأمهٞم٦م سم٤مًمٖم٦م ، ومٝمل شمٕمتؼم ُمقؾمققم٤مت طمديثٞم٦م 

 مجع أيمثر أو يمؾ أطم٤مدي٨م اًمّمح٤ميب ذم ُمٙم٤من واطمد  ًمٙمـ سمدون شمرشمٞم٥م اؿمتٛمٚم٧م قمغم

 أو شمٜمسٞمؼ هلذه إطم٤مدي٨م داظمؾ ُمسٜمد يمؾ صح٤ميب .

ومٛمـ ظمّم٤مئّمٝم٤م يمثرة إطم٤مدي٨م ومٝمل يمت٥م ُمقؾمققمٞم٦م ، ويمذًمؽ ُمٕمروم٦م 

 أم يم٤من ُمـ اعم٘مٚملم ُمٜمٝم٤م . أطم٤مدي٨م اًمّمح٤ميب ويمقٟمف ممـ أيمثر ُمـ اًمرواي٦م قمـ اًمٜمبل 

 ومققم٦م دون آصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملماعمر إطم٤مدي٨موُمـ ظمّم٤مئّمٝم٤م اؿمتامهل٤م قمغم 

وهل ؿم٤مُمٚم٦م ًمٚمّمحٞمح وهمػمه ، وم٤معم٘مّمد ُمـ شمّمٜمٞمٗمٝم٤م مجع أطم٤مدي٨م يمؾ 

 (1)صح٤ميب قمغم طمدة ؾمقاء أيم٤من يّمٚمح ًمالطمتج٤مج أم ٓ .

 ْامع :ــكتب اجل ا : ــًرابع

إمم أطم٤مدي٨م  هل يمت٥م ُمرشمب٦م قمغم إسمقاب اًمٗم٘مٝمٞم٦م ، وشمِمٛمؾ أيْم٤م إض٤موم٦م

إطمٙم٤مم أطم٤مدي٨م : اًمٕم٘م٤مئد واًمرىم٤مئؼ واًمزهد وأداب واًمتٗمسػم واًمت٤مريخ واعمٖم٤مزي 

 . (2)واًمٗمتـ وأذاط اًمس٤مقم٦م واعمٜم٤مىم٥م واًمٗمْم٤مئؾ 

ومسٛمٞم٧م سم٤مجلقاُمع ٕهن٤م أمجع ُمـ )اًمسٜمـ( وهمػمه٤م ، ٓؿمتامهل٤م قمغم إطم٤مدي٨م 

 ذم أيمثر أسمقاب اًمٕمٚمؿ واًمديـ .

                                                 

 ( . 1/447اًمٜمٙم٧م قمغم اسمـ اًمّمالح ) (1)

 ( .1/34حتٗم٦م إطمقذي / اعم٘مدُم٦م ) (2)
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وُمـ أؿمٝمره٤م ضم٤مُمع اًمبخ٤مري وهق اعمٕمروف سم٤مًمّمحٞمح ، وضم٤مُمع ُمسٚمؿ  

 .(1)اعمٕمروف سم٤مًمّمحٞمح أيْم٤م ، واجل٤مُمع ًمٚمؽمُمذي 

    : مـزفتفا وخصائصفا 

هلذه اًمٙمت٥م ُمٜمزًم٦م ه٤مُم٦م أيْم٤م ، وم٘مد اقمتٜم٧م سمجٛمع أهمٚم٥م أسمقاب اًمٕمٚمؿ ومل 

شم٘متٍم قمغم أطم٤مدي٨م إطمٙم٤مم وم٘مط ، ومٗمٞمٝم٤م أطم٤مدي٨م اًمٕم٘م٤مئد واًمرىم٤مئؼ واًمزهد 

 وأداب وهمػم ذًمؽ مم٤م شم٘مدم .

 ومٛمـ أقمٔمؿ ظمّم٤مئّمٝم٤م هق يمقهن٤م ضم٤مُمٕم٦م ٕيمثر إطم٤مدي٨م ذم أيمثر إسمقاب .

  

                                                 

هذه اًمٙمت٥م )اًمبخ٤مري وُمسٚمؿ( شمسٛمك سم٤مًمّمح٤مح ٓؿمؽماط ُم١مًمٗمٞمٝم٤م اًمّمح٦م ذم أطم٤مديثٝم٤م ،  (1)

وشمسٛمك أيْم٤م سم٤مجلقاُمع ًمٙمقهن٤م مجٕم٧م أطم٤مدي٨م إطمٙم٤مم وهمػمه٤م يمام شم٘مدم ذم شمٕمريػ يمت٥م 

 اجلقاُمع .

ويمذًمؽ يمت٤مب اًمؽمُمذي يٓمٚمؼ قمٚمٞمف ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ًمٙمقٟمف ُمرشمب٤م قمغم أسمقاب اًمٗم٘مف واؿمتامًمف أطم٤مدي٨م 

ويٓمٚمؼ قمٚمٞمف اجل٤مُمع ٓؿمتامًمف أطم٤مدي٨م وأسمقاب يمثػمة ذم همػم إطمٙم٤مم . ومتسٛمٞم٦م إطمٙم٤مم ، 

اًمبخ٤مري وُمسٚمؿ سم٤مًمّمحٞمح و سم٤مجل٤مُمع صحٞمح٦م ، ويمذًمؽ شمسٛمٞم٦م اًمؽمُمذي سم٤مًمسٜمـ وسم٤مجل٤مُمع 

 صحٞمح٦م .
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 ت٘ :ــالش تب ـالك 
  تشنٔتَا ، تزاجه مصيفَٔا ، مياٍجَه فَٔا ، أٍنٔتَا ، أٍه طزّحَا :

اًمٙمت٥م اًمست٦م ، هق اصٓمالح ُمِمٝمقر قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ يٓمٚم٘مقٟمف ويريدون سمف 

اًمّمحٞمح٤من اًمبخ٤مري وُمسٚمؿ ، واًمسٜمـ إرسمٕم٦م  ؾمٜمـ أيب داود ؾمت٦م يمت٥م وهل 

 واًمؽمُمذي واًمٜمس٤مئل واسمـ ُم٤مضمف .

وهٞمٙمت٥م شمٚم٘م٤مه٤م اًمٕمٚمامء سم٤مًم٘مبقل جلقدة شمّمٜمٞمٗمٝم٤م وطمسـ شمرشمٞمبٝم٤م وقمٔمؿ وم٤مئدهت٤م 

 ، وىمد اؿمتٛمٚم٧م قمغم يمت٥م ُمـ أٟمقاع اًمّمح٤مح واجلقاُمع واًمسٜمـ .

وومؼ هل٤م طمٗم٤مفم٤م قم٤مروملم،  ىم٤مل احل٤مومظ اعمزي : ) وأُم٤م اًمسٜم٦م، وم٢من اهلل شمٕم٤ممم

وضمٝم٤مسمذة قم٤معملم، وصٞم٤مروم٦م ٟم٤مىمديـ، يٜمٗمقن قمٜمٝم٤م حتريػ اًمٖم٤مًملم، واٟمتح٤مل اعمبٓمٚملم، 

وشم٠مويؾ اجل٤مهٚملم، ومتٜمققمقا ذم شمّمٜمٞمٗمٝم٤م، وشمٗمٜمٜمقا ذم شمدويٜمٝم٤م قمغم أٟمح٤مء يمثػمة 

ورضوب قمديدة، طمرص٤م قمغم طمٗمٔمٝم٤م، وظمقوم٤م ُمـ إض٤مقمتٝم٤م، ويم٤من ُمـ أطمسٜمٝم٤م 

وأيمثره٤م صقاسم٤م، وأىمٚمٝم٤م ظمٓم٠م، وأقمٛمٝم٤م ٟمٗمٕم٤م،وأقمقده٤م  شمّمٜمٞمٗم٤م، وأضمقده٤م شم٠مًمٞمٗم٤م،

وم٤مئدة، وأقمٔمٛمٝم٤م سمريم٦م، وأيرسه٤م ُم١موٟم٦م، وأطمسٜمٝم٤م ىمبقٓ قمٜمد اعمقاومؼ واعمخ٤مًمػ 

د سْمـ إؾمامقمٞمؾ  وأضمٚمٝم٤م ُمقىمٕم٤م قمٜمد اخل٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦م: صحٞمح َأيِب قَمبد اهللَِّ حُمَٛمَّ

 اًمبخ٤مري، صمؿ صحٞمح أيب احلسلم ُمسٚمؿ سمـ احلج٤مج اًمٜمٞمس٤مسمقري.

 داود ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م اًمسجست٤مين. ٕيبٕمدمه٤م : يمت٤مب اًمسٜمـ صمؿ سم

 ٕيبقمٞمسك حمٛمد سمـ قمٞمسك اًمؽّمُمذي، صمؿ يمت٤مب اًمسٜمـ  ٕيبصمؿ يمت٤مب اجل٤مُمع 

 قمبد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٜمََّس٤مئل.
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د سْمـ يزيد اعمٕمروف سم٤مسمـ ُم٤مضم٦م اًم٘مزويٜمل  -صمؿ يمت٤مب اًمسٜمـ ٕيب قَمبد اهلل حُمَٛمَّ

 . -وإن مل يبٚمغ درضمتٝمؿ

وًمٙمؾ واطمد ُمـ هذه اًمٙمت٥م اًمست٦م ُمزي٦م يٕمرومٝم٤م أهؾ هذا اًمِم٠من، وم٤مؿمتٝمرت 

آٟمتٗم٤مع هب٤م، وطمرص  ، وقمٔمؿاإلؾمالم، واٟمتنمت ذم سمالد إٟم٤ممهذه اًمٙمت٥م سملم 

ـمالب اًمٕمٚمؿ قمغم حتّمٞمٚمٝم٤م، وصٜمٗم٧م ومٞمٝم٤م شمّم٤مٟمٞمػ، وقمٚم٘م٧م قمٚمٞمٝم٤م شمٕم٤مًمٞمؼ، سمٕمْمٝم٤م 

٤م اطمتقت قمٚمٞمف ُمـ ذم ُمٕمروم٦م ُم٤م اؿمتٛمٚم٧م قمٚمٞمف ُمـ اعمتقن، وسمٕمْمٝم٤م ذم ُمٕمروم٦م ُم

 . (1)  ( إؾم٤مٟمٞمد، وسمٕمْمٝم٤م ذم جمٛمقع ذًمؽ

 وكؼع أن يف افتعريػ هبذه افؽتب ادفؿة :

 ارٖ : ـاو البدـٔح لإلمـ: اجلامع الصح أّاًل

اؿمتٝمر اًمٙمت٤مب سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مؾمؿ  )صحٞمح اًمبخ٤مري( وهق اشؿ افؽتاب : 

اظمتّم٤مر ٓؾمٛمف اًمذي ؾمامه سمف ُم١مًمٗمف ، ىم٤مل اسمـ اًمّمالح واًمٕمٞمٜمل : ؾمامه )اجل٤مُمع 

 .(2)وؾمٜمٜمف وأي٤مُمف ( اعمسٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ أُمقر رؾمقل اهلل 

وذيمر احل٤مومظ اسمـ طمجر أٟمف ؾمامه : ) اجل٤مُمع اًمّمحٞمح اعمسٜمد ُمـ طمدي٨م رؾمقل 

 .(3)وؾمٜمٜمف وأي٤مُمف (  اهلل 

 ويم٤من ؾمب٥م شم٠مًمٞمٗمف ًمٚمٙمت٤مب قمدة أُمقر : 

                                                 

 ( .1/147هتذي٥م اًمٙمامل ) (1)

 ( 1/5( وقمٛمدة اًم٘م٤مري )26( وُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح )ص/82ومٝمرؾم٧م اسمـ ظمػم )ص/ (2)

 ( . 1/8ومتح اًمب٤مري ) (3)
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    ُمٜمٝم٤م : أن اًمٙمت٥م واعم١مًمٗم٤مت ىمبٚمف اؿمتٛمٚم٧م قمغم اًمّمحٞمح وهمػمه ، ومحرك

 .(1)مهتف جلٛمع اًمّمحٞمح وم٘مط 

  يف طمٞم٨م ىم٤مل ًمتالُمٞمذه : وُمٜمٝم٤م : ـمٚم٥م ؿمٞمخف احل٤مومظ إؾمح٤مق سمـ راهق

( ىم٤مل اًمبخ٤مري : ومقىمع ذًمؽ ذم ىمٚمبل  )ًمقمجٕمتؿ يمت٤مسم٤م ًمّمحٞمح ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 وم٠مظمذت ذم مجع اجل٤مُمع اًمّمحٞمح .

   وُمٜمٝم٤م أٟمف رأى رؤي٤م ذم اعمٜم٤مم ىم٤مل : رأي٧م اًمٜمبل  ويم٠مين سملم يديف وسمٞمدي

. ومٝمق ُمروطم٦م أذب قمٜمف ، ومس٠مًم٧م سمٕمض اعمٕمؼميـ ، وم٘م٤مل زم : أٟم٧م شمذب قمٜمف اًمٙمذب 

 .(2)اًمذي محٚمٜمل قمغم إظمراج اجل٤مُمع 

هق اإلُم٤مم احل٤مومظ أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ترمجة اإلمام افبخاري : 

إسمراهٞمؿ سمـ اعمٖمػمة سمـ سمردزسمف اًمبخ٤مري اجلٕمٗمل ُمقٓهؿ . إُم٤مم احلٗم٤مظ وأُمػم اعم١مُمٜملم 

ذم همرة  هـ( وشمقذم194وًمد ذم ؿمقال ؾمٜم٦م ) ذم احلدي٨م ، ص٤مطم٥م اعمّمٜمٗم٤مت اًمٙمثػمة .

 ه( .256ؿمقال ؾمٜم٦م )

ًم٘مد ارحتؾ اًمبخ٤مري رطمٚم٦م واؾمٕم٦م ذم أرضم٤مء اًمبالد اإلؾمالُمٞم٦م أبرز صققخف : 

ـم٤مًمب٤م ًمٚمٕمٚمؿ ُمـ قمٚمامء اعمسٚمٛملم ، طمتك إٟمف ؾمٛمع ُمـ أيمثر ُمـ أًمػ ؿمٞمخ . يم٤من ُمـ 

 أسمرزهؿ وأؿمٝمرهؿ :

 ُمٙمل سمـ إسمراهٞمؿ . -1

                                                 

 ( .1/6ومتح اًمب٤مري ) (1)

 ( .12/411( وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء )2/9شم٤مريخ سمٖمداد ) (2)
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 حمٛمد سمـ ؾمالم اًمبٞمٙمٜمدي . -2 

 اًمْمح٤مك سمـ خمٚمد أسمق قم٤مصؿ اًمٜمبٞمؾ . -3

 قمبد اهلل سمـ اًمزسمػم احلٛمٞمدي . -4

 حمٛمد سمـ سمِم٤مر اًمٕمبدي . -5

 حمٛمد سمـ اعمثٜمك اًمٕمٜمزي . -6

 حمٛمد سمـ اًمٕمالء سمـ يمري٥م . -7

 ُمسدد سمـ ُمرسهد . -8

 اًمٗمْمؾ سمـ ديملم أسمق ٟمٕمٞمؿ . -9

 ىمتٞمب٦م سمـ ؾمٕمٞمد .  -11

 أبرز تالمقذه :

ٓؿمؽ أن ُمـ شمنمف سم٤مٕظمذ واًمسامع قمـ اًمبخ٤مري قمدد ٓ يٙم٤مد حيَم ًمٙمـ 

 ٟمذيمر هٜم٤م أسمرزهؿ :

 إلُم٤مم ُمسٚمؿ .ا -1

 اإلُم٤مم اًمؽمُمذي . -2

 أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ ظمزيٛم٦م . -3

 أسمق سمٙمر سمـ أيب داود . -4

 إسمراهٞمؿ سمـ ُمٕم٘مؾ اًمٜمسٗمل . -5

 حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمٗمرسمري راوي٦م اًمّمحٞمح . -6
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 إسمراهٞمؿ سمـ إؾمح٤مق احلريب . -7 

 مـفجف يف ـتابف : 

ٕسمقاب رشم٥م اإلُم٤مم اًمبخ٤مري يمت٤مسمف قمغم إسمقاب اًمٗم٘مٝمٞم٦م ، ويم٤من يمت٤مسمف ضم٤مُمٕم٤م  -1

 إطمٙم٤مم وهمػمه٤م يمام شم٘مدم ذم شمٕمريػ اجلقاُمع .

اقمتٜمك سم٤مؾمتٜمب٤مط إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم شمبقيب٤مشمف ، طمتك إن سمٕمض شمٚمؽ  -2

آؾمتٜمب٤مـم٤مت يم٤من دىمٞم٘م٤م ضمدا وهلذا اؿمتٝمر سمٗم٘مٝمف ذم شمرامجف ويمثػما ُم٤م ي٘م٤مل ) وم٘مف 

 اًمبخ٤مري ذم شمرامجف( .

ف ُمـ أقمغم أظمرج ذم يمت٤مسمف احلدي٨م اًمّمحٞمح ، ويم٤مٟم٧م أطم٤مدي٨م وُمروي٤مشم -3

 درضم٤مت اًمّمحٞمح .

يستِمٝمد ذم شمبقيب٤مشمف سم٤مٔي٤مت ويقرد مجٚم٦م ُمـ ومت٤موى وقمٛمؾ اًمسٚمػ ُمـ  -4

 اًمّمح٤مسم٦م وهمػمهؿ ، ويمذًمؽ سمٞم٤مهنؿ ًمٚمٛمٕم٤مين واًمٖمري٥م وشمٗمسػم اًم٘مرآن وهمػمه .

 ذم يمت٤مسمف ظمّمقص٤م ذم اًمتبقيب٤مت .  (1)أيمثر ُمـ إيراد اعمٕمٚم٘م٤مت  -5

احلدي٨م ، سمحٞم٨م ي٠مظمذ ُمقضع  إذا يم٤من احلدي٨م ـمقيال وم٢مٟمف يمثػما ُم٤م يم٤من ي٘مّٓمع -6

 اًمِم٤مهد اًمذي يريده ُمٜمف وم٘مط .

 يم٤من أطمٞم٤مٟم٤م يروي سم٤معمٕمٜمك . -7

 يٙمرر إطم٤مدي٨م إذا اطمت٤مج ًمذًمؽ .  -8

                                                 

 ( .1/251اعمٕمٚمؼ : هق ُم٤م طمذف ُمـ أول اؾمٜم٤مده راو وم٠ميمثر . شمدري٥م اًمراوي ) (1)
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صحٞمح اًمبخ٤مري ُمـ أهؿ يمت٥م اًمسٜم٦م وأقمٔمٛمٝم٤م سمؾ هق اعم٘مدم ومٞمٝم٤م ، أمهقتف :  

، وذًمؽ أن ُمّمٜمٗمف رمحف اهلل اهتؿ (1)وهق يمام ىمٞمؾ أصح يمت٤مب سمٕمد يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم 

ًمٞمٗمف وشمّمٜمٞمٗمف ومب٘مل ذم شمّمٜمٞمٗمف ُمدة ـمقيٚم٦م ىم٤مل اًمبخ٤مري : )صٜمٗم٧م اًمّمحٞمح ذم سمت٠م

، ويم٤من ذـمف ذم  (2)ؾم٧م قمنمة ؾمٜم٦م ، وضمٕمٚمتف طمج٦م ومٞمام سمٞمٜمل وسملم اهلل شمٕم٤ممم ( 

إطم٤مدي٨م اًمتل خيرضمٝم٤م ذـم٤م ىمقي٤م ؿمديدا ومتالرم رواي٤مت اعمتٙمٚمؿ ومٞمٝمؿ ، وحترز ُمٜمٝم٤م 

 ومل خيرج إٓ اًمّمحٞمح وم٘مط .

ل اًمٙمت٤مب قمٜم٤مي٦م يمبػمة ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ، ومٙمثرت اعمّمٜمٗم٤مت ًم٘مأهؿ رشوحف :

اعمتٕمٚم٘م٦م سمف ُمـ ذوح وطمقار وشمٕمٚمٞم٘م٤مت واظمتّم٤مرات وهمػمه٤م . إٓ أن أهؿ 

 ذوطمف هل : 

 ( .ـ ه 388 : ت أقمالم اًمسٜمـ ٕيب ؾمٚمٞمامن محد سمـ حمٛمد اخلٓم٤ميب ) -1

 : ت ) ذح صحٞمح اًمبخ٤مري ٕيب احلسـ قمكم سمـ ظمٚمػ سمـ سمٓم٤مل اًم٘مرـمبل -2

 . (ـ ه 449

اًمٙمقايم٥م اًمدراري ذم ذح صحٞمح اًمبخ٤مري ًمٚمح٤مومظ ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ  -3

 ه(.786يقؾمػ اًمبٖمدادي اعمٕمروف سمِمٛمس اًمٙمرُم٤مين )ت:

ومتح اًمب٤مري ذح صحٞمح اًمبخ٤مري ًمٚمح٤مومظ زيـ اًمديـ أيب اًمٗمرج قمبد اًمرمحـ  -4

                                                 

 ( .1/14(ويمذًمؽ ي٘م٤مرسمف يمت٤مب اإلُم٤مم ُمسٚمؿ ذم ذًمؽ  .اٟمٔمر : اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمسٚمؿ ًمٚمٜمقوي )1)

 ( .12/415( وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء )2/14(اٟمٔمر : شم٤مريخ سمٖمداد )2)
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 ه( .795اعمِمٝمقر سم٤مسمـ رضم٥م احلٜمبكم )ت: 

قمكم سمـ اعمٚم٘مـ  ذح صحٞمح اًمبخ٤مري ًمٚمح٤مومظ رساج اًمديـ قمٛمر سمـ -5

 ه(.814)ت:

ومتح اًمب٤مري سمنمح صحٞمح اًمبخ٤مري ًمٚمح٤مومظ أيب اًمٗمْمؾ ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ  -6

 ه( .  وهق ُمـ أوؾمع وأومْمؾ ذوطمف .852قمكم سمـ طمجر اًمٕمس٘مالين )ت:

سمـ اقمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمبخ٤مري ًمٚمح٤مومظ حمٛمقد سمـ أمحد سمـ ُمقؾمك  -7

 ه( .855)ت:أمحد اعمٕمروف سمبدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمل احلٜمٗمل 

اًمتقؿمٞمح قمغم اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ًمٚمح٤مومظ ضمالل اًمديـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر  -8

 ه( .911اًمسٞمقـمل اًمِم٤مومٕمل )ت:

إرؿم٤مد اًمس٤مري إمم ذح صحٞمح اًمبخ٤مري ًمٚمِمٝم٤مب أمحد سمـ حمٛمد اخلٓمٞم٥م  -9

 ه( .923اًمٕمس٘مالين )ت:

إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمنموح اًمٙمثػمة هلذا اًمسٗمر اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ يمت٥م احلدي٨م واًمسٜم٦م 

.  

٧٩١



   
 25   مقزر مادٗ الشي٘ يف الكلٔات العلنٔ٘ باجلامع٘ اإلسالمٔ٘                  

 ثاىٔا : صحٔح اإلماو مشله:  

اؿمتٝمر اًمٙمت٤مب سم٤مؾمؿ صحٞمح ُمسٚمؿ ، واؾمٛمف اًمذي ؾمامه سمف  اشؿ افؽتاب :

اعمسٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ اًمسٜمـ سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ اًمٕمدل قمـ  ُمّمٜمٗمف هق : )

 .  ) (1)رؾمقل اهلل 

هق اإلُم٤مم احل٤مومظ أسمق احلسلم ُمسٚمؿ سمـ احلج٤مج سمـ  ترمجة اإلمام مسؾؿ : 

( وىمٞمؾ ـه214ؾمٜم٦م )وفد  ُمسٚمؿ اًم٘مِمػمي اًمٜمٞمس٤مسمقري ، اإلُم٤مم احل٤مومظ اعمحدث .

 .(2)( ـه261ؾمٜم٦م ) وتقيف( ، ـه216)

 أبرز صققخف :

 اإلُم٤مم اًمبخ٤مري. -1

 اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ . -2

 أمحد سمـ ُمٜمٞمع . -3

 إؾمح٤مق سمـ راهقي٦م. -4

 وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر . -5

                                                 

( وسمرٟم٤مُم٩م 85( وومٝمرؾم٧م اسمـ ظمػم )ص/35اٟمٔمر : اًمٖمٜمٞم٦م ذم ؿمٞمقخ اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض )ص/ (1)

 ( .83اًمتجٞمبل )ص/

( شمذيمرة 13/111( وشم٤مريخ سمٖمداد )8/182اٟمٔمر شمرمجتف ذم : اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ ) (2)

( وؿمذرات 11/33( واًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م )12/557( واًمسػم)2/32)( واًمٕمؼم 2/588احلٗم٤مظ 

 ( .2/144اًمذه٥م )
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 سمـ محٞمد .وقمبد  -6 

 وقمٛمرو سمـ قمكم اًمٗمالس . -7

 حمٛمد سمـ سمِم٤مر اًمٕمبدي . -8

 حمٛمد سمـ اعمثٜمك اًمٕمٜمزي . -9

 احل٤مومظ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد اًمدارُمل وهمػمهؿ. -11

 أبرز تالمقذه :

 اإلُم٤مم اًمؽمُمذي . -1

 إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ ؾمٗمٞم٤من اًمٗم٘مٞمف راوي اًمّمحٞمح . -2

 أمحد سمـ ؾمٚمٛم٦م احل٤مومظ . -3

 ؾمٕمٞمد سمـ قمٛمرو اًمؼمذقمل . -4

 أسمق سمٙمر سمـ ظمزيٛم٦م . -5

 ُمٙمل سمـ قمبدان . -6

 قمبد اًمرمحـ سمـ أيب طم٤مشمؿ . -7

 مـفجف يف ـتابف : 

رشم٥م اإلُم٤مم يمت٤مسمف قمغم إسمقاب واًمٙمت٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ، ًمٙمٜمف مل يسؿ إسمقاب وإن  -1

 . (1) يم٤من ُمرشمب٤م قمغم إسمقاب وإٟمام ؾمٛمك اًمٙمت٥م وم٘مط

                                                 

ىم٤مل اسمـ اًمّمالح : ) صمؿ إن ُمسٚمام رمحف اهلل وإي٤مٟم٤م رشم٥م يمت٤مسمف قمغم إسمقاب ومٝمق ُمبقب ذم احل٘مٞم٘م٦م  (1)

ٚمؿ ـ٤مب أو ًمٖمػم ذًمؽ ( صٞم٤مٟم٦م صحٞمح  ُمسـؿ اًمٙمتـقاب ًمئال يزداد طمجـر شمراضمؿ إسمـًمٙمٜمف مل يذيم

                = 
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، وذيمر ومٞمٝم٤م جمٛمقع ُم٤م أؾمٜمد  (1)ىمدم ًمٙمت٤مسمف سمٛم٘مدُم٦م سملم ومٞمٝم٤م ؾمب٥م شم٠مًمٞمٗمف ًمٙمت٤مسمف  -2 

وأٟمف قمغم صمالصم٦م أىمس٤مم ، صمؿ ذيمر سم٤مسم٤م ذم وضمقب اًمرواي٦م قمـ اًمث٘م٤مت  ًمٚمٜمبل 

، صمؿ أشمبٕمف    وشمرك اًمٙمذاسملم ، صمؿ سم٤مب ذم شمٖمٚمٞمظ اًمٙمذب قمغم رؾمقل اهلل

 أسمقاسم٤م اظمتتٛمٝم٤م سمب٤مب صح٦م آطمتج٤مج سم٤محلدي٨م اعمٕمٜمٕمـ .

 ذـمف ذم ُم٘مدُم٦م صحٞمحف ًمٞمس٧م يمنمـمف ذم يمت٤مسمف . -3

ذـمف ذم اًمٙمت٤مب ُمـ  ل اسمـ اًم٘مٞمؿ قمـ اعم٘مدُم٦م: ) وُمسٚمؿ مل يِمؽمط ومٞمٝم٤م ُم٤مىم٤م

 .(2)يِمؽ أهؾ احلدي٨م ذم ذًمؽ(  اًمّمح٦م، ومٚمٝم٤م ؿم٠من وًمس٤مئر يمت٤مسمف ؿم٠من آظمر، وٓ

جيٛمع ـمرق احلدي٨م ذم ُمٙم٤من واطمد هم٤مًمب٤م ، يذيمر ومٞمف ُم٤م ارشمْم٤مه ُمـ ـمرىمف ،  -4

 وأؾم٤مٟمٞمده اعمتٕمددة وأًمٗم٤مفمف اعمختٚمٗم٦م.

وشمٜمسٞم٘مف ًمٙمت٤مسمف ، طمتك أن مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ومْمّٚمقه ُمـ هذه طمسـ شمرشمٞمبف  -5

 احلٞمثٞم٦م قمغم صحٞمح اإلُم٤مم اًمبخ٤مري يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤من ذًمؽ.

                                                                                                                        

( . أُم٤م اًمتبقيب٤مت اعمقضمقدة اًمٞمقم قمغم ٟمسخ يمت٤مسمف ومٝمل ُمـ وضع ذاح اًمٙمت٤مب ، 111/)ص=   

 وأؿمٝمره٤م شمبقيب٤مت اًمٜمقوي .

وذًمؽ أٟمف أًمٗمف شمٚمبٞم٦م ًمٓمٚم٥م وإضم٤مسم٦م ًمس١مال شمٚمٛمٞمذه أمحد سمـ ؾمٚمٛم٦م اًمٜمٞمس٤مسمقري ، وم٘مد ىم٤مل ذم ُم٘مدُمتف  (1)

قمـ شمٕمرف مجٚم٦م إظمب٤مر : ) أُم٤م سمٕمد وم٢مٟمؽ يرمحؽ اهلل سمتقومٞمؼ ظم٤مًم٘مؽ ذيمرت أٟمؽ مهٛم٧م سم٤مًمٗمّمح 

ذم ؾمٜمـ اًمديـ وأطمٙم٤مُمف سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد .. وم٠مردت أن شمقىمػ قمغم مجٚمتٝم٤م  اعم٠مصمقرة قمـ رؾمقل اهلل 

ُم١مًمٗم٦م حمّم٤مة ، وؾم٠مًمتٜمل أن أخلّمٝم٤م ًمؽ سمال شمٙمرار يٙمثر .. ( وذيمر اخلٓمٞم٥م ذم شم٤مريخ سمٖمداد 

ٚمؿ وم٘م٤مل : ) صمؿ ( ذم شمرمج٦م أمحد سمـ ؾمٚمٛم٦م اًمٜمٞمس٤مسمقري أٟمف هق ُمـ ـمٚم٥م ذًمؽ ُمـ اإلُم٤مم ُمس4/86)

 مجع ًمف اًمّمحٞمح ذم يمت٤مسمف ( .

 ( .145(اًمٗمروؾمٞم٦م )ص/2)
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 اىمتٍم قمغم إطم٤مدي٨م اعمرومققم٦م ، دون أىمقال اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم . -6 

 .(1)مل يٙمثر ُمـ اًمتٕم٤مًمٞمؼ ذم يمت٤مسمف ، ومس٤مئره٤م اصمٜم٤م قمنم ُمـ اعمت٤مسمٕم٤مت  -7

طمٔمل يمت٤مب اإلُم٤مم ُمسٚمؿ سمٛمٙم٤مٟم٦م يمبػمة قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ  ، وىمد شمٚم٘متف  أمهقتف :

إُم٦م سم٤مًم٘مبقل ، وهق قمٜمد قم٤مُم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اعمرشمب٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سمٕمد صحٞمح اًمبخ٤مري ، 

وذه٥م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ اعمٖم٤مرسم٦م إمم  شم٘مديٛمف قمغم صحٞمح اإلُم٤مم ُمسٚمؿ وًمذًمؽ 

 جلقدة شمرشمٞمبف وطمسـ شم٠مًمٞمٗمف .

)ىمٚم٧م طمّمؾ عمسٚمؿ ذم يمت٤مسمف طمظ قمٔمٞمؿ ُمٗمرط مل  ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر :

حيّمؾ ٕطمد ُمثٚمف سمحٞم٨م أن سمٕمض اًمٜم٤مس يم٤من يٗمْمٚمف قمغم صحٞمح حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ 

: وذًمؽ عم٤م اظمتص سمف ُمـ مجع اًمٓمرق ، وضمقدة اًمسٞم٤مق ، واعمح٤مومٔم٦م قمغم أداء إًمٗم٤مظ 

يمام هل ، ُمـ همػم سم٘مٓمٞمع وٓ رواي٦م سمٛمٕمٜمك ، وىمد ٟمس٩م قمغم ُمٜمقاًمف ظمٚمؼ قمـ 

٤مسمقريلم ومٚمؿ يبٚمٖمقا ؿم٠موه ، وطمٗمٔم٧م ُمٜمٝمؿ أيمثر ُمـ قمنميـ إُم٤مُم٤م ممـ صٜمػ اًمٜمٞمس

 (2)اعمستخرج قمغم ُمسٚمؿ ، ومسبح٤من اعمٕمٓمل اًمقه٤مب(

 : أهؿ رشوحف 

ًم٘مل يمت٤مب اًمّمحٞمح ًمإلُم٤مم ُمسٚمؿ قمٜم٤مي٦م يمبػمة ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وشمقاًم٧م 

 اعم١مًمٗم٤مت ذم ذطمف واًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمف وهمػم ذًمؽ ، ويم٤من ُمـ أسمرز ذوطمف ُم٤م يكم : 

                                                 

 ( .248سمحقث ذم شم٤مريخ اًمسٜم٦م اعمنموم٦م د. أيمرم اًمٕمٛمري )ص/ (1)

 ( .11/127هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ) (2)
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( . ـه356ٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمسٚمؿ ٕيب قمبد اهلل حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمٛمر اعم٤مزري )ت:اعم -1 

 وهق ُمـ أوائؾ ذوطمف .

إيمامل اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد يمت٤مب ُمسٚمؿ ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك اًمٞمحّمبل  -2

( . وهق إيمامل وشمتٛم٦م ًمٙمت٤مب اعمٕمٚمؿ اًمس٤مسمؼ ، وومٞمف شمٗمّمٞمؾ وإمت٤مم ـه544)ت:

 اعم٤مزري .ًمٙمثػم ُمـ اعمس٤مئؾ اًمتل أمجٚمٝم٤م أو أهمٗمٚمٝم٤م 

اعمٗمٝمؿ عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص صحٞمح ُمسٚمؿ ٕيب اًمٕمب٤مس أمحد سمـ قمٛمر  -3

( . وىمد خلص اًمٙمت٤مب أوٓ سمحذف إؾم٤مٟمٞمد هـ656إٟمّم٤مري اًم٘مرـمبل )ت:

وإسم٘م٤مء اًمّمح٤ميب واًمؽممج٦م ًمألسمقاب وأراد سمذًمؽ شم٘مري٥م صحٞمح ُمسٚمؿ عمـ يريد 

 طمٗمٔمف ووم٘مٝمف.

اإلؾم٘م٤مط واًمس٘مط  صٞم٤مٟم٦م صحٞمح ُمسٚمؿ ُمـ اإلظمالل واًمٖمٚمط ومح٤ميتف ُمـ -4

 ه( . 643ًمٚمح٤مومظ أيب قمٛمرو قمثامن سمـ قمٛمرو اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمّمالح )ت:

اعمٜمٝم٤مج ذم ذح صحٞمح ُمسٚمؿ سمـ احلج٤مج ًمإلُم٤مم أيب زيمري٤م حمٞمل اًملم سمـ ذف  -5

( . وهق ُمـ أومْمؾ ذوطمف اًمت٤مُم٦م ، واؾمتٗم٤مد ومٞمف ـه676اًمٜمقوي اًمدُمِم٘مل )ت:

 قمٞم٤مض . يمثػما ُمـ اًمنموح اًمتل ؾمب٘متف ظمّمقص٤م ذح اًم٘م٤ميض

اًمديب٤مج قمغم صحٞمح ُمسٚمؿ سمـ احلج٤مج ًمٚمح٤مومظ ضمالل اًمديـ قمبد اًمرمحـ سمـ  -6

 ( .ـه911أيب سمٙمر اًمسٞمقـمل )ت:
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 ثالجا : سيً أبٕ داّد :  

اؾمٛمف ) اًمسٜمـ ( ، وىمد ؾمامه ُم١مًمٗمف سمذًمؽ يمام ذم رؾم٤مًمتف ٕهؾ اشؿ افؽتاب : 

أهل أصح ُم٤م ُمٙم٦م ) وم٢مٟمٙمؿ ؾم٠مًمتؿ أن أذيمر ًمٙمؿ إطم٤مدي٨م اًمتل ذم يمت٤مب اًمسٜمـ 

قمروم٧م ذم اًمب٤مب ( . وىم٤مل أيْم٤م : ) وإن ُمـ إطم٤مدي٨م ذم يمت٤ميب اًمسٜمـ ُم٤م ًمٞمس 

 سمٛمتّمؾ وهق ُمرؾمؾ ( .

: هق اإلُم٤مم احل٤مومظ أسمق داود ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م سمـ إؾمح٤مق سمـ  ترمجة اإلمام

 ( .ـه275ؾمٜم٦م ) وتقيف( ـه212ؾمٜم٦م ) وفد  سمِمػم إزدي اًمسجست٤مين . 

 أبرز صققخف :

 ُمرسهد .ُمسدد سمـ  -1

 حيٞمك يبـ ُمٕملم . -2

 قمكم سمـ اعمديٜمل . -3

 إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ احلٜمٔمكم اًمِمٝمػم سم٤مسمـ راهقي٦م . -4

 اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ . -5

 قمبد اهلل سمـ ُمسٚمٛم٦م اًم٘مٕمٜمبل . -6

 ُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق ؾمٚمٛم٦م اًمتبقذيمل . -7

 أبرز تالمقذه :

 اإلُم٤مم اًمؽمُمذي . -1

 اإلُم٤مم اًمٜمس٤مئل . -2
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 . أمحد سمـ إسمراهٞمؿ أسمق اًمٓمٞم٥م إؿمٜم٤مين -3 

 طمرب سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٙمرُم٤مين . -4

 اسمٜمف أسمق سمٙمر سمـ أيب داود . -5

 أسمق قمكم حمٛمد سمـ أمحد اًمٚم١مًم١مي راوي اًمسٜمـ قمٜمف . -6

 قمكم سمـ احلسـ سمـ اًمٕمبد أطمد رواة اًمسٜمـ قمٜمف. -7

 مـفجف يف ـتابف : 

ذم رؾم٤مًم٦م اإلُم٤مم أيب داود ٕهؾ ُمٙم٦م ذيمر يمثػم ُمـ ُمٜمٝمجف ذم شمّمٜمٞمٗمف ًمٙمت٤مسمف 

 وُمـ ذًمؽ : 

 سمف قمغم اًمٙمت٥م وإسمقاب اًمٗم٘مٝمٞم٦م .رشم٥م اإلُم٤مم يمت٤م -1

 شمرمجتف ًمألسمقاب واضح٦م ذم احلٙمؿ . -2

 يقرد ذم اًمٖم٤مًم٥م أصح ُم٤م ذم اًمب٤مب . -3

ي٘متٍم قمغم طمدي٨م أو طمديثلم ذم اًمب٤مب ومل يٙمثر ُمـ إطم٤مدي٨م طمتك يٜمتٗمع  -4

 اًمٜم٤مس سمف .

خيتٍم إطم٤مدي٨م اًمٓمقيٚم٦م ، وي٘متٍم قمغم ُمقضع اًمِم٤مهد وحمؾ اًمٗم٘مف ُمـ  -5

 احلدي٨م .

 إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م وم٘مط ، سمؾ أظمرج اًمّمحٞمح وهمػمه . مل ي٘متٍم قمغم -6

 ٓ يروي قمـ اعمؽمويملم . -7

 ُم٤م يم٤من ذم اًمرواي٤مت ضٕمٞمٗم٤م ضٕمٗم٤م ؿمديدا وم٠مٟمف يبلم ذًمؽ . -8
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 يبلم احلدي٨م اعمٜمٙمر . -9 

 مل يذيمر ومٞمف ؿمٞمئ٤م ومٝمق ص٤مًمح . ُم٤م   -11

 أمهقتف : 

يمت٤مب اإلُم٤مم أيب داود ُمـ أهؿ يمت٥م اًمسٜم٦م سمٕمد اًمّمحٞمحلم ، ويٕمتؼم ُمع سم٘مٞم٦م 

يمت٥م اًمسٜمـ إرسمٕم٦م ُمـ أُمٝم٤مت يمت٥م اًمسٜم٦م وُمـ اعمّم٤مدر إصٞمٚم٦م اًمتل ٓخيتٚمػ ذم 

أمهٞمتٝم٤م اصمٜم٤من ، ومم٤م يدل قمغم ُمٙم٤مٟمتف صمٜم٤مء أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم اإلُم٤مم وقمغم يمت٤مسمف ومٛمـ ذًمؽ 

يٙمـ قمٜمده ُمـ اًمٕمٚمؿ إٓ اعمّمحػ اًمذي ومٞمف  ىمقل اسمـ إقمرايب : ) ًمق أن رضمال مل

وىمقل احل٤مومظ (1)يمت٤مب اهلل صمؿ هذا اًمٙمت٤مب مل حيت٩م ُمٕمٝمام إمم رء ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمبت٦م ( 

اخلٓم٤ميب : ) وىمد مجع أسمق داود ذم يمت٤مسمف هذا ُمـ احلدي٨م ذم أصقل اًمٕمٚمؿ وأُمٝم٤مت 

 .(2)(  اًمسٜمـ وأطمٙم٤مم اًمٗم٘مف ُم٤م ٓ ٟمٕمٚمؿ ُمت٘مدُم٤م ؾمب٘مف إًمٞمف وٓ ُمت٠مظمرا حل٘مف ومٞمف

 أهؿ رشوحف : 

 ( .ـه388ُمٕم٤ممل اًمسٜمـ ًمٚمح٤مومظ محد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اخلٓم٤ميب )ت: -1

( . وهق ذح ـه751هتذي٥م ؾمٜمـ أيب داود ًمٚمح٤مومظ اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م )ت: -2

 عمختٍم اعمٜمذري ًمسٜمـ أيب داود .

( ومل ـه855ذح ؾمٜمـ أيب داود ًمٚمح٤مومظ حمٛمقد سمـ حمٛمد اًمٕمٞمٜمل احلٜمٗمل )ت: -3

 يٙمٛمٚمف .

                                                 

 (1/8ُمٕم٤ممل اًمسٜمـ ًمٚمخٓم٤ميب ) (1)

 اعمّمدر اًمس٤مسمؼ . (2)
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اًمّمٕمقد إمم ؾمٜمـ أيب داود ًمٚمح٤مومظ ضمالل اًمديـ سمـ أيب سمٙمر ُمرىم٤مة  -4 

 ( .ـه911اًمسٞمقـمل)ت:

ومتح اًمقدود ذم ذح ؾمٜمـ أيب داود ٕيب احلسـ حمٛمد سمـ قمبد اهل٤مدي اًمسٜمدي  -5

 ( وهق ذح ًمٓمٞمػ سم٤مًم٘مقل .ـه1138)ت:

هم٤مي٦م اعم٘مّمقد ذم طمؾ ؾمٜمـ أيب داود ٕيب اًمٓمٞم٥م حمٛمد ؿمٛمس احلؼ اًمٕمٔمٞمؿ  -6

 وهق ذح ـمقيؾ ًمٙمـ مل يتٛمف .( . ـه1329آسم٤مدي )ت:

( ـه1326قمقن اعمٕمبقد ذح ؾمٜمـ أيب داود عمحٛمد أذف اًمٕمٔمٞمؿ آسم٤مدي )ت: -7

 وهق شمٚمخٞمص ًمٖم٤مي٦م اعم٘مّمقد .

 : سمذل اعمجٝمقد ذم طمؾ ؾمٜمـ أيب داود خلٚمٞمؾ سمـ أمحد اًمسٝم٤مرٟمٗمقري )ت -8

 ( .ـ ه1346

اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اعمقرود ذح ؾمٜمـ أيب داود عمحٛمقد ظمٓم٤مب اًمسبٙمل اعمٍمي  -9

 ( وصؾ ومٞمف إمم يمت٤مب اهلدي ُمـ يمت٤مب احل٩م ، وأمتف اسمٜمف أُملم .ـ ه1352 : )ت
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 ذٖ :ـــع الرتمـامـا : جــًرابع 

أيْم٤م سم٤مؾمؿ اجل٤مُمع سم٤مؾمؿ ضم٤مُمع اًمؽمُمذي واؿمتٝمر اؿمتٝمر اًمٙمت٤مب اشؿ افؽتاب : 

. وأـمٚمؼ قمٚمٞمف أيْم٤م : )اجل٤مُمع اعمختٍم ُمـ (1)اًمّمحٞمح وي٘م٤مل ًمف أيْم٤م ؾمٜمـ اًمؽمُمذي 

 . (2)، وُمٕمروم٦م اًمّمحٞمح واعمٕمٚمقل وُم٤م قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ ( اًمسٜمـ قمـ رؾمقل اهلل 

 ترمجة اإلمام : 

هق اإلُم٤مم احل٤مومظ أسمق قمٞمسك حمٛمد سمـ قمٞمسك سمـ ؾمقرة سمـ ُمقؾمك سمـ اًمْمح٤مك 

 ( .ـه279) تقيف شـة( ،  ـه219) وفد شـة  . اًمسٚمٛمل اًمؽمُمذي

 أبرز صققخف :

 ىمتٞمب٦م سمـ ؾمٕمٞمد اًمبٖمالين . -1

 حمٛمد سمـ اعمثٜمك اًمٕمٜمزي . -2

 قمبد اهلل سمـ قمبد اًمرمحـ اًمدارُمل . -3

 اإلُم٤مم اًمبخ٤مري . -4

 اإلُم٤مم ُمسٚمؿ . -5

 أسمق زرقم٦م اًمرازي قمبٞمد اهلل سمـ قمبد اًمٙمريؿ . -6

 هٜم٤مد سمـ اًمرسي . -7

                                                 

 ( .1/179حتٗم٦م إطمقذي )/ (1)

 ( .98ومٝمرؾم٧م اسمـ ظمػم )ص/ (2)
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 أبرز تالمقذه :  

 أمحد سمـ يقؾمػ اًمٜمسٗمل. -1

 أسمق اًمٕمب٤مس حمٛمد سمـ حمبقب اعمحبقيب . -2

 حمٛمد سمـ ؾمٗمٞم٤من اًمٜمسٗمل  -3

 اهلٞمثؿ سمـ يمٚمٞم٥م اًمِم٤مر . -4

 حمٛمد سمـ ُمٙمل اًمٜمسٗمل . -5

 ممفػاتف :

 ًمإلُم٤مم اًمؽمُمذي قمدد ُمـ اعم١مًمٗم٤مت ًمٙمـ مل يّمؾ إًمٞمٝم٤م إٓ هذه :

 اجل٤مُمع  . وهق أؿمٝمر ُم١مًمٗم٤مشمف. -1

 . شمسٛمٞم٦م أصح٤مب رؾمقل اهلل  -2

 اًمٕمٚمؾ اًمّمٖمػم . -3

 اًمٕمٚمؾ اًمٙمبػم . -4

 اًمِمامئؾ اعمحٛمدي٦م . -5

 امع : مـفجف يف ـتابف اجل

ؾم٤مر اإلُم٤مم اًمؽمُمذي قمغم ُمٜمٝم٩م مجٞمؾ مجع ومٞمف سملم إيراد اًمرواي٤مت واًمٙمالم قمغم 

 وم٘مٝمٝم٤م ودرضمتٝم٤م ، قمغم ـمري٘م٦م مل يسبؼ هل٤م ، وشمٗمّمٞمؾ ذًمؽ يمام يكم : 

، ويم٤من يمت٤مسمف ضم٤مُمٕم٤م ٕسمقاب اًمٗم٘مف  (1) رشم٥م يمت٤مسمف قمغم اًمٙمت٥م وإسمقاب اًمٗم٘مٝمٞم٦م -1

                                                 

وإهمٚم٥م أٟمف يٕمؼم سمٚمٗمظ ) يمت٤مب( قمـ جمٛمققم٦م إسمقاب اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمقضقع واطمد ، وأطمٞم٤مٟم٤م يٕمؼم  (1)

 سمٖمػمه٤م يم٘مقًمف ) أسمقاب اًمّمالة( .
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 اجلقاُمع .وهمػمه٤م  يمام شم٘مدم سمٞم٤من ذًمؽ ذم شمٕمريػ يمت٥م  

حت٧م يمؾ يمت٤مب يذيمر جمٛمققم٦م ُمـ إسمقاب وحت٧م يمؾ سم٤مب يذيمر جمٛمققم٦م ُمـ  -2

إطم٤مدي٨م ويم٤من ٓيٙمثر ُمـ ذيمر إطم٤مدي٨م ذم يمؾ سم٤مب وإٟمام يذيمر قمددا ىمٚمٞمال 

 ورسمام اطمتقى اًمب٤مب قمغم طمدي٨م واطمد وم٘مط .

سمٕمد إيراده ًمٚمحدي٨م يذيمر إمج٤مٓ إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم اًمب٤مب مم٤م يِمٝمد  -3

 رواه .ًمٚمحدي٨م اًمذي 

يقرد سمٕمد ذًمؽ طمٙمٛمف قمغم احلدي٨م يم٘مقًمف )طمدي٨م طمسـ صحٞمح( )طمدي٨م  -4

صحٞمح( )طمدي٨م طمسـ همري٥م( ويتٙمٚمؿ قمغم ُم٤مذم احلدي٨م ُمـ قمٚمؾ واظمتالف 

 ذم رواي٤مشمف.

حيٙمؿ قمغم سمٕمض اًمرواة ، ويٜم٘مؾ يمالم أئٛم٦م اجلرح واًمتٕمديؾ ومٞمٝمؿ ، وأطمٞم٤مٟم٤م  -5

 تْمح اًمراو اعمراد .ًمٞم يٕمّرف سم٤مًمراوي دون اًمٙمالم قمغم درضمتف وإٟمام يٗمٕمؾ ذًمؽ

٤م سم٘مقًمف ىم٤مل يٜم٘مؾ ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م ومقائد أظمذه٤م قمـ ؿمٞمخف اًمبخ٤مري يبدأه -6

 . (1) حمٛمد أو ؾم٠مًم٧م حمٛمدا 

يٜم٘مؾ قمٛمؾ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُم٤م ذم احلدي٨م ، وُمـ أظمذ سمف ، ويمذًمؽ يٜم٘مؾ اخلالف ذم  -7

اعمس٠مًم٦م إن يم٤من ومٞمٝم٤م ظمالف ويبسط ذًمؽ أطمٞم٤مٟم٤م ويٓمٞمؾ ومٞمف ، ويبدأ ذًمؽ سم٘مقًمف 

                                                 

( : وىم٤مل حمٛمد مل يسٛمع ُمٙمحقل ُمـ قمٜمبس٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من . واٟمٔمر 84يم٘مقًمف سمٕمد طمدي٨م رىمؿ ) (1)

ري ذم رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ( وهمػمه٤م وىمد مجٕم٧م ؾم١مآشمف ًمٚمبخ٤م586( و)385( و)299طمدي٨م )

 سمٕمٜمقان ؾم١مآت اًمؽمُمذي ًمٚمبخ٤مري ًمٚمِمٞمخ يقؾمػ اًمدظمٞمؾ رمحف اهلل . 
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قمٚمٞمف قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ( ، وإن يم٤من ذم اعمس٠مًم٦م ظمالف ىم٤مل : ) ورأى ىمقم  )واًمٕمٛمؾ 

ومرأى سمٕمض أصح٤مب اًمٜمبل....  ..( أو : )صمؿ اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ سمٕمد اًمٜمبل 

 ومل شمر ـم٤مئٗم٦م ... ( أو ٟمحق هذه اًمٕمب٤مرات . 

يبقب أطمٞم٤مٟم٤م سم٘مقًمف )سم٤مب ُمٜمف( ، أو )سم٤مب( ًمٞمبلم أن اًمب٤مب اًمت٤مزم ُمتٕمٚمؼ سم٤مًمب٤مب  -8

 ف يم٤مًمٗمّمؾ ُمٜمف .اًمس٤مسمؼ وأٟم

 أحلؼ سمٙمت٤مسمف يمت٤مسم٤م أؾمامه اًمٕمٚمؾ اًمّمٖمػم ذيمر ومٞمف اصمٜم٤م قمنم ُمس٠مًم٦م ُمٜمٝم٤م : ذيمر -9

أؾم٤مٟمٞمده إمم اًمٗم٘مٝم٤مء وأهؾ اًمٕمٚمؿ اًمذيـ يم٤من يٜم٘مؾ أطمٙم٤مُمٝمؿ احلديثٞم٦م أو اًمٗم٘مٝمٞم٦م 

ذم يمت٤مسمف ، صمؿ شمٙمٚمؿ قمغم قمدد ُمـ اعمس٤مئؾ احلديثٞم٦م يم٤مًمرواي٦م سم٤معمٕمٜمك وـمرق 

 واعمرؾمؾ وُمراده سم٤محلسـ وسم٤مًمٖمري٥م .اًمتحٛمؾ واًمٙمالم قمغم اًمرواة 

يمت٤مب ضم٤مُمع اًمؽمُمذي ُمـ أٟمٗمس ُم١مًمٗم٤مت قمٚمؿ احلدي٨م ، وىمد ًم٘مل أمهقتف : 

ىمبقٓ يمبػما قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ ، وم٘مد مجع ومٞمف ُمّمٜمٗمف سملم اًمرواي٦م واًمدراي٦م ومجٛمع سملم 

رواي٦م احلدي٨م وسملم وم٘مٝمف واًمٕمٛمؾ سمف ، وسملم سمٞم٤مٟمف ًمٚمحٙمؿ قمغم احلدي٨م وسمٞم٤من درضمتف ، 

 ذم شمٕمٚمٞمؾ سمٕمض إطم٤مدي٨م ورواهت٤م . واًمٙمالم

 ومٚمف ذم هذا اًمب٤مب ىمّم٥م اًمسبؼ ، ومٚمؿ يسبؼ إمم هذه اًمٓمري٘م٦م اجلٛمٞمٚم٦م اعمبتٙمرة .

ىم٤مل اًمؽمُمذي رمحف اهلل : )صٜمٗم٧م هذا اًمٙمت٤مب ومٕمرضتف قمغم قمٚمامء احلج٤مز 

ومرضقا سمف ، وقمرضتف قمغم قمٚمامء اًمٕمراق ومرضقا سمف ، وقمرضتف قمغم قمٚمامء ظمراؾم٤من 

 .(1)يم٤من ذم سمٞمتف هذا اًمٙمت٤مب ومٙم٠مٟمام ذم سمٞمتف ٟمبل يتٙمٚمؿ ( ومرضقا سمف ، وُمـ 

                                                 

 ( .98-97اًمت٘مٞمٞمد عمٕمروم٦م رواة اًمسٜمـ واعمس٤مٟمٞمد )ص/ (1)
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 وىمد أصمٜمك قمٚمٞمٝم٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ وسمٞمٜمقا ُمٙم٤مٟم٦م هذا اًمٙمت٤مب وُمٜمزًمتف . 

ىم٤مل احل٤مومظ اًمذهبل :)ىمٚم٧م : ذم اجل٤مُمع قمٚمؿ ٟم٤مومع، وومقائد همزيرة، ورؤوس 

اعمس٤مئؾ، وهق أطمد أصقل اإلؾمالم، ًمقٓ ُم٤م يمدره سم٠مطم٤مدي٨م واهٞم٦م، سمٕمْمٝم٤م ُمقضقع، 

 .(1) ويمثػم ُمٜمٝم٤م ذم اًمٗمْم٤مئؾ(

وىم٤مل اسمـ يمثػم اًمدُمِم٘مل : )ويمت٤مب اجل٤مُمع أطمد اًمٙمت٥م اًمست٦م اًمتل يرضمع إًمٞمٝم٤م 

 . (2)اًمٕمٚمامء ذم ؾم٤مئر أوم٤مق( 

 أهؿ رشوحف :

قم٤مرض٦م إطمقذي ذم ذح ضم٤مُمع اًمؽمُمذي ًمٚم٘م٤ميض أيب سمٙمر حمٛمد سمـ قمبد اهلل  -1

 ه( .543إؿمبٞمكم اعم٤مًمٙمل اًمِمٝمػم سم٤مسمـ اًمٕمريب )ت:

اًمٜمٗمح اًمِمذي ٕيب اًمٗمتح  حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٞمٕمٛمري اًمِم٤مومٕمل اعمٕمروف  -2

. (3)( . وصؾ ومٞمف إمم اًمّمالة ذم اعم٘مؼمة واحلامم 734سم٤مسمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس )ت:

 وؾمٞم٠ميت أن احل٤مومظ اًمٕمراىمل يمت٥م ذم شمٙمٛمٚم٦م هذا اًمنمح .

( . وهق ذم قمداد اعمٗم٘مقد ـه795ذح اًمؽمُمذي ًمٚمح٤مومظ اسمـ رضم٥م احلٜمبكم )ت: -3

ؾمػ ، ومل يقضمد ُمٜمف إٓ ىمٓمٕم٦م يسػمة ذم يمت٤مب اًمٚمب٤مس ، وذح اًمٕمٚمؾ وهق ًمأل

 .(4)أواظمر يمت٤مب اًمؽمُمذي 

                                                 

 ( .13/274ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ) (1)

 ( .14/647اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ) (2)

 وىمد ـمبع ذم جمٚمديـ سمتح٘مٞمؼ د. أمحد ُمٕمبد قمبد اًمٙمريؿ . (3)

 ( .1/278ٟمٔمر : دراؾم٦م د. مه٤مم قمبد اًمرطمٞمؿ ؾمٕمٞمد ًمنمح قمٚمؾ اًمؽمُمذي ٓسمـ رضم٥م )ا (4)
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شمٙمٛمٚم٦م اًمٜمٗمح اًمِمذي ًمٚمح٤مومظ زيـ اًمديـ قمبد اًمرطمٞمؿ سمـ احلسلم اًمٕمراىمل  -4 

 ( وسمـ يٙمٛمٚمف وصؾ ومٞمف إمم يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م .ـه816)ت:

 ( .911)ت:قـمل اًمديـ اًمسٞمىمقت اعمٖمتذي قمغم ضم٤مُمع اًمؽمُمذي ًمٚمح٤مومظ ضمالل  -5

حتٗم٦م إطمقذي ذح ضم٤مُمع اًمؽمُمذي ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمبد  -6

 ه( . وهق ُمـ أومْمؾ ذوطمف .1353اًمرطمٞمؿ اعمب٤مريمٗمقري )ت:

ُمٕم٤مرف اًمسٜمـ ًمٚمِمٞمخ حمٛمد يقؾمػ سمـ اًمسٞمد حمٛمد زيمري٤م احلسٞمٜمل اًمبٜمقري  -7

 ( .ـه1379)ت:
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 خامشا : سيً اليشائٕ :  

 اشؿ افؽتاب : 

اؿمتٝمر اًمٙمت٤مب سم٤مؾمؿ اًمسٜمـ ، ويْم٤مف إمم ُم١مًمٗمف ومٞم٘م٤مل ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل ، وهبذا 

 . (1)ؾمامه ُم١مًمٗمف 

ويٓمٚمؼ قمٚمٞمف أيْم٤م : )اعمجتبك( أو )اعمجتٜمك( وذًمؽ ًمٙمقن أطم٤مديثف ذم اًمٖم٤مًم٥م  

 اضمتبٞم٧م وأظمذت ُمـ اًمٙمت٤مب أظمر اًمسٜمـ اًمٙمؼمى .

 اًمٙمؼمى .ويٓمٚمؼ قمٚمٞمف أيْم٤م اًمسٜمـ اًمّمٖمرى متٞمٞمزا قمـ يمت٤مسمف أظمر اًمسٜمـ 

 .(2)ويٓمٚمؼ قمٚمٞمف أيْم٤م اًمّمحٞمح وذًمؽ ًم٘مقة أطم٤مديثف وىمٚم٦م اًمْمٕمٞمػ ومٞمف 

هق احل٤مومظ أسمق قمبد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمكم سمـ ؾمٜم٤من سمـ ترمجة اإلمام : 

 هـ( .313) تقيف شـةهـ( ،  215) وفد شـة  سمحر اًمٜمس٤مئل اخلراؾم٤مين .

 أبرز صققخف :

 احل٤مومظ إؾمح٤مق سمـ راهقي٦م . -1

 زٟمجقيف اًمٜمس٤مئل .محٞمد سمـ  -2

 قمثامن سمـ أيب ؿمٞمب٦م . -3

                                                 

يمام ضم٤مء قمٜمف ذم رواي٦م أمحد سمـ حمبقب اًمرُمكم قمٜمف : )عم٤م قمزُم٧م قمغم مجع اًمسٜمـ اؾمتخرت اهلل ذم  (1)

 اًمرواي٦م قمـ ؿمٞمقخ يم٤من ذم اًم٘مٚم٥م ُمٜمٝمؿ سمٕمض اًمٌمء ومقىمٕم٧م اخلػمة قمغم شمريمٝمؿ ..( .

 ( .55 ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل د. حمٛمد اًمٜمقرؾمت٤مين )ص/اٟمٔمر : اعمدظمؾ إمم (2)
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 قمٛمرو سمـ قمكم اًمٗمالس . -4 

 قمكم سمـ طمجر . -5

 ىمتٞمب٦م سمـ ؾمٕمٞمد اًمبٖمالين . وىمد أيمثر قمٜمف ضمدا . -6

 اإلُم٤مم اًمبخ٤مري . -7

 حمٛمد سمـ سمِم٤مر اًمٕمبدي. -8

 حمٛمد سمـ اعمثٜمك اًمٕمٜمزي . -9

 أبرز تالمقذه :

 أسمق سمٙمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ اًمسٜمل . -1

 أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م اًمٓمح٤موي . -2

 ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب اًمٚمخٛمل اًمٓمؼماين . -3

 قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ قمدي اجلرضم٤مين . -4

 حمٛمد سمـ أمحد أسمق سمنم اًمدوٓيب . -5

 حمٛمد سمـ طمب٤من أسمق طم٤مشمؿ اًمبستل . -6

 حمٛمد سمـ قمٛمرو اًمٕم٘مٞمكم . -7

 يٕم٘مقب سمـ إؾمح٤مق أسمق قمقاٟم٦م اإلؾمٗمرايٞمٜمل . -8

 ممفػاتف :

، رسم٧م ُم١مًمٗم٤مشمف قمغم اًمثالصملم اإلُم٤مم اًمٜمس٤مئل ُمـ إئٛم٦م اعمٙمثريـ ُمـ اًمتّمٜمٞمػ 

 ، ًمٙمـ مل يّمٚمٜم٤م ُمٜمٝم٤م إٓ سمٕمْمٝم٤م وُمٜمٝم٤م :
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 اًمسٜمـ اًمّمٖمرى . -1 

 اًمسٜمـ اًمٙمؼمى . -2

 اًمٓمب٘م٤مت . -3

 شمسٛمٞم٦م ُمـ مل يرو قمٜمف إٓ رضمؾ واطمد . -4

 اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويمقن . -5

 شمٗمسػم اًم٘مرآن . -6

 ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن . -7

 اإلهمراب . -8

 ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م . -9

 ظمّم٤مئص قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م . -11

 واًمٚمٞمٚم٦م .قمٛمؾ اًمٞمقم  -11

 مـفجف يف ـتابف افســ : 

 رشم٥م يمت٤مسمف قمغم إسمقاب اًمٗم٘مٝمٞم٦م . -1

 ٓيذيمر ًمٗمٔم٦م )سم٤مب( ذم شمرامجف إٓ ىمٚمٞمال . -2

 مل يٙمثر ُمـ إيراد إطم٤مدي٨م ذم اًمب٤مب اًمقاطمد . -3

 اضمتٝمد ذم إيراد اًمرواي٤مت اًمث٤مسمت٦م . -4

اقمتٜمك سمبٞم٤من اًمٕمٚمؾ يقرد سمٕمض اًمرواي٤مت ًمٞمبلم ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ قمٚم٦م وضٕمػ ، ومٞمبلم  -5

 ػ اًمرواة أو اًمقهؿ اًمقارد ذم اًمرواي٦م .ضٕم

جيٛمع ـمرق احلدي٨م ذم ُمٙم٤من واطمد وإن يم٤من ذم سمٕمْمٝم٤م ظمٓم٠م أو وهؿ وم٢مٟمف ي٘مدم  -6
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 .(1)اًمرواي٦م اخلٓم٠م وي١مظمر اًمرواي٦م اًمّمقاب 

 يٙمرر احلدي٨م إذا اطمت٤مج ًمذًمؽ ، ويٕمتؼم ُمـ أيمثر اًمٙمت٥م شمٙمرارا ًمٚمحدي٨م . -7

 ص٤مطم٥م اًمٚمٗمظ اًمذي ؾم٤مىمف .إذا روى احلدي٨م ُمـ أيمثر ُمـ ـمريؼ وم٢من يِمػم إمم  -8

 خيتٍم احلدي٨م أطمٞم٤مٟم٤م ويٜمبف قمغم ذًمؽ سم٘مقًمف )خمتٍم( أو ٟمحق هذه اًمٕمب٤مرة . -9

اعمٝمٛمؾ ويقضح اعمبٝمؿ ويسٛمل اًمراوي اعمذيمقر سمٙمٜمٞمتف ذم اإلؾمٜم٤مد  يبلم آؾمؿ   -11

 طمتك يتْمح .

 أمهقتف :

شمٕمتؼم ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل ُمـ أهؿ يمت٥م اًمسٜمـ وُمـ أُمٝم٤مت يمت٥م احلدي٨م ، وىمد 

 اًمٕمٚمؿ قمٚمٞمٝم٤م وقمغم شمّمٜمٞمٗمٝم٤م .أصمٜمك أهؾ 

 .(2)ىم٤مل احل٤ميمؿ : )وُمـ ٟمٔمر ذم يمت٤مب اًمسٜمـ ًمف حتػم ذم طمسـ يمالُمف( 

وىم٤مل اسمـ رؿمٞمد : ) يمت٤مب اًمٜمس٤مئل أسمدع اًمٙمت٥م اعمّمٜمٗم٦م ذم اًمسٜمـ شمّمٜمٞمٗم٤م ، 

وأطمسٜمٝم٤م شمرصٞمٗم٤م ، ويم٠من يمت٤مسمف ضم٤مُمع سملم ـمري٘متل اًمبخ٤مري وُمسٚمؿ  ، ُمع طمظ يمبػم 

٤مب اًمسٜمـ أىمؾ اًمٙمت٥م سمٕمد اًمّمحٞمحلم طمديًث٤م ضٕمٞمًٗم٤م، ُمـ سمٞم٤من اًمٕمٚمؾ وسم٤مجلٛمٚم٦م ومٙمت

 . (4)ومٝمق ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م إصحٞم٦َّم واًم٘مقة أومْمؾ اًمسٜمـ إرسمٕم٦م  .(3)ورضمال جمروطًم٤م( 

                                                 

 ( .2/236اٟمٔمر ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي ٓسمـ رضم٥م ) (1)

 ( .82ُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م )ص/ (2)

 ( .1/484اًمٜمٙم٧م قمغم يمت٤مب اسمـ اصالح ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر ) (3)

( 1/484ر )ـواًمٜمٙم٧م ٓسمـ طمج، ( 1/398ٚمؾ )ـرح اًمٕمـيمالم اسمـ رضم٥م ذم ؿم : ذاـواٟمٔمر ذم ه (4)

                = 
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 أهؿ رشوحف :  

زهر اًمرسمك قمغم اعمجتبك جلالل اًمديـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمسٞمقـمل  -1

 (.ـه911)ت:

قمبد اهل٤مدي اًمسٜمدي طم٤مؿمٞم٦م اًمسٜمدي قمغم اعمجتبك ٕيب احلسـ حمٛمد سمـ  -2

 (.ـه1138)ت:

شمٞمسػم اًمٞمرسى سمنمح اعمجتبك ُمـ اًمسٜمـ اًمٙمؼمى ًمٕمبد اًمرمحـ اًمبٝمٙمكم اًمٞمامين  -3

( .ذم أرسمع جمٚمدات ضخ٤مم وصؾ ومٞمف إمم يمت٤مب احل٩م ومل يتٛمف . ـه1248)ت:

 وىمد طم٘مؼ ذم يمٚمٞم٦م احلدي٨م سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م .

اًمٙم٤مٟمدهٚمقي اًمٗمٞمض اًمسامئل قمغم ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل ًمٚمِمٞمخ حمٛمد زيمري٤م  -4

 (.ـه1412)ت:

ذوق أٟمقار اعمٜمـ اًمٙمؼمى اإلهلٞم٦م سمٙمِمػ أرسار اًمسٜمـ اًمّمٖمرى اًمٜمس٤مئٞم٦م  -5

( وهق ـه1415ًمٚمِمٞمخ حمٛمد اعمخت٤مر سمـ حمٛمد سمـ أمحد ُمزيد اًمِمٜم٘مٞمٓمل )ت:

 ذح ٟم٤مىمص وصؾ ومٞمف إمم يمت٤مب اًمٖمسؾ واًمتٞمٛمؿ ، ذم صمالث جمٚمدات .

اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت اًمسٚمٗمٞم٦م قمغم ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل ٕيب اًمٓمٞم٥م حمٛمد قمٓم٤مء اهلل اًمٗمقضم٤مين  -6

 ( .ـه1419)ت:

ذظمػمة اًمٕم٘مبك ذم ذح اعمجتبك ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمكم سمـ آدم اًمقًمقي آشمٞمقيب .  -7

 وهق أوؾمع وأيمٛمؾ ذوطمف .

                                                                                                                        

( 267( وأقمالم اعمحدصملم ٕيب ؿمٝمب٦م )ص/411واحلدي٨م واعمحدصمقن د. حمٛمد أسمق زهق )ص/= 

 ( .251وسمحقث ذم شم٤مريخ اًمسٜم٦م اعمنموم٦م د. أيمرم اًمٕمٛمري )ص/

٨١١



   
 45   مقزر مادٗ الشي٘ يف الكلٔات العلنٔ٘ باجلامع٘ اإلسالمٔ٘                  

 ا : سيً  ابً ماجُ : ــًادســس 

 اؿمتٝمر اًمٙمت٤مب سم٤مؾمؿ اًمسٜمـ . اشؿ افؽتاب :

هق اإلُم٤مم احل٤مومظ أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ يزيد اًمرسمٕمل ُمقٓهؿ ترمجة اإلمام : 

 ( وإول هق اًمّمحٞمح .ـه275( وىمٞمؾ )ـه273) وتقيف( ـه219ؾمٜم٦م )وفد اًم٘مزويٜمل.

 أبرز صققخف :

 هِم٤مم سمـ قمامر اًمدُمِم٘مل . -1

 أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞمب٦م . -2

 قمكم سمـ حمٛمد اًمٓمٜم٤مومز . -3

 أمحد سمـ أيب احلقاري . -4

 سمِم٤مر اًمٕمبدي .حمٛمد سمـ  -5

 حمٛمد سمـ اعمثٜمك اًمٕمٜمزي . -6

 حمٛمد سمـ اًمٕمالء سمـ يمري٥م اهلٛمداين . -7

 ٟمٍم سمـ قمكم اجلٝمْمٛمل . -8

 يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ اًمدورىمل . -9

 أبرز تالمقذه :

 أمحد سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مزويٜمل . -1

 أمحد سمـ روح اًمبٖمدادي . -2

 أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٙمٞمؿ اعمديٜمل . -3
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 إؾمح٤مق سمـ حمٛمد اًم٘مزويٜمل -4 

 اًم٘مزويٜمل .ؾمٚمٞمامن سمـ يزيد  -5

 قمكم سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مزويٜمل اعمِمٝمقر سم٠ميب احلسـ سمـ اًم٘مٓم٤من. -6

 حمٛمد سمـ قمٞمسك اًمّمٗم٤مر . -7

مل يٙمـ اإلُم٤مم اسمـ ُم٤مضمف ممـ أيمثر ُمـ اًمتّمٜمٞمػ، وم٘مد ذيمر اعمؽممجقن ممفػاتف : 

 ًمف صمالصم٦م يمت٥م وم٘مط وهل : 

 اًمسٜمـ . -1

 اًمت٤مريخ . -2

 اًمتٗمسػم . -3

 سٜمـ وم٘مط .ومم٤م ي١مؾمػ ًمف أٟمف مل يّمٚمٜم٤م ُمـ يمتبف إٓ يمت٤مب اًم

 مـفجف يف ـتابف :

 رشم٥م يمت٤مسمف قمغم إسمقاب اًمٗم٘مٝمٞم٦م . -1

يم٤مٟم٧م شمبقيب٤مشمف ووم٘مٝمف دىمٞم٘م٦م ضمدا ، ىم٤مل اسمـ يمثػم )وهق يمت٤مب ُمٗمٞمد ىمقي اًمتبقي٥م  -2

 .(1)ذم اًمٗم٘مف ( 

ىمدم ًمٙمت٤مسمف سمٛم٘مدُم٦م ذم اًمسٜم٦م ، شمٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م قمغم إُمر سم٤مشمب٤مع اًمسٜم٦م وإظمذ هب٤م  -3

وإىمٞمس٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمسٜم٦م ، صمؿ ذيمر مجٚم٦م وشمٕمٔمٞمٛمٝم٤م ، واضمتٜم٤مب اًمبدع وإهقاء 

 ُمـ أسمقاب اًمٕمٚمؿ وآقمت٘م٤مد واًمرد قمغم أهؾ اًمبدع .

                                                 

 ( .241اًمب٤مقم٨م احلثٞم٨م )ص/ (1)
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ضمرد يمت٤مسمف ُمـ أصم٤مر اعمقىمقوم٦م قمغم اًمّمح٤مسم٦م أو اعم٘مٓمققم٦م قمغم ُمـ سمٕمدهؿ ،  -4 

 ومٚمٞمس ومٞمف إٓ احلدي٨م اعمسٜمد اعمرومقع .

 ٓ يٙمرر احلدي٨م ذم أيمثر ُمـ ُمقضع . -5

ذطم٤م وٓ طمٙمام وٓ وم٘مٝم٤م وٓ همريب٤م ،  يذيمر احلدي٨م وٓ يٕم٘م٥م قمٚمٞمف سمٌمء ٓ -6

 إٓ ُم٤م ٟمدر .

يمت٤مب ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ُمـ اًمٙمت٥م اعمٝمٛم٦م ذم اًمسٜم٦م ، وىمد ضمٕمٚمف أهؾ أمهقتف :

اًمٕمٚمؿ ؾم٤مدؾم٤م ًمٚمٙمت٥م اًمست٦م وىمدُمقه قمغم يمت٥م ىمبٚمف يمٛمقـم٠م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ وؾمٜمـ 

اًمدارُمل وهمػممه٤م ، وذًمؽ سمسب٥م يمثرة ُم٤م اطمتقاه هذا اًمٙمت٤مب ُمـ إطم٤مدي٨م اًمزائدة 

 ( طمديث٤م زائدا قمغم اًمٙمت٥م اخلٛمس٦م . 1339 قمغم سم٘مٞم٦م اًمٙمت٥م اخلٛمس٦م ، ومٚمديف ىمراسم٦م )

سمخالف اعمقـم٠م وم٢من أهمٚم٥م أطم٤مديثف ىمد اؾمتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م إئٛم٦م اخلٛمس٦م ، ورووه٤م 

 قمـ ـمريؼ شمالُمٞمذ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ .

صمؿ إن يمت٤مب اسمـ ُم٤مضمف جمرد ًمرواي٦م إطم٤مدي٨م اًمٜمبقي٦م وم٘مط ، سمخالف اعمقـم٠م 

اًمٙمثػم ُمـ أصم٤مر قمـ اًمّمح٤مسم٦م وُمـ سمٕمدهؿ ، وهذه أصم٤مر وإن  واًمدراُمل ومٗمٞمٝمام

يم٤مٟم٧م ُمٝمٛم٦م إٓ أن إطم٤مدي٨م اًمٜمبقي٦م أهؿ ُمٜمٝم٤م ، ومٚمٝمذا اًمسب٥م ُمع يمثرة زوائد اسمـ 

 ُم٤مضمف ىمدُم٧م ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف قمٚمٞمٝمام . 

ومم٤م ضم٤مء ُمـ اًمثٜم٤مء قمغم هذا اًمٙمت٤مب وسمٞم٤من أمهٞمتف ىمقل اسمـ ُم٤مضمف : )قمرض٧م 

اًمرازي ، ومٜمٔمر ومٞمف وىم٤مل : أفمـ إن وىمع هذا ذم أيدي اًمٜم٤مس هذه اًمسٜمـ قمغم أيب زرقم٦م 

 .(1)شمٕمٓمٚم٧م هذه اجلقاُمع أو أيمثره٤م ( 

                                                 

 ( .13/279ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ) (1)
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وىم٤مل حمٛمد سمـ ـم٤مهر اعم٘مدد : )وًمٕمٛمري إن يمت٤مب أيب قمبد اهلل اسمـ ُم٤مضمف ُمـ  

ٟمٔمر ومٞمف قمٚمؿ ُمزي٦م اًمرضمؾ ، ُمـ طمسـ اًمؽمشمٞم٥م ، وهمزارة إسمقاب ، وىمٚم٦م إطم٤مدي٨م ، 

 .(1)وشمرك اًمتٙمرار( 

 .(2)اسمـ طمجر : )يمت٤مسمف ذم اًمسٜمـ ضم٤مُمع ضمٞمد يمثػم إسمقاب واًمٖمرائ٥م(  وىم٤مل

 أهؿ رشوحف :

اإلقمالم سمسٜمتف قمٚمٞمف اًمسالم ًمٕمالء اًمديـ ُمٖمٚمٓم٤مي سمـ ىمٚمٞم٩م احلٜمٗمل  -1

 ( . ومل يٙمٛمٚمف ، وـمبع ًمٙمٜمف ُمكمء سم٤مًمتّمحٞمٗم٤مت .ـه762)ت:

ُمّمب٤مح اًمزضم٤مضم٦م قمغم ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ًمٚمح٤مومظ ضمالل اًمديـ اًمسٞمقـمل  -2

 ( .ـه911)ت:

يمٗم٤مي٦م احل٤مضم٦م ذم ذح ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ٕيب احلسـ حمٛمد سمـ قمبد اهل٤مدي اًمسٜمدي  -3

 ( .ـه1138)ت:

( . وهق ـه1296إٟمج٤مح احل٤مضم٦م ًمٚمِمٞمخ قمبد اًمٖمٜمل اعمجددي اًمدهٚمقي )ت: -4

 ذح خمتٍم .

طم٤مؿمٞم٦م قمغم ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ًمٚمِمٞمخ ومخر احلسـ سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ طمبٞم٥م اهلل  -5

 ( .ـه1315اًمٙمٜمٙمقهل )ت:

ضم٦م سمنمح ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ًمٚمِمٞمخ حمٛمد اًمٕمٚمقي احلٞمدرآسم٤مدي ُمٗمت٤مح احل٤م -6

 ( . وهق قمب٤مرة قمـ طم٤مؿمٞم٦م قمغم اًمٙمت٤مب .ـه1366)ت:

                                                 

 ( .121اًمت٘مٞمٞمد ذم ُمٕمروم٦م رواة اًمسٜمـ واعمس٤مٟمٞمد )ص/ (1)

 (.9/531ذي٥م )هتذي٥م ًمتٝم (2)
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 إهداء اًمديب٤مضم٦م سمنمح ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ًمٚمِمٞمخ صٗم٤مء اًمْمقي اًمٕمدوي اعمٍمي . -7 

ُمِم٤مرق إٟمقار اًمقه٤مضم٦م وُمٓم٤مًمع إرسار اًمبٝم٤مضم٦م ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمكم سمـ آدم  -8

 إشمٞمقيب .
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 ( :258ب تقزٓب التَذٓب للحافظ ابً حجز العشقالىٕ )ت:التعزٓف بكتا 

هذا اًمٙمت٤مب هق شمٚمخٞمص ًمٙمت٤مب )هتذي٥م اًمتٝمذي٥م( اًمذي هق أيْم٤م شمٚمخٞمص 

ًمٙمت٤مب هتذي٥م اًمٙمامل ًمٚمٛمزي ، ويمت٤مب اعمزي مجع ومٞمف مجٞمع اًمرواة اعمذيمقريـ ذم 

 اًمٙمت٥م اًمست٦م

وشمالُمٞمذه ومٙمؾ راو ذيمر ذم أي رواي٦م ذم اًمٙمت٥م اًمست٦م شمرضمؿ ًمف ، وذيمر ؿمٞمقظمف 

اعمذيمقريـ ذم أؾم٤مٟمٞمد اًمٙمت٥م اًمست٦م ، وذيمر يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذا اًمراوي ضمرطم٤م 

وشمٕمديال وذًمؽ سمٜم٘مؾ يمالُمٝمؿ ومٞمف ، وذيمر سمٕمض اًم٘مّمص اعمذيمقرة ذم شمرمج٦م هذا 

 اًمراوي ؾمقاء مم٤م يدل قمغم قمٚمٛمف أو طمٗمٔمف أو ُمٙم٤مٟمتف أو همػم ذًمؽ .

، ويقضمد ومٞمف اًمٙمثػم ُمـ ومٚمام يم٤من يمت٤مب هتذي٥م اًمٙمامل ًمٚمٛمزي واؾمٕم٤م وُمٓمقٓ 

اًمتٗم٤مصٞمؾ ، اطمتٞم٩م إمم يمت٤مب خمتٍم ًمف شمسٝمؾ ومٞمف اًمقصقل إمم اعمٕمٚمقُم٦م ، وم٤مظمتٍمه 

احل٤مومظ اسمـ طمجر سم٘مدر صمٚم٨م اًمٙمت٤مب سمٙمت٤مب ؾمامه )هتذي٥م اًمتٝمذي٥م( ًمٙمٜمف أيْم٤م مل 

 يػ سم٤مًمٖمرض اعمٓمٚمقب.

وم٤مظمتٍمه سمٙمت٤مب اًمت٘مري٥م ، وخلص ومٞمف شمرمجف يمؾ راوي سمام ٓيتج٤موز ؾمٓمرا 

ريـ ، وسمدٓ ُمـ ذيمر اًمِمٞمقخ واًمتالُمٞمذ اًمذيـ رسمام يٙمقٟمقن سم٤مًمٕمنمات أو أو ؾمٓم

اعمئ٤مت ، سمدٓ ُمـ ذًمؽ ضمٕمؾ ًمٙمؾ ومؽمة ُمـ اًمزُم٤من ـمب٘م٦م ، وم٘مسؿ اًمرواة إمم ـمب٘م٤مت ، 

ومجٕمؾ اًمّمح٤مسم٦م اًمٓمب٘م٦م إومم ويمب٤مر اًمت٤مسمٕملم اًمٓمب٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وأوؾم٤مـمٝمؿ اًمٓمب٘م٦م اًمث٤مًمث٦م 

و اًمث٤مٟمٞم٦م ومٝمؿ ىمبؾ اعم٤مئ٦م ، وُمـ يم٤من ُمـ اًمٓمب٘م٦م وهٙمذا .)وُمـ يم٤من ُمـ اًمٓمب٘م٦م إومم أ

اًمث٤مًمث٦م إمم اًمث٤مُمٜم٦م ومٝمؿ سمٕمد اعم٤مئ٦م ، وُمـ يم٤من ُمـ اًمٓمب٘م٦م اًمت٤مؾمٕم٦م إمم اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة ومٝمؿ 
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 .(1)سمٕمد اعم٤مئتلم ( 

وسمدٓ ُمـ رسد أىمقال إئٛم٦م ذم اًمراوي ضمرطم٤م وشمٕمديال ، اؾمتٕم٤مض قمـ ذًمؽ 

 أو صدوق ، أو ضٕمٞمػ( . سمذيمر طمٙمؿ خمتٍم ُمٚمخص ًمٚمراوي يم٠من ي٘مقل ) صم٘م٦م ،

ووضع إؿم٤مرة ورُمزا عمـ أظمرج رواي٦م هذا اًمراوي ومٛمـ أظمرج ًمف اًمبخ٤مري 

رُمز ًمف سمرُمز خ وُمسٚمؿ م وأسمق داود د واًمؽمُمذي ت واًمٜمس٤مئل س واسمـ ُم٤مضمف ق وُمـ 

 روى قمٜمف اًمست٦م مجٞمٕم٤م رُمز ًمف ب ع يٕمٜمل اجلامقم٦م . 

. ويٙمقن  وم٤مؾمتٓم٤مع سمذًمؽ أن يٚمخص يمت٤مب هتذي٥م اًمٙمامل سم٘مدر صمٚم٨م صمٚمثف

 .راوي سمدل أن شمٙمقن ذم صٗمح٤مت ـمقيٚم٦م، أصبح٧م ذم ؾمٓمر واطمداحلٙمؿ واًمؽممج٦م ًمٚم

ُمث٤مل ًمراو طمٙمؿ قمٚمٞمف احل٤مومظ ذم اًمت٘مري٥م: )ع قمبد اًمرمحـ سمـ هرُمز إقمرج ، 

أسمق داود اعمدين ، ُمقمم رسمٞمٕم٦م سمـ احل٤مرث ، صم٘م٦م صمب٧م قم٤ممل ، ُمـ اًمث٤مًمث٦م ، ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمبع 

 ٤مئ٦م . قمنم (. أي ؾمٜم٦م ؾمبع قمنم سمٕمد اعم

  

                                                 

 ( .82شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص/ (1)
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 دراس٘ خمتصزٗ لعظزٗ أحادٓح مً الكتب الشت٘ ّمشيد اإلماو أمحد :  
 مً صحٔح البدارٖ ( : احلدٓح األّل )

: طمدصمٜم٤م احلٛمٞمدي قمبد اهلل سمـ اًمزسمػم ىم٤مل طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من (1)ىم٤مل اًمبخ٤مري رمحف اهلل 

أٟمف ؾمٛمع  ىم٤مل طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد إٟمّم٤مري ىم٤مل أظمؼمين حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمٛمل

قمغم اعمٜمؼم ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م  قمٚم٘مٛم٦م سمـ وىم٤مص اًمٚمٞمثل ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

إكام إظامل بافـقات وإكام فؽؾ امرىء ما كقى ؾؿـ ـاكت "ي٘مقل : رؾمقل اهلل 

 . "هجرتف إػ دكقا يصقبفا أو إػ امرأة يـؽحفا ؾفجرتف إػ ما جاهر إفقف

 رشح احلديث :

 ذم صحٞمح اًمبخ٤مري . ذم يمت٤مب سمدء اًمقطمل .هذا احلدي٨م هق أول طمدي٨م 

مجع ٟمٞم٦م وهل اًم٘مّمد  )إظامل بافـقات(هل أداة طمٍم وىمٍم .  ؿقفف : )إكام(

أي أن  وؿقفف : )إكام إظامل بافـقات(قمغم أُمر ُمـ إُمقر ؾمقاء ذم اًمديـ أو اًمدٟمٞم٤م ، 

قن إٓ صح٦م ُم٤م ي٘مع ُمـ اعمٙمٚمػ ُمـ ىمقل أو ومٕمؾ أو يمامًمف وشمرشمٞم٥م اًمثقاب قمٚمٞمف ٓ يٙم

 طمس٥م ُم٤م يٜمقيف.

اهلجرة ذم اًمٚمٖم٦م : اخلروج ُمـ أرض إمم أرض وُمٗم٤مرىم٦م اًمقـمـ  )هجرتف(

وإهؾ ُمِمت٘م٦م ُمـ اهلجر وهق ضد اًمقصؾ. وذقم٤م : هل ُمٗم٤مرىم٦م دار اًمٙمٗمر إمم دار 

اإلؾمالم ظمقف اًمٗمتٜم٦م وىمّمدا إلىم٤مُم٦م ؿمٕم٤مئر اًمديـ. واعمراد هب٤م هٜم٤م اخلروج ُمـ ُمٙم٦م 

أي ٟمٞم٦م  ( ؾؿـ ـاكت هجرتف إػ اهلل ورشقفف ) .  وهمػمه٤م إمم ُمديٜم٦م رؾمقل اهلل

                                                 

 ( .1صحٞمح اًمبخ٤مري ، يمت٤مب سمدء اًمقطمل ، طمدي٨م ) (1)
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 )ومـ ـاكت هجرتف فدكقا يصقبفا(أضمرا وصمقاسم٤م  )ؾفجرتف إػ اهلل ورشقفف(وىمّمدا  

أي ضمزاء قمٛمٚمف )ؾفجرتف إػ ما هاجر إفقف( يتزوضمٝم٤م.  )أو امرأة يـؽحفا(أي حيّمٚمٝم٤م

 هق ذًمؽ اًمٖمرض اًمدٟمٞمقي اًمذي ىمّمده إن طمّمٚمف وإٓ ومال رء ًمف .

 قائد احلديث : مـ ؾ

أن اجلزاء قمغم إقمامل واًمثقاب قمٚمٞمٝم٤م راضمع ًمٚمٜمٞم٦م ومٛمـ ٟمقى اخلػم أضمر سمف ،  (1

 وطمّمؾ ًمف صمقاسمف ، وُمـ ٟمقى اًمدٟمٞم٤م سم٠مُمقره مل حيّمؾ ًمف إٓ ُم٤مٟمقاه .

أن اًمٜمٞم٦م يٛمٞمز هب٤م سملم إقمامل ، وم٤مًمّمالة ُمثال واطمدة ًمٙمـ اًمٜمٞم٦م هل ُمـ ُمٞمزت  (2

اًمٗمرض قمـ اًمٜمٗمؾ ، يمذًمؽ اًمٖمسؾ واطمد واًمٜمٞم٦م ُمٞمزت همسؾ اًمتٜمٔمػ أو اًمتؼمد 

 قمـ همسؾ اجلٜم٤مسم٦م ، ومٛمـ مل يٜمق مل يٙمـ ومٕمٚمف صحٞمح٤م .

واًمٔم٤مهر أن احلٙمٛم٦م ُمـ اسمتداء اًمبخ٤مري يمت٤مسمف هبذا احلدي٨م اًمتٜمبٞمف قمغم 

 اإلظمالص وشمّمحٞمح اًمٜمٞم٦م ُمـ يمؾ ـم٤مًم٥م قمٚمؿ وُمٕمٚمؿ أو ُمتٕمٚمؿ.

 ( :  مً صحٔح البدارٖ احلدٓح الجاىٕ )

:طَمدصمٜم٤م حمٛمد، طمدصمٜم٤م قمٛمرو سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، قمـ (1)ىم٤مل اإلُم٤مم اًمبخ٤مري رمحف اهلل 

، أن أسم٤م  : أظمؼمين ؾمٕمٞمد سمـ اعمسٞم٥م ، ىم٤مل : أظمؼميِن اسمـ ؿمٝم٤مب ، ىَم٤مل إوزاقمل

َحؼ  ادُْسؾِِؿ َظَذ ادُْسؾِِؿ ََخٌْس: َرد   "ي٘مقل:  ؾمٛمٕمؽَمؾُمقَل اهللَِّ ، ىم٤مل:   هريرة

ْظَقِة، َوَتْشِؿقُت افَعاضِِس  ِز، َوإَِجاَبُة افدَّ
بَاُع اجَلـَائِ اَلِم، َوِظَقاَدُة ادَِريِض، َواتِّ  . "افسَّ

                                                 

 صحٞمح اًمبخ٤مري ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز ، سم٤مب إُمر سم٤مشمب٤مع اجلٜم٤مئز . (1)
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 رشح احلديث : 

أي مخس  )َخس(قمغم أظمٞمف اعمسٚمؿ  )ظذ ادسؾؿ(أي واضمبف )حؼ ادسؾؿ(

طم٘مقق ٓزُم٦م ًمٙمؾ ُمسٚمؿ قمغم أظمٞمف اعمسٚمؿ ، وذيمر اًمٕمدد يٗمٞمد ذم اًمْمبط واحلٗمظ هلذه 

ورد اًمسالم واضم٥م ، وم٢من يم٤من ًمقطمده وضم٥م قمٚمٞمف أن يرد  )رد افسالم(احل٘مقق ، 

سمٜمٗمسف ، وإن يم٤من ُمع مج٤مقم٦م ومٝمق ومرض يمٗم٤مي٦م ، إن رد أطمدهؿ ؾم٘مط قمـ اًمب٤مىملم 

الـمٛمئٜم٤من قمٚمٞمف ، واًمتخٗمٞمػ قمٜمف ، واًمدقم٤مء أي زي٤مرشمف قمٜمد ُمرضف ًم )وظقادة ادريض(

أي اشمب٤مع اعمٞم٧م ًمٚمّمالة قمٚمٞمف ودومٜمف ، وهذا يدل قمغم أن هذه  )واتباع اجلـائز(ًمف 

)وإجابة احل٘مقق ًمٞمس٧م ظم٤مصف سمح٤مل احلٞم٤مة وم٘مط ، سمؾ هل ُمستٛمرة طمتك سمٕمد اعمقت ، 

سٕمد وهذا ذم طم٤مل اًمٗمرح واًمرسور ، وم٢من اعمسٚمؿ يِم٤مرك أظم٤مه ذم أومراطمف وي افدظقة(

أي اًمدقم٤مء ًمف سم٘مقل :  )وتشؿقت افعاضس(عم٤م يسٕمده وهذا دًمٞمؾ قمغم اعمحب٦م واعمقدة 

)يرمحؽ اهلل( وهذا اًمتِمٛمٞم٧م عمـ قمٓمس ومحد اهلل وؾمٛمع ذًمؽ ُمٜمف ، أُم٤م ُمـ مل حيٛمد 

 اهلل ومال يِمٛم٧م يمام ضم٤مء ذم اًمسٜم٦م .

واحلدي٨م يدل قمغم شمٙم٤مشمػ اعمسٚمٛملم وحمب٦م سمٕمْمٝمؿ ًمبٕمض وىمرب سمٕمْمٝمؿ ُمـ 

 سمٕمض .

ن اعمسٚمؿ يٙمقن ُمع أظمٞمف ذم طم٤مل رسوره أو ُمرضف أو صحتف وطمتك ووم٤مشمف ، وأ

 ويٙمقن دائؿ اًمدقم٤مء إلظمقاٟمف اعمسٚمٛملم سم٤مخلػم واًمسالُم٦م واًمرمح٦م واًمٕم٤مومٞم٦م .

وهذا ُمـ أقمٔمؿ إطم٤مدي٨م اًمتل ًمق قمٛمؾ اًمٜم٤مس هب٤م واًمتزُمقا هب٤م ًمرأي٧م 

  ورمح٦م سملم أشمب٤مقمف .اعمجتٛمع اعمسٚمؿ يزداد شمٙم٤مشمٗم٤م وشمٕم٤موٟم٤م وحمب٦م وًمٞمٜم٤م سملم أومراده 
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 احلدٓح الجالح )مً صحٔح مشله ( :  
:طمدصمٜمل أسمق ظمٞمثٛم٦م زهػُم سمٜمحرب، طمدصمٜم٤م ويمٞمع، (1)ىم٤مل اإلُم٤مم ُمسٚمؿ رمحف اهلل 

ـِ َيْٕمَٛمَر، ح وطمدصمٜم٤م قمبٞمد اهلل سمـ ُمٕم٤مذ  قمـ يَمْٝمٛمس، قمـ قمبد اهلل سمـ سُمَرْيَدَة، قمـ حيٞمك سْم

ّي  ـِ طمدصمٜم٤م أَ  -َوَهَذا طَمِديُثُف  -اًْمَٕمٜمؼَْمِ ـْ حَيَْٞمك سْم ـِ سُمَرْيَدَة، قَم ـِ اسْم يِب، طمدصمٜم٤م يَمْٝمَٛمٌس، قَم

، وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘م٧ُم َأَٟم٤م َومُحَْٞمُد سمْ  ِة َُمْٕمَبٌد اجْلَُٝمٜمِلُّ ـْ ىَم٤مَل ذِم اًْمَ٘مَدِر سم٤ِمًْمَبٍْمَ َل َُم ـُ َيْٕمَٛمَر، ىَم٤مَل: يَم٤مَن َأوَّ

لْمِ  يُّ طَم٤مضمَّ ْٛمػَمِ ـِ احْلِ مْحَ ِـ  -قَمْبِد اًمرَّ ـْ َأْصَح٤مِب  - َأْو ُُمْٕمَتِٛمَرْي وَمُ٘مْٚمٜم٤َم: ًَمْق ًَمِ٘مٞمٜم٤َم َأطَمًدا َُم

ـِ  َرؾُمقِل اهللِ  ـُ قُمَٛمَر سْم َؼ ًَمٜم٤َم قَمبُْد اهللِ سْم  ذِم اًْمَ٘مَدِر، وَمُقومِّ
ِ
ء َٓ وَمَس٠َمًْمٜم٤َمُه قَمامَّ َيُ٘مقُل َه١ُم

ـْ َيِٛمٞمٜمِ  ـْ ؿِماَمًمِِف، اخْلَٓم٤َّمِب َداظِماًل اعمَْْسِجَد، وَم٤ميْمتَٜمَْٗمُتُف َأَٟم٤م َوَص٤مطِمبِل َأطَمُدَٟم٤م قَم ظَمُر قَم ْٔ ِف، َوا

ُف ىَمْد فَمَٝمَر ىِمَبَٚمٜم٤َم َٟم٤مٌس  ـِ إِٟمَّ مْحَ ، وَمُ٘مْٚم٧ُم: َأسَم٤م قَمْبِد اًمرَّ  وَمَٔمٜمَٜم٧ُْم َأنَّ َص٤مطِمبِل ؾَمَٞمٙمُِؾ اًْمَٙماَلَم إزَِمَّ

ُْؿ َيْزقُمٛمُ  ـْ ؿَم٠ْمهِنِْؿ، َوَأهنَّ ُروَن اًْمِٕمْٚمَؿ، َوَذيَمَر ُِم َٓ ىَمَدَر، َوَأنَّ َيْ٘مَرُءوَن اًْمُ٘مْرآَن، َوَيَتَ٘مٗمَّ قَن َأْن 

َُْمَر ُأُٟمٌػ، ىَم٤مَل:  ْٕ ُْؿ سُمَرآُء ُِمٜمِّل»ا ُهْؿ َأينِّ سَمِريٌء ُِمٜمُْٝمْؿ، َوَأهنَّ ، شوَم٢مَِذا ًَمِ٘مٞم٧َم ُأوًَمِئَؽ وَم٠َمظْمؼِمْ

ـُ قُمَٛمَر  ِذي حَيْٚمُِػ سمِِف قَمْبُد اهللِ سْم طََمِدِهْؿ ُِمْثَؾ ُأطُمٍد َذَهًب٤م، وَم٠َمْٟمَٗم٘مَ »َواًمَّ ِٕ ُف َُم٤م ىَمبَِؾ اهللُ ًَمْق َأنَّ 

ـَ سم٤ِمًْمَ٘مَدرِ  ـُ قِمٜمَْد ش ُِمٜمُْف طَمتَّك ُي١ْمُِم ـُ اخْلَٓم٤َّمِب ىَم٤مَل: سَمْٞمٜماََم َٟمْح صَمٜمِل َأيِب قُمَٛمُر سْم صُمؿَّ ىَم٤مَل: طَمدَّ

َذاَت َيْقٍم، إِْذ ـَمَٚمَع قَمَٚمْٞمٜم٤َم َرضُمٌؾ ؿَمِديُد سَمَٞم٤مِض اًمثَِّٞم٤مِب، ؿَمِديُد ؾَمَقاِد  َرؾُمقِل اهللِ 

َٕمِر،  َٓ َيْٕمِروُمُف ُِمٜم٤َّم َأطَمٌد، طَمتَّك ضَمَٚمَس إمَِم اًمٜمَّبِلِّ اًمِمَّ َٗمِر، َو ، وَم٠َمؾْمٜمََد َٓ ُيَرى قَمَٚمْٞمِف َأصَمُر اًمسَّ

ؾْماَلِم،  ـِ اإْلِ يِن قَم ُد َأظْمؼِمْ ْٞمِف قَمغَم وَمِخَذْيِف، َوىَم٤مَل: َي٤م حُمَٛمَّ ُريْمَبَتْٞمِف إمَِم ُريْمبََتْٞمِف، َوَوَضَع يَمٗمَّ

ًدا َرُشقُل اهللِ  ":  وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ َّٓ اهللُ َوَأنَّ ُُمَؿَّ َٓ إَِفَف إِ ْشاَلُم َأْن َتْشَفَد َأْن  ، اإْلِ

                                                 

( يمت٤مب اإليامن ، سم٤مب ُمٕمروم٦م اإليامن واإلؾمالم واًم٘مدر وقمالُم٦م اًمس٤مقم٦م ، 1/36صحٞمح ُمسٚمؿ ) (1)

 ( .1رىمؿ )
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جَّ اْفَبْقَت إِِن اْشَتَطْعَت إِفَْقِف َشبِقاًل   اَة، َوَتُصقَم َرَمَضاَن، َوحَتُ ـَ اَلَة، َوُتْمِِتَ افزَّ َوُتِؼقَؿ افصَّ

ياَمِن، ىَم٤مَل: " ـِ اإْلِ يِن قَم ىُمُف، ىَم٤مَل: وَم٠َمظْمؼِمْ  "ىَم٤مَل: َصَدىْم٧َم، ىَم٤مَل: وَمَٕمِجْبٜم٤َم ًَمُف َيْس٠َمًُمُف، َوُيَّمدِّ

ِه َورَشِّ  ـَ بِاْفَؼَدِر َخْرِ ِخِر، َوُتْمِم ْٔ ُتبِِف، َوُرُشؾِِف، َواْفَقْقِم ا ـُ ـَ بِاهللِ، َوَماَلئَِؽتِِف، َو ِه َأْن ُتْمِم

طْمَس٤مِن، ىَم٤مَل: ، ىَم٤مَل: َص " ـِ اإْلِ يِن قَم َؽ َتَراُه، َؾنِْن  "َدىْم٧َم، ىَم٤مَل: وَم٠َمظْمؼِمْ َلكَّ ـَ َأْن َتْعُبَد اهللَ 

ُف َيَراَك  ـْ َتَراُه َؾنِكَّ ْ َتُؽ ٤مقَم٦ِم، ىَم٤مَل: "ََل ـِ اًمسَّ يِن قَم َما ادَْْسُئقُل َظـَْفا بَِلْظَؾَؿ  "، ىَم٤مَل: وَم٠َمظْمؼِمْ

ائِِؾ  ـَ افسَّ ـْ َأَُم٤مَرهِت٤َم، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل: وَم٠مَ  "ِم يِن قَم َػاَة  "ظْمؼِمْ َتَفا، َوَأْن َتَرى احْلُ ََمُة َربَّ ْٕ َأْن َتؾَِد ا

اِء َيَتَطاَوُفقَن يِف اْفُبـَْقاِن  ٞم٤ًّم، صُمؿَّ ىَم٤مَل "اْفُعَراَة اْفَعاَفَة ِرَظاَء افشَّ
، ىَم٤مَل: صُمؿَّ اْٟمَٓمَٚمَؼ وَمَٚمبِْث٧ُم َُمٚمِ

ائُِؾ؟ َيا ُظَؿُر َأَتْدِري مَ  "زِم:  يُؾ  "ىُمْٚم٧ُم: اهللُ َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَٚمُؿ، ىَم٤مَل:  "ـِ افسَّ ُف ِجْزِ َؾنِكَّ

ُؿُؽْؿ ِديـَُؽْؿ  ْؿ ُيَعؾِّ ـُ  . "َأَتا

 رشح احلديث :

 هذا احلدي٨م ُمـ أقمٔمؿ إطم٤مدي٨م ذم سمٞم٤من ُمراشم٥م اًمديـ وأريم٤مٟمف .

يتؼػرون )وأي سٟم٤م ذم ٟم٤مطمٞمتٞمف ويمٜمٗمٞمف ، ويمٜمٗم٤م اًمٓم٤مئر ضمٜم٤مطم٤مه )ؾاـتـػتف(ىمقًمف 

هذا  )وذـر مـ صلهنؿ(وُمٕمٜم٤مه يٓمٚمبقٟمف ويتبٕمقٟمف وىمٞمؾ ُمٕمٜم٤مه : جيٛمٕمقٟمف  افعؾؿ(

اًمٙمالم ُمـ يمالم سمٕمض اًمرواة اًمذيـ دون حيٞمك سمـ يٕمٛمر يٕمٜمل وذيمر اسمـ يٕمٛمر ُمـ 

)وإن طم٤مل ه١مٓء ووصٗمٝمؿ سم٤مًمٗمْمٞمٚم٦م ذم اًمٕمٚمؿ وآضمتٝم٤مد ذم حتّمٞمٚمف وآقمتٜم٤مء سمف 

ىمدر وٓ قمٚمؿ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم وإٟمام يٕمٚمٛمف سمٕمد أي ُمست٠مٟمػ مل يسبؼ سمف  إمر أكػ(

وذًمؽ ٕهنؿ أٟمٙمروا هذا اًمريمـ اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ أريم٤من  )ؾلخزهؿ أن بريء مـفؿ(وىمققمف

 اإليامن وهق اإليامن سم٤مًم٘مدر .

٨٢٣



   
 57   مقزر مادٗ الشي٘ يف الكلٔات العلنٔ٘ باجلامع٘ اإلسالمٔ٘                  

وهل هٞمئ٦م شمدل قمغم أن هذا اًمرضمؾ  )صديد بقاض افثقاب صديد شقاد افشعر( 

قف أثر افسػر وٓيعرؾف مـا )ٓيرى ظؾمل ي٠مت ُمـ ؾمٗمر ًمٙمقٟمف طمسـ اهلٞمئ٦م واًمٚمب٤مس 

أي أن أُمره همري٥م ومٚمٞمس قمٚمٞمف آصم٤مر اًمسٗمر ، وًمٞمس هق ُمٜم٤م أهؾ اعمديٜم٦م اًمذيـ  أحد(

ُمٕمٜم٤مه أن اًمرضمؾ اًمداظمؾ وضع يمٗمٞمف قمغم ومخدي  )ووضع ـػقف ظذ ؾخديف(ٟمٕمرومٝمؿ 

ٟم٤مداه سم٤مؾمٛمف قمٚمٞمف  )ؿال يا ُمؿد أخزِن ظـ اإلشالم (ٟمٗمسف وضمٚمس قمغم هٞمئ٦م اعمتٕمٚمؿ 

يٜمتبف اًمٜم٤مس هلذا اًمرضمؾ اًمٖمري٥م وٕؾمئٚمتف ، وؾم٠مًمف قمـ آؾمالم وم٠مضم٤مسمف  اًمّمالة طمتك

 )ؿال صدؿت ؾعجبـا فف يسلفف ويصدؿف(سمذيمر أريم٤من اإلؾمالم اخلٛمس٦م  اًمٜمبل 

ؾمب٥م شمٕمجبٝمؿ أن هذا ظمالف قم٤مدة اًمس٤مئؾ اجل٤مهؾ إٟمام هذا يمالم ظمبػم سم٤معمسئقل قمٜمف 

صمؿ  ؾلخزِن ظـ اإليامن ( )ؿالومل يٙمـ ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ُمـ يٕمٚمؿ ذًمؽ همػم اًمٜمبل 

 ڑ ژأريم٤من اإليامن اًمست٦م، واإليامن درضم٦م أقمغم ُمـ درضم٦م اإلؾمالم  ذيمر ًمف اًمٜمبل 

 .  [14]احلجرات :   ژ ڳ گ گ گ گ ک کک ک

واإلطمس٤من هل اعمرشمب٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ ُمراشم٥م اًمديـ  ) ؿال ؾلخزِن ظـ اإلحسان (

ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض رمحف اهلل : )  ) أن تعبد اهلل ـلكؽ تراه افخ(وهل أقمغم اعمراشم٥م 

هذا احلدي٨م ىمد اؿمتٛمؾ قمغم ذح مجٞمع وفم٤مئػ اًمٕمب٤مدات اًمٔم٤مهرة واًمب٤مـمٜم٦م ُمـ 

قم٘مقد اإليامن وأقمامل اجلقارح وإظمالص اًمرسائر واًمتحٗمظ ُمـ آوم٤مت إقمامل طمتك 

 إن قمٚمقم اًمنميٕم٦م يمٚمٝم٤م راضمٕم٦م إًمٞمف وُمتِمٕمب٦م ُمٜمف ( .

ذم اًمرواي٦م إظمرى رهب٤م قمغم اًمتذيمػم  )ربتفا(إُم٤مرة هل اًمٕمالُم٦م  )أمارهتا(

وذم إظمرى سمٕمٚمٝم٤م ، وىم٤مل : يٕمٜمل اًمرساري وُمٕمٜمك رهب٤م ورسمتٝم٤م ؾمٞمده٤م وُم٤مًمٙمٝم٤م 
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وؾمٞمدهت٤م وُم٤مًمٙمتٝم٤م ىمٞمؾ ُمٕمٜم٤مه : يمثرة اًمٕم٘مقق ومٞمٙمقن أسم٤مء قمٜمد إسمٜم٤مء سمٛمٜمزًم٦م اًمرىمٞمؼ ،  

وهل سم٤مٕصؾ  وىمٞمؾ إن ُمٕمٜم٤مه : أن اإلُم٤مء يٚمدن اعمٚمقك ، ومٞمٙمقن اسمٜمٝم٤م هق اًمسٞمد واعمٚمؽ

أُم٤م اًمٕم٤مًم٦م ومٝمؿ اًمٗم٘مراء واًمٕم٤مئؾ  )افعافة رظاء افشاء يتطاوفقن يف افبـقان(رسي٦م وأُم٦م 

واًمرقم٤مء وي٘م٤مل ومٞمٝمؿ رقم٤مة وُمٕمٜم٤مه أن أهؾ اًمب٤مدي٦م وأؿمب٤مهٝمؿ ُمـ أهؾ احل٤مضم٦م واًمٗم٤مىم٦م 

 شمبسط هلؿ اًمدٟمٞم٤م طمتك يتب٤مهقن ذم اًمبٜمٞم٤من .

 شم٘مدم . ٤من وهمػم ذًمؽ مم٤موذم احلدي٨م سمٞم٤من أريم٤من اإلؾمالم واإليامن واإلطمس

 احلدٓح الزابع )مً صحٔح مشله( :

ـُ (1)ىم٤مل اإلُم٤مم ُمسٚمؿ  ـُ َأيِب ؿَمْٞمَب٦َم، َوُزَهػْمُ سْم ـُ ؾَمِٕمٞمٍد، َوَأسُمق سَمْٙمِر سْم صَمٜم٤َم ىُمَتْٞمَب٦ُم سْم : طَمدَّ

ـْ ـَمْٚمِؼ  ـِ ؿَمْٞمب٦ََم، قَم ـْ ُُمّْمَٕم٥ِم سْم طَمْرٍب، ىم٤مًمقا: طمدصمٜم٤م ويمٞمع، قمـ زيمري٤م سمـ أيب زائدة، قَم

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم، ىَم٤مًَم٧ْم:  ، قَم سَمػْمِ ـِ اًمزُّ ـْ قَمْبِد اهللِ سْم ـِ طَمبِٞم٥ٍم، قَم ـَ  ": ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ سْم َظْؼٌ ِم

َْطَػاِر،  ْٕ َقاُك، َواْشتِـَْشاُق ادَْاِء، َوَؿص  ا ْحَقِة، َوافسِّ اِرِب، َوإِْظَػاُء افؾِّ اْفِػْطَرِة: َؿص  افشَّ

بِِط، َوَحْؾُؼ اْفَعاَكِة، َواْكتَِؼاُص ادَْاِء  اِجِؿ، َوَكْتُػ اإْلِ ٤م: ىَم٤مَل ىَم٤مَل َزيَمِريَّ  "َوَؽْسُؾ اْفَزَ

َّٓ َأْن شَمُٙمقَن اعمَْْْمَٛمَْم٦َم ، َزاَد ىُمَتْٞمب٦َُم، ىَم٤مَل َويمِٞمٌع:  َة إِ اْكتَِؼاُص  "ُُمّْمَٕم٥ٌم: َوَٟمِسٞم٧ُم اًْمَٕم٤مِذَ

ْشتِـَْجاَء  ِٓ  "ادَْاِء: َيْعـِل ا

 رشح احلديث :

أي اًمسٜم٦م ، واعمراد أن هذه )مـ افػطرة( أي قمنم ظمّم٤مل  ؿقفف : )ظؼ(

 ۇئ ژ اخلّم٤مل ُمـ ؾمٜمـ إٟمبٞم٤مء اًمذيـ أُمرٟم٤م أن ٟم٘متدي هبؿ ًم٘مقًمف ؾمبح٤مٟمف : 

                                                 

 ( .261( يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ، سم٤مب ظمّم٤مل اًمٗمٓمرة ، رىمؿ )1/223ُمسٚمؿ )صحٞمح  (1)
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وأول ُمـ ُأُمر هب٤م إسمراهٞمؿ صٚمقات اهلل قمٚمٞمف وذًمؽ ىمقًمف [ 91]إٟمٕم٤مم:   ژ ۆئۆئ

أي )ؿص افشارب( [ .124]اًمب٘مرة:   ژ ھھ ہ ہ  ہ ہ ۀ ژ شمٕم٤ممم :

أي شمٙمثػمه٤م وشمقومػمه٤م  )وإظػاء افؾحقة(قمغم اًمِمٗم٦م ُمٜمف  إطمٗم٤مؤه وىمّمف أو أظمذ ُم٤مزاد

أي اؾمتخداُمف ًمتٜمٔمٞمػ اًمٗمؿ وإؾمٜم٤من  )وافسقاك(قمٗم٤م اًمٌمء أي يمثر وزاد . 

طمتك ٓ شمٓمقل  )وؿص إطػار(أي ضمذسمف إمم إٟمػ قمٜمد اًمقضقء  )واشتـشاق اداء(

مجع سمرمج٦م سمْمٛمٝمام وهل ُمٗم٤مصؾ إص٤مسمع )وؽسؾ افزاجؿ(ويٕمٚمؼ ومٞمٝم٤م اًم٘مذر  

واًمٕم٘مداًمتل شمٙمقن ذم فمٝمقر إص٤مسمع جيتٛمع ومٞمٝم٤م اًمقؾمخ وٟمبف هب٤م قمغم ُم٤م قمداه٤م مم٤م 

أي )وكتػ اإلبط(اضمتٛمع ومٞمف اًمقؾمخ ُمـ أٟمػ وأذن، واعمراد قمٜمد اًمقضقء وهمػمه

)وحؾؼ ؿمٕمره ، وذًمؽ ٕن اًمِمٕمر ؾمب٥م ذم شمٙمقن اًمرائح٦م اًمٙمرهي٦م ذم هذا اعمٙم٤من 

أي آؾمتٜمج٤مء  )واكتؼاص اداء(أي طمٚمؼ اًمِمٕمر طمقل ومرج اًمرضمؾ أو اعمرأة  افعاكة(

وهق اسمـ  )ؿال مصعب(وهق اسمـ أيب زائدة أطمد رواة هذا احلدي٨م  )ؿال زـريا( سم٤معم٤مء

وهذا ؿمؽ ُمٜمف ذم اخلّمٚم٦م اًمٕم٤مذة  ،  )وكسقت افعارشة إٓ أن تؽقن ادضؿضة(ؿمٞمب٦م 

أن اعمْمٛمْم٦م ُمـ ظمّم٤مل اًمٗمٓمرة ،  وىمد ضم٤مء ذم طمدي٨م ًمٕمامر سمـ ي٤مرس ُم٤م يدل قمغم

 وهق أومم( . (2): )ًمٕمٚمٝم٤م اخلت٤من وهل اعمذيمقرة ُمع اخلٛمس  (1)وىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض 

  

                                                 

 (2/61إيمامل اعمٕمٚمؿ ) (1)

 يريد طمدي٨م )مخس ُمـ اًمٗمٓمرة ( وومٞمف ذيمر اخلت٤من . (2)
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 احلدٓح اخلامص )مً سيً أبٕ داّد( : 

صمٜم٤م اًمقًمٞمد سمـ ُمسٚمؿ، (1)ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق داود رمحف اهلل  صمٜم٤م أمحد سمـ طمٜمبؾ، طمدَّ :طمدَّ

ٚمٛملِّ  صمٜمل قمبد اًمرمحـ سمـ قمٛمرو اًمسُّ صمٜمل ظم٤مًمد سمـ ُمٕمدان، طمدَّ صمٜم٤م صمقر سمـ يزيد، طمدَّ طمدَّ

 ے ھ ژ وطُمجُر اسمـ طُمْجٍر، ىم٤مٓ:أشمٞمٜم٤م اًمٕمرسم٤مَض سمـ ؾم٤مري٦م، وهق مِمَـّ ٟمزل ومٞمف:

[ 92]اًمتقسم٦م:   ژ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے

ـَ وُُم٘متبسلَم، وم٘م٤مل اًمٕمرسم٤مُض: َصغمَّ سمٜم٤م رؾمقُل  ـَ وقَم٤مئدي ومسٚمَّٛمٜم٤م، وىمٚمٜم٤م: أشمٞمٜم٤مَك َزاِئِري

ذات يقم، صمؿ أىمبَؾ قمٚمٞمٜم٤م، ومَققَمَٔمٜم٤م ُمققمٔم٦ًم سمٚمٞمٖم٦َم َذَروَم٧ْم ُمٜمٝم٤م اًمٕمٞمقُن وَوضِمَٚم٧م   اهلل

، ومامذا شَمٕمٝمُد إًمٞمٜم٤م؟   ُمٜمٝم٤م اًم٘مٚمقُب، وم٘م٤مل ىم٤مئؾ: ي٤م رؾمقَل اهلل يم٠مَن هذه ُمققمٔم٦ُم ُمقدعِّ

أوصقُؽؿ بتؼقى اهلل وافسؿِع وافطَّاظِة وإْن َظْبدًا حبشقًَّا، ؾنكَّف مـ َيِعْش مـؽؿ  ":  ىم٤مل

 ، ـَ اصدي َغ افرَّ َبْعدي ؾَسَرى اختالؾًا ـثرًا، ؾعؾقُؽؿ بسـَّتل وُشـَِّة اخُلؾػاِء، ادَفديِّ

قا ظؾق ؽقا هباوَظض  ؾَّ ُُمَدَثٍة بْدَظٌة، ََتَسَّ ـُ فا بافـَّقاجِذ، وإيَّاـؿ وُُمَْدثاِت إمقِر، ؾنن 

 "وـؾ بدَظٍة َضالفةٌ 

 رشح احلديث :

َـّ كزل ؾقف:    ۓ  ے  ے  ھچ ؿقفف : ) أتقـا افعرباَض بـ شارية، وهق ِِم

( أي ُمـ اًمٗم٘مراء چ ﮹  ﮸  ﮷   ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ

يريدون ُمٜمف أن يٕمٓمٞمٝمؿ دواسم٤م ًمػميمبقه٤م ويذهبقا ُمٕمف ًمٚمجٝم٤مد  اًمذيـ ضم٤مءوا ًمٚمٜمبل 

ُمٜمٝمؿ سم٠مٟمف ًمٞمس ًمديف ُم٤م حيٛمٚمٝمؿ قمٚمٞمف  ذم ؾمبٞمؾ اهلل ذم همزوة شمبقك ، وم٤مقمتذر اًمٜمبل 

                                                 

 ( .4617( يمت٤مب اًمسٜم٦م ، سم٤مب ذم ًمزوم اًمسٜم٦م ، رىمؿ )4/211ؾمٜمـ أيب داود ) (1)
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ُمـ اًمدواب ، ومتقًمقا وهؿ يبٙمقن طمزٟم٤م  ًمٕمدم ىمدرهتؿ قمغم أن يٙمقن هلؿ ٟمٗم٘م٦م  

ؿ مل يتٛمٙمٜمقا ُمـ وٕهن يستٓمٞمٕمقن هب٤م أن يِمؽموا اًمدواب ًمػميمبقه٤م ُمع اًمٜمبل 

أي: ضم٤مءوا ًمزي٤مرشمف وقمٞم٤مدشمف  )أتقـاك زائريـ وظائديـ ومؼتبسغ(اعمج٤مهدة ُمع اًمٜم٤مس.

)ؾَقَظَظـا مقظظًة وآؾمتٗم٤مدة ُمـ قمٚمٛمف، ومحدصمٝمؿ هبذا احلدي٨م قمـ رؾمقل اهلل 

أي ُمققمٔم٦م سمٚمٞمٖم٦م ُم١مصمرة ضمٕمٚم٧م  بؾقغَة َذَرَؾْت مـفا افعققُن وَوِجَؾت مـفا افؼؾقُب(

عم٤م ؾمٛمٕمقا  )ـلهنا مقظظة مقدع(٤مف ، واًمٕمٞمقن شمذرف وشمبٙمل ، اًم٘مٚمقب شمقضمؾ وخت

هذه اعمققمٔم٦م ، ظمِمقا أن هذه ُمققمٔم٦م ُمقدع وأن قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ىمد اىمؽمب 

يٗمٕمٚمقٟمف سمٕمد همٞم٤مسمف قمٜمٝمؿ وُمقشمف قمٚمٞمف اًمّمالة  أضمٚمف ومٓمٚمبقا ُمٜمف أن يٕمٝمد إًمٞمٝمؿ ُم٤م

٤م سمٕمدك وم٘م٤مل أي أقمٓمٜم٤م وصٞمتؽ ًمٜم٤م اًمتل ٟمتٛمسؽ هب ) ؾلوصـا(واًمسالم وم٘م٤مًمقا 

وهل أقمٔمؿ اًمقص٤مي٤م ورأس إُمر ، وشم٘مقى اهلل أن جيٕمؾ اًمٕمبد  )أوصقؽؿ بتؼقى اهلل(

 )وافسؿع وافطاظة(سمٞمٜمف وسملم قمذاب اهلل وىم٤مي٦م ، وذًمؽ سمٗمٕمؾ إواُمر وشمرك اًمٜمقاهل 

أي: )وإن ظبدا حبشقا(أي عمـ وٓه اهلل أُمريمؿ ، وذًمؽ سم٤معمٕمروف وذم همػم ُمٕمّمٞم٦م اهلل 

شمقمم قمٚمٞمٙمؿ قمبدًا، وهذا مم٤م طمذف ومٞمف يم٤من واؾمٛمٝم٤م وسم٘مل ظمؼمه٤م ، وإن يم٤من اًمذي 

وىمد أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أٟمف ٓ جيقز ًمٚمٕمبد أن يتقمم اًمقٓي٦م اًمٕمٔمٛمك وإٟمام يٙمقن وزم 

قمبدا ، ٕن اًمٕمبد ُمِمٖمقل سمٛمّم٤مًمح ؾمٞمده وُمٜم٤مومٕمف ُمٚمؽ ًمسٞمده ٓ ًمٜمٗمسف  إُمر طمرا ٓ

ل سمٞمده ٓ سمٞمد همػمه وم٠مضمٞم٥م قمـ ، ووزم إُمر جي٥م أن يٙمقن ُمتٍموم٤م سمٛمٜم٤مومٕمف وه

احلدي٨م سم٠مضمقسم٦م ُمٜمٝم٤م أن اعمراد سمذًمؽ اعمب٤مًمٖم٦م وآؾمتبٕم٤مد أو يمقٟمف قمبدا ومٞمام ُم٣م صمؿ 

أقمتؼ ووىم٧م وٓيتف يم٤من طمرا أو يمقٟمف قمبدا ُمقمم قمغم سمٚمد أو ٟم٤مطمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ًمقزم إُمر 

 وًمٞمس هق اإلُم٤مم واًمسٚمٓم٤من أو يمقٟمف شمٖمٚم٥م قمغم اًمٜم٤مس.
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وهذا ُمـ دٓئؾ ٟمبقشمف قمٚمٞمف  ْعدي ؾَسَرى اختالؾًا ـثرًا()ؾنكَّف مـ َيِعْش مـؽؿ بَ  

، وم٘مد فمٝمر  اًمّمالة واًمسالم ومٝمق خيؼم قمـ أُمر ؾمٞمحّمؾ وىمد طمّمؾ يمام أظمؼم قمٜمف 

آظمتالف واًمتٗمرق سمٕمده وطمّمٚم٧م اًمٗمتـ سم٤مُٕم٦م سمٕمد ُم٘متؾ قمٛمر وقمثامن ريض اهلل 

َغ افرَّ قمٜمٝمام  ـَ ()ؾعؾقُؽؿ بسـَّتل وُشـَِّة اخُلؾػاِء، ادَفديِّ هذا شمرهمٞم٥م ووصٞم٦م  اصدي

سم٤مًمتٛمسؽ سمسٜمتف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم وؾمٜم٦م ظمٚمٗم٤مئف اًمراؿمديـ وهؿ اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م 

أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وقمكم ، ومخالومتٝمؿ ظمالوم٦م ٟمبقه وظمالوم٦م راؿمدة أصمٜمك قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمبل 

قا ظؾقفا بافـَّقاجذِ ووصٗمٝم٤م سم٤مًمرؿم٤مد وأُمر سم٤مًمتٛمسؽ هب٤م وم٘م٤مل  ؽقا هباوَظض  أي  ()ََتَسَّ

اشمبٕمقه٤م ومتسٙمقا هب٤م سم٘مقه يمام أن ُمـ يريد آُمس٤مك سمٌم سم٘مقه يٕمظ قمٚمٞمف سم٤مًمٜمقاضمذ 

سمٕمدُم٤م رهم٥م ذم  وهٜم٤م يره٥م اًمٜمبل  ) وإيَّاـؿ وُُمَْدثاِت إمقِر( وهل إؾمٜم٤من 

اًمتٛمسؽ سم٤مًمسٜم٦م ، هٜم٤م يره٥م ُمـ اعمحدصم٤مت واًمبدع ويٜمٝمك قمٜمٝم٤م وحيذر ُمٜمٝم٤م سم٘مقًمف 

هل اًمبدع  )ُمدثات إمقر (روا ُمٜمٝم٤م وٓ شمٗمٕمٚمقا أي اسمتٕمدوا قمٜمٝم٤م واطمذ )إياـؿ(

) ؾنن اًمتل أطمدصم٧م ذم اًمديـ ، وىمد طمذر ُمٜمٝم٤م ًمٙمقهن٤م ضالًم٦م خم٤مًمٗم٦م هلدي اًمٜمبل وم٘م٤مل: 

ؾَّ ُُمَدَثٍة بْدَظٌة، وـؾ بدَظٍة َضالفٌة( ومٙمؾ حمدصم٦م هل سمدع اسمتدقم٧م ًمٞمس هل٤م أصؾ ذم  ـُ

وسمٞمٜمف ودًمٜم٤م  د ضم٤مء سمف ٟمبٞمٜم٤م اًمديـ ، وُم٤م يم٤من يمذًمؽ ومٝمق ضالًم٦م ، ٕن اخلػم يمٚمف ىم

 وم٘مد اسمتدع وضؾ . إًمٞمف ، ومٛمـ ضم٤مء سمٌمء زائد قمغم ُم٤م ضم٤مء سمف اًمٜمبل 

ومدل احلدي٨م قمغم ومْمؾ شم٘مقى اهلل ، وإُمر سم٤مًمسٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمإلُم٤مم ، وإظمب٤مره 

قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم سم٤مومؽماق إُم٦م وآظمتالف اًمٙمثػم اًمذي ؾمٞمحّمؾ ومٞمٝم٤م ، وأُمره 

ج٤مة ُمـ اًمٗمتـ سم٤مٕظمذ سمسٜمتف وؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ واًمتٛمسؽ هب٤م سم٤مًمٓمري٘م٦م اعمثغم ًمٚمٜم

وشمرك ُم٤م ظم٤مًمٗمٝم٤م ُمـ اًمبدع وًمزوم اًمت٘مقى ومج٤مقم٦م اعمسٚمٛملم ، ومٗمل ذًمؽ اخلػم يمٚمف 

٨٢٩



   
 63   مقزر مادٗ الشي٘ يف الكلٔات العلنٔ٘ باجلامع٘ اإلسالمٔ٘                  

 واًمسالُم٦م ُمـ اًمٗمتـ .  

 ( : مً جامع الرتمذٖ احلدٓح الشادض )

: طمدصمٜم٤م مُحٞمد سمـ ُمسٕمدة ىم٤مل: طمدصمٜم٤م سمنِم سمـ (1)ىم٤مل اإلُم٤مم اًمؽمُمذي رمحف اهلل 

اعمٗمْمؾ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اجلريري، قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمرة، قمـ أسمٞمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل 

اإلرشاك  ":  ىم٤مًمقا: سمغم ي٤م رؾمقل اهلل، ىم٤مل " ؟ أٓ أحدثؽؿ بلـز افؽبائر ":  اهلل 

، أو ؿقل  وصفادة افزور "، ىم٤مل: وضمٚمس ويم٤من ُمتٙمئ٤م، وم٘م٤مل: "باهلل، وظؼقق افقافديـ

 ي٘مقهل٤م طمتك ىمٚمٜم٤م ًمٞمتف ؾمٙم٧م .  ، ومام زال رؾمقل اهلل  " افزور

وذم اًمب٤مب قمـ أيب ؾمٕمٞمد: هذا طمدي٨م طمسـ صحٞمح ، وأسمق سمٙمرة اؾمٛمف ٟمٗمٞمع 

 سمـ احل٤مرث. ا

 رشح احلديث :

أي سم٠مقمٔمؿ اًمذٟمقب  )بلـز افؽبائر(أي أٓ أظمؼميمؿ وأقمٚمٛمٙمؿ  )أٓ أحدثؽؿ(

هل يمؾ ذٟم٥م أـمٚمؼ قمٚمٞمف سمٜمص اًمٙمت٤مب أو اًمسٜم٦م أو سم٢ممج٤مع أهؾ وأيمؼمه٤م ، واًمٙمب٤مئر ]

اًمٕمٚمؿ أٟمف يمبػمة أو قمٔمٞمؿ أو ؿمدد اًمٜمٙمػم قمغم وم٤مقمٚمف ، أو قمٚمؼ قمٚمٞمف طمد ، أو أظمؼم ومٞمف 

واًمذٟمقب شمتٗم٤موت ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م هق يمبػم وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق صٖمػم ، واًمٙمب٤مئر  (2)سمِمدة اًمٕم٘م٤مب [ 

يمذًمؽ شمتٗم٤موت ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م هق أيمؼم ُمـ أظمر . صمؿ سملم ُم٤مهل أيمؼم اًمٙمب٤مئر سم٘مقًمف 

اإلذاك سم٤مهلل وهق أن ينمك ُمع اهلل ؾمقاه ، وأن  )اإلرشاك باهلل وظؼقق افقافديـ(

                                                 

 (  .1911ء ذم قم٘مقق اًمقاًمديـ رىمؿ )( أسمقاب اًمؼم واًمّمٚم٦م ، سم٤مب ُم٤م ضم٤م4/312ضم٤مُمع اًمؽمُمذي ) (1)

 ( .2/46اعمٗمٝمؿ عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص ُمسٚمؿ ًمٚم٘مرـمبل ) (2)
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ذٟم٥م اًمذي ٓ يٖمٗمره اهلل عمـ جيٕمؾ ُم٤م ؾمقى اهلل ٟمدا ًمف ، وهق أقمٔمؿ اًمذٟمقب وهق اًم 

أي ىمٓمع صٚمتٝمام ُم٠مظمقذ ُمـ اًمٕمؼ وهق اًمِمؼ واًم٘مٓمع )وظؼقق افقافديـ(ُم٤مت قمٚمٞمف .

واعمراد قم٘مقق أطمدمه٤م أي آذاه أو قمّم٤مه وظمرج قمـ ـم٤مقمتف ، واًمٕم٘مقق ُمـ يمب٤مئر 

اًمذٟمقب وىمد ىمرن هٜم٤م ُمع اًمنمك سم٤مهلل شمٕم٤ممم وهق أقمٔمؿ اعمٜمٝمٞم٤مت ، وىمرن إُمر سمٓم٤مقم٦م 

 ڳ ژ ُٕمر سمٕمب٤مدة اهلل وهق أقمٔمؿ اعم٠مُمقرات يمام ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :اًمقاًمديـ ُمع ا

 [23]اإلرساء :  ژ ںں ڱ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

)ؾؼال: ًمبٞم٤من أمهٞم٦م ُم٤م ؾمٞمتحدث قمٜمف سمٕمد ذًمؽ  ،  )وجؾس وـان متؽئا(

أي اًمِمٝم٤مدة سم٤مًمٙمذب واًمب٤مـمؾ ، وذًمؽ ٕهن٤م ؿمٝم٤مدة وصفادة افزور وؿقل افزور(

يؼقهلا حتك  ؾام زال رشقل اهلل  ) اًمٜم٤مس وفمٚمؿ هلؿ .يمذب ، وومٞمٝم٤م شمْمٞمٞمع حل٘مقق 

 ويمرره٤م شمٕمٔمٞمام ًمٕم٘مقسمتٝم٤م وحتذيرا ُمـ اًمقىمقع ومٞمٝم٤م . ؿؾـا فقتف شؽت(

 ( :  مً سيً اليشائٕ احلدٓح الشابع )

: أظمؼمٟم٤م ه٤مرون سمـ حمٛمد سمـ سمٙم٤مر سمـ سمالل، قمـ (1)ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمس٤مئل رمحف اهلل 

ـُ  ـِ حمٛمد سمـ قمٞمسك َوُهَق اسْم ؾُمَٛمٞمٍع، ىَم٤مَل: طمدصمٜم٤م مُحَٞمد اًمٓمَِّقيُؾ، قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، قَم

ًدا  ":  ىَم٤مَل   اًمٜمبل َّٓ اهللَُّ، َوَأنَّ ُُمَؿَّ َٓ إَِفَف إِ ـَِغ َحتَّك َيْشَفُدوا َأْن  ُأِمْرُت َأْن ُأَؿاتَِؾ ادُْْؼِ

 َّٓ َٓ إَِفَف إِ ْقا َظْبُدُه َوَرُشقُفُف، َؾنَِذا َصِفُدوا َأْن  ًدا َظْبُدُه َوَرُشقُفُف، َوَصؾَّ اهللَُّ، َوَأنَّ ُُمَؿَّ

 َّٓ ْؿ، إِ ُؾقا َذَبائَِحـَا، َؾَؼْد َحُرَمْت َظَؾْقـَا ِدَماُؤُهْؿ َوَأْمَقاهُلُ ـَ  َصاَلَتـَا، َواْشَتْؼبَُؾقا ؿِْبَؾَتـَا، َوَأ

َفا   . "بَِحؼِّ

                                                 

 ( .3966( يمت٤مب حتريؿ اًمدم رىمؿ )7/75ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل ) (1)
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 رشح احلديث : 

 )أؿاتؾ ادؼـغ(أي أُمرين اهلل سم٠من  ()أنسمْمؿ اهلٛمزة عم٤م مل يسّؿ وم٤مقمٚمف  )أمرت(

)يشفدوا أن ٓ إفف إٓ اهلل وأن أي إمم أن  )حتك(أي اعمنميمقن ُمـ همػم أهؾ اًمٙمت٤مب، 

اعمٗمروض٦م سم٤معمداوُم٦م قمغم اإلشمٞم٤من هب٤م  )يؼقؿقا افصالة(طمتك  ُمؿًدا رشقل اهلل، و(

تّمديؼ اعمٗمروض٦م أي يٕمٓمقه٤م عمستح٘مٞمٝم٤م. واًم )يمتقا افزـاة(طمتك  )و(سمنموـمٝم٤م، 

سمرؾم٤مًمتف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم يتْمٛمـ اًمتّمديؼ سمٙمؾ ُم٤م ضم٤مء سمف، وذم طمدي٨م أيب 

)وصؾقا صالتـا واشتؼبؾقا ؿبؾتـا هريرة ذم اجلٝم٤مد آىمتّم٤مر قمغم ىمقًمف ٓ إًمف إٓ اهلل 

هذا ومٞمٛمـ دظمؾ اإلؾمالم ومل يٕمٛمؾ اًمّم٤محل٤مت يمؽمك اجلٛمٕم٦م  وذبحقا ذبقحتـا(

ذيمر هذه إُمقر ُمع اًمِمٝم٤مدشملم ًمٞمتبلم اىمؽمان واجلامقم٦م ومٞم٘م٤مشمؾ طمتك يذقمـ ًمذًمؽ، و

أو أقمٓمقا اجلزي٦م، وأـمٚمؼ قمغم اًم٘مقل ومٕماًل ٕٟمف ومٕمؾ  )ؾنذا ؾعؾقا ذفؽ(اًم٘مقل سم٤مًمٕمٛمؾ 

أي طمٗمٔمقا  )ؾؼد حرمت ظؾقـا(اًمٚمس٤من أو هق ُمـ سم٤مب شمٖمٚمٞم٥م آصمٜملم قمغم اًمقاطمد، 

قمّمٛمتٝمؿ  ، ومال هتدر دُم٤مؤهؿ وٓ شمستب٤مح أُمقاهلؿ سمٕمد)دماءهؿ وأمقاهلؿ(وُمٜمٕمقا 

 يم٘متؾ ٟمٗمس أو ردة أو اًمثٞم٥م اًمزاين .)إّٓ بحؼفا(سم٤مإلؾمالم سمسب٥م ُمـ إؾمب٤مب، 

وي١مظمذ ُمـ هذا احلدي٨م ىمبقل إقمامل اًمٔم٤مهرة واحلٙمؿ مم٤م ي٘متْمٞمف اًمٔم٤مهر، 

وآيمتٗم٤مء ذم ىمبقل اإليامن سم٤مٓقمت٘م٤مد اجل٤مزم ، وىمبقل شمقسم٦م اًمٙم٤مومر ُمـ همػم شمٗمّمٞمؾ سملم 

 يمٗمر فم٤مهر أو سم٤مـمـ .
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 ( : مً سيً ابً ماجُ الجامً )احلدٓح  

: طمدصمٜم٤م قمٛمرو سمـ راومع ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمبد اهللَّ سمـ (1)ىم٤مل اسمـ ُم٤مضمف رمحف اهلل 

ْٕمبل، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم، ي٘مقل  اعمب٤مرك، قمـ زيمري٤م سمـ أيب زائدة، قمـ اًمِمَّ

ٌ  "ي٘مقل: قمغم اعمٜمؼم، وأهقى سم٢مصبٕمٞمف إمم أذٟمٞمف: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهللَّ اَلُل َبغِّ ، احْلَ

ُبَفاِت اْشَتْزَ  َؼك افش  ـِ اتَّ ـَ افـَّاِس، َؾَؿ ثٌِر ِم ـَ َٓ َيْعَؾُؿَفا  ، َوَبْقـَُفاَم ُمْشَتبَِفاٌت  ٌ َراُم َبغِّ َأ َواحْلَ

َؿك،  اِظل َيْرَظك َحْقَل احْلِ افرَّ ـَ َراِم،  ُبَفاِت َوَؿَع يِف احْلَ ـْ َوَؿَع يِف افش  فِِديـِِف َوِظْرِضِف، َوَم

َٓ َوإِنَّ يِف ُيقِصُؽ أَ  َٓ َوإِنَّ ِِحَك اهللَِّ َُمَاِرُمُف، َأ َٓ َوإِنَّ فُِؽؾِّ َمؾٍِؽ ِِحَك، َأ ْن َيْرَتَع ؾِقِف، َأ

 َٓ ُف، َأ ؾ  ـُ َسُد  ُف، َوإَِذا َؾَسَدْت، َؾَسَد اجْلَ ؾ  ـُ َسُد  َسِد ُمْضَغًة، إَِذا َصُؾَحْت َصُؾَح اجْلَ اجْلَ

 . "َوِهَل اْفَؼْؾُب 

 : رشح احلديث

إن إؿمٞم٤مء : )(2)ىم٤مل اًمٜمقوي ذم ذح ُمسٚمؿ  )احلالل بغ واحلرام بغ افخ(

صمالصم٦م أىمس٤مم : طمالل سملم واضح ٓ خيٗمل طمٚمف ، يم٤مخلبز واًمٗمقايمف واًمزي٧م واًمٕمسؾ 

واًمسٛمـ واسمـ ُم٠ميمقل اًمٚمحؿ وسمٞمْمف وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمٓمٕمقُم٤مت، ويمذًمؽ اًمٙمالم 

، ومٞمٝم٤م طمالل وسملم واضح ٓؿمؽ ذم طمٚمف، ر واعمٌم، وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمتٍموم٤متواًمٜمٔم

وأُم٤م احلرام اًمبلم وم٤مخلٛمر واخلٜمزير واعمٞمت٦م واًمبقل واًمدم اعمسٗمقح ، ويمذًمؽ اًمزٟم٤م 

واًمٙمذب واًمٖمٞمب٦م واًمٜمٛمٞمٛم٦م واًمٜمٔمر إمم إضمٜمبٞم٦م وأؿمب٤مه ذًمؽ ، وأُم٤م اعمِمتبٝم٤مت ومٛمٕمٜم٤مه 

                                                 

 ( .3984( يمت٤مب اًمٗمتـ ، سم٤مب اًمقىمقف قمٜمد اًمِمبٝم٤مت ، رىمؿ )2/1318ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ) (1)

 ( .3/1219اعمٜمٝم٤مج ) (2)
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وٓ يٕمٚمٛمقن أهن٤م ًمٞمس٧م سمقاضح٦م احلؾ وٓ احلرُم٦م : ومٚمٝمذا ٓ يٕمرومٝم٤م يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس  

طمٙمٛمٝم٤م ، وأُم٤م اًمٕمٚمامء ومٞمٕمرومقن طمٙمٛمٝم٤م سمٜمص أو ىمٞم٤مس أو اؾمتّمح٤مب أو همػم ذًمؽ ( 

أي طمّمؾ ًمف اًمؼماءة ًمديٜمف ُمـ اًمذم اًمنمقمل وص٤من قمرضف )اشتزأ فديـف وظرضف( 

أي يم٤مد أن ي٘مع ومٞمف ، أو أّداه ًمٚمتس٤مهؾ ذم اًمقىمقع  )وؿع يف احلرام(ُمـ يمالم اًمٜم٤مس ومٞمف 

ىم٤مل اًمٜمقوي : إن اعمٚمقك ُمـ اًمٕمرب  )احلؿك(ُمـ اًمِمبٝم٤مت ذم احلرام ٕٟمف ٓيتحرص 

ويٛمٜمٕمٝمؿ دظمقًمف.  )أي أرض(وهمػمهؿ يٙمقن ًمٙمؾ ُمٚمؽ ُمٜمٝمؿ محك حيٛمٞمف قمـ اًمٜم٤مس 

ومٛمـ دظمٚمف أوىمع سمف اًمٕم٘مقسم٦م. وُمـ اطمت٤مط ًمٜمٗمسف ٓ ي٘م٤مرب ذًمؽ احلٛمك. ظمقوم٤م ُمـ 

ُمٝم٤م اهلل أي اعمٕم٤ميص اًمتل طمر )وإن ِحك اهلل ُمارمف(أي ي٘مرب.  )يقصؽ(اًمقىمقع ومٞمف 

يم٤مًم٘متؾ واًمزٟم٤م واًمرسىم٦م واًم٘مذف واخلٛمر واًمٙمذب واًمٖمٞمب٦م واًمٜمٛمٞمٛم٦م وأيمؾ اعم٤مل 

سم٤مًمب٤مـمؾ وأؿمب٤مه ذًمؽ. ومٙمؾ هذا محك اهلل شمٕم٤ممم. ُمـ دظمٚمف سم٤مرشمٙم٤مسمف ؿمٞمئ٤م ُمـ اعمٕم٤ميص 

اؾمتحؼ اًمٕم٘مقسم٦م. وُمـ ىم٤مرسمف يقؿمؽ أن ي٘مع ومٞمف. ومٛمـ اطمت٤مط ًمٜمٗمسف مل ي٘م٤مرسمف ومل 

)أٓ وإن يف اجلسد ومال يدظمؾ ذم رء ُمـ اًمِمبٝم٤مت.  يتٕمٚمؼ سمٌمء ي٘مرسمف ُمـ اعمٕمّمٞم٦م

 واعمْمٖم٦م اًم٘مٓمٕم٦م ُمـ اًمٚمحؿ ؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ ٕهن٤م متْمغ ذم اًمٗمؿ ًمّمٖمره٤م.مضغة افخ(

 احلدٓح التاسع )مً مشيد أمحد ( : 

: طمدصمٜم٤م أسمق اعمٖمػمة، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م صٗمقان  ، ىم٤مل:  (1)ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل 

 "ي٘مقل:  داري، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل طمدصمٜمل ؾمٚمٞمؿ سمـ قم٤مُمر، قمـ متٞمؿ اًم

فقبؾغـ هذا إمر ما بؾغ افؾقؾ وافـفار، وٓ يسك اهلل بقت َمَدر وٓ وبر إٓ أدخؾف اهلل 

                                                 

 (16957( رىمؿ )28/154) ُمسٜمد اإلُم٤مم أمحد (1)
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 "هذا افديـ، بعز ظزيز أو بذل ذفقؾ، ظزا يعز اهلل بف اإلشالم، وذٓ يذل اهلل بف افؽػر  

ُمٜمٝمؿ ويم٤من متٞمؿ اًمداري، ي٘مقل: ) ىمد قمروم٧م ذًمؽ ذم أهؾ سمٞمتل، ًم٘مد أص٤مب ُمـ أؾمٚمؿ 

 ، وًم٘مد أص٤مب ُمـ يم٤من ُمٜمٝمؿ يم٤مومرا اًمذل واًمّمٖم٤مر واجلزي٦م (اخلػم واًمنمف واًمٕمز

 رشح احلديث: 

أي ُمِم٤مرق إرض  )مابؾغ افؾقؾ وافـفار(أي اًمديـ )فقبؾغـ هذا إمر( 

اعمدر مجع ُمدرة وهل اًمٚمبٜم٦م ، واعمراد  بقت مدر()وٓ يسك اهلل وُمٖم٤مرهب٤م وأىم٤مصٞمٝم٤م 

وسمر اإلسمؾ ، وُمـ شمّمٜمع سمٞمقت اًمِمٕمر ًمٚمبدو اًمرطمؾ )وٓ وبر (اًمبٞمقت اعمبٜمٞم٦م واعمدن 

أي يبٚمٖمٝمؿ اإلؾمالم وشمّمٚمٝمؿ  )اإلشالم(وذم اًمٚمٗمظ إظمر  )إٓ أدخؾف اهلل هذا افديـ(

سمٚمٖمف هذا  قؾ()أو بذل ذفأي شمّمٚمٝمؿ سمٕمز قمزيز دظمؾ اإلؾمالم  )بعز ظزيز(دقمقشمف 

 اًمديـ ومل ي٠مظمذ سمف . 

واحلدي٨م يدل قمغم صدق ٟمبقشمف ومٝمق ُمـ دٓئؾ ٟمبقشمف طمٞم٨م يم٤من متٞمؿ ي٘مقل : 

ومدل احلدي٨م قمغم اٟمتِم٤مر اإلؾمالم وسمٚمقهمف أىمَم  )ؿد ظرؾت ذفؽ يف أهؾ بقتل ..(.

إرض ، وأن ُمـ أظمذ سمف ودظمٚمف أقمزه اهلل ، وُمـ اؾمتٙمؼم قمٜمف ومل يدظمؾ سمف أص٤مسمف 

 وىمقشمؾ قمغم ذًمؽ أو دومع اجلزي٦م . اًمّمٖم٤مر واًمذل

 احلدٓح العاطز) مً مشيد أمحد( : 

: طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من، قمـ سمريد سمـ قمبد اهلل سمـ أيب سمردة، (1)ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل 

ادممـ فؾؿممـ ـافبـقان يشد بعضف  "قمـ أيب سمردة، قمـ أيب ُمقؾمك رواي٦م ىم٤مل: 

                                                 

 ( .19624( رىمؿ )32/399ُمسٜمد اإلُم٤مم أمحد ) (1)
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مـ ظطره ظؾؼؽ مـ رحيف،  بعضا، ومثؾ اجلؾقس افصافح مثؾ افعطار إن َل حيذك 

ومثؾ اجلؾقس افسقء مثؾ افؽر إن َل حيرؿؽ كافؽ مـ رشره. واخلازن إمغ افذي 

 . "يمدي ما أمر بف ممجترا أحد ادتصدؿغ

 رشح احلديث :

أي أن اعم١مُمـ ىمقي سم٢مظمقاٟمف ،  )ادممـ فؾؿممـ ـافبـقان يشد بعضف بعضا (

وٟمّمح سمٕمْمٝمؿ ًمبٕمض ، وهذا وذًمؽ سمٜمٍمة سمٕمْمٝمؿ ًمبٕمض وإقم٤مٟم٦م سمٕمْمٝمؿ ًمبٕمض 

ومٞمف احل٨م قمغم اًمتٙم٤مشمػ واًمتٙم٤مومؾ سملم اعمسٚمٛملم ، ومِم٠مهنـ ؿم٠من اًمبٜمٞم٤من اًم٘مقي سمسب٥م 

اًمت٘م٤مرب واًمؽماص سملم أطمج٤مره ، اًمتل ًمق مل شمٙمـ يمذًمؽ ٓهندم اًمبٜمٞم٤من وؾم٘مط ، صمؿ 

)ومثؾ أرؿمد قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم إمم اظمتٞم٤مر اًمّم٤مطم٥م احلسـ اًمديـ واخلٚمؼ وم٘م٤مل 

وهذا ُمثؾ  فح مثؾ افعطار ، إن َل حيذك مـ ظطره ظؾؼؽ مـ رحيف(اجلؾقس افصا

ًمٞم٘مرب ًمألذه٤من هذا اعمٕمٜمك اًمٕمٔمٞمؿ وهق جم٤مًمس٦م أهؾ اًمّمالح واخلػم  رضسمف اًمٜمبل 

، وم٢من جم٤مًمستٝمؿ يمٛمج٤مًمس٦م ص٤مطم٥م اًمٕمٓمر ومٝمق إُم٤م أن حيذيؽ أي : يٕمٓمٞمؽ وهيديؽ ، 

يمؾ إطمقال اؾمتٗمدت  أو أن يٕمٚمؼ ومٞمؽ أي يٚمتّمؼ ذم صمٞم٤مسمؽ ُمـ رحيف اًمٓمٞمب٦م ، ومٗمل

)ومثؾ جؾقس افسقء ُمٜمف ظمػما ومل حيّمؾ ُمـ رض ، وأُم٤م اجلٚمٞمس اًمزء وم٘م٤مل قمٜمف

اًمٙمػم هق يمػم احلداد اعمبٜمل ُمـ اًمٓملم ، أي ُمٙم٤من اًمٜم٤مر اًمتل يٕمٛمؾ هب٤م ،  مثؾ افؽر(

)وكاؾخ وم٤مًمٙمػم واعمراد سمف هٜم٤م اعمٙم٤من أو ص٤مطمبف وهق احلداد ًم٘مقًمف ذم اًمرواي٦م إظمرى 

ومٜم٤مومخ اًمٙمػم إُم٤م أن حيرق صمٞم٤مسمؽ ويٜم٤مًمؽ ذر ٟم٤مره ، أو  أن حيرق ثقابؽ ..( افؽر إما

 أن دمد رائح٦م اًمٜم٤مر واحلرق ذم صمٞم٤مسمؽ ، ومٚمـ شمسٚمؿ ُمـ أذى ذم جم٤مًمستؽ ًمف .
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)يمدي ما أمر بف ممجترا أي اخل٤مزن قمغم سمٞم٧م اعم٤مل وٟمحقه  )واخلازن إمغ( 

عمستح٘مٞمٝم٤م ، وطمٗمٔمٝم٤م أي ي١مدى ُم٤م أُمر سمف ُمـ سف إُمقال أحد ادتصدؿغ(

أي أٟمف يٗمٕمؾ ذًمؽ سم٠مضمرة وهق أضمػم قمغم هذا اعم٤مل وًمٞمس ًمف اًمتٍمف ومٞمف  )ممجترا(

أي  يٜم٤مًمف أضمر اًمّمدىم٦م سمحٗمٔمف هلذا اعم٤مل سم٤مُٕم٤مٟم٦م  )ؾفق أحد ادتصدؿغ(ُمـ ٟمٗمسف 

 وسومف ٕهٚمف .
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 تعزٓف عله مصطلح احلدٓح ، ّبٔاٌ فائدتُ : 

هب٤م أطمقاُل اًمسٜمد واعمتـ ُمـ طمٞم٨م هق قمٚمؿ سم٠مصقل وىمقاقمد يٕمرف تعريػف :

 اًم٘مبقل واًمرّد .

وم٤مئدة هذا اًمٕمٚمؿ هل ُمٕمروم٦م اًمرواي٤مت اعم٘مبقًم٦م اًمّمحٞمح٦م اًمث٤مسمت٦م قمـ ؾائدتف :

إمم ٟمص  إصمب٤مهت٤م، ومٞم١مظمذ هب٤م وشمستٗم٤مد ُمٜمٝم٤م إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ، اًمتل ٟمحت٤مج ذم  اًمٜمبل 

صم٤مسم٧م ُمـ اًم٘مرآن أو اًمسٜم٦م ، ومٛمتك ُم٤م صمب٧م طمٙمؿ ُم٤م ذم طمدي٨م صحٞمح وم٢مٟمف يٕمتؼم دًمٞمال 

 هذا احلٙمؿ . إصمب٤متقمغم 

وإذا شمبلم ًمٜم٤م وومؼ شمٓمبٞم٘مٜم٤م ًم٘مقاقمد قمٚمؿ اعمّمٓمٚمح أن هذا احلدي٨م ضٕمٞمػ وٓ 

يّمح ، وم٢مٟمف طمٞمٜمئذ ٓ ٟم٠مظمذ سمف وٓ يٕمتؼم دًمٞمال قمغم اعمس٠مًم٦م اًمقارد ومٞمٝم٤م ، ٕن اًمٕمؼمة 

 ذم اعم٘مبقل اًمث٤مسم٧م ٓ ذم اعمردود اًمْمٕمٞمػ . هل

إذا هذا اًمٕمٚمؿ هق يم٤معمٞمزان اًمذي ٟمزن سمف إطم٤مدي٨م وم٤مًمث٤مسم٧م ُمٜمٝم٤م ٟم٠مظمذ سمف ، 

واعمردود ٓ ٟم٠مظمذ سمف ، وهذا اًمٕمٚمؿ ُمـ ظمّم٤مئص هذه إُم٦م ومٝمل إُم٦م اًمقطمٞمدة اًمتل 

ٜمبل ومتٞمز صح٦م أو ضٕمػ هذا اإلؾمٜم٤مد ، ومٚمٞمس يمؾ ُم٤م ٟمس٥م ًمٚم هل٤م إؾمٜم٤مد قمـ ٟمبٞمٝم٤م 

 . ٟم٠مظمذه دون ٟمٔمر أو شمدىمٞمؼ ذم صمبقشمف قمٜمف 

 ال : ـــُ اإلمجــّج  ٙـعل زدّد ــّامل ْل ــاملقب ْاع ـــأى

وهق اًمذي حُيت٩م سمف وُيٕمٛمؾ سمف، وهق اًمّمحٞمح واحلسـ ويمالمه٤م حُيت٩م  ادؼبقل:

 سمف وُيٕمٛمؾ سمف .

 . اعمٙمذوب قمغم اًمٜمبل وهق درضم٤مت أؿمده٤م اعمقضقع وهق اًمْمٕمٞمػ  ادردود :
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واحلدي٨م اعمردود ٓ حيت٩م سمف وٓ يٕمٛمؾ سمف ، إٓ ُم٤م ورد ذم اًمٕمٛمؾ سم٤محلدي٨م  

 اًمْمٕمٞمػ ذم ومْم٤مئؾ إقمامل يمام ؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمٚمف .

 تعزٓف التدزٓج ّبٔاٌ طزقُ : 
اًمدًٓم٦م قمغم ُمّم٤مدر احلدي٨م اًمتل أظمرضمتف وقمزوه إًمٞمٝم٤م صمؿ  تعريػ افتخريج :

 سمٞم٤من ُمرشمبتف ُمـ اًمّمح٦م أو اًمْمٕمػ .

أظمرضمف أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف ذم يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة سم٤مب اًمقضقء  )يم٠من ي٘مقل ُمثال : 

 سمسٜمد صحٞمح ( .

 ضرق افتخريج :

 اًمتخري٩م قمـ ـمريؼ ُمٕمروم٦م راوي احلدي٨م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م . -1

 اًمتخري٩م قمـ ـمريؼ ُمٕمروم٦م أول ًمٗمظ ُمـ احلدي٨م . -2

 ُمـ احلدي٨م .ىمٚمٞمؾ آؾمتٕمامل ذم أي ضمزء اًمتخري٩م قمـ ـمريؼ ُمٕمروم٦م ًمٗمظ سم٤مرز أو  -3

 ُمٕمروم٦م ُمقضقع احلدي٨م .اًمتخري٩م قمـ ـمريؼ  -4

 حكه العنل باحلدٓح الضعٔف : 
، وُم٤م دام مل يثب٧م قمٜمف  احلدي٨م اًمْمٕمٞمػ يمام شم٘مدم طمدي٨م مل يثب٧م قمـ اًمٜمبل 

، ومال شم١مظمذ ُمٜمف إطمٙم٤مم ، وٓ يٕمٛمؾ سمف ، ومال ي١مظمذ ذم احلالل واحلرام ، وٓذم أُمقر 

 آقمت٘م٤مد .

د ذيمر مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ ًمٙمـ إن يم٤من هذا احلدي٨م ذم ومْم٤مئؾ إقمامل وٟمحقه٤م وم٘م

 : (1)اًمٕمٚمؿ أٟمف جيقز اًمٕمٛمؾ سمف سمثالصم٦م ذوط 

                                                 

 ( .1/351( وشمدري٥م اًمراوي )1/493اٟمٔمر :اًمٜمٙم٧م ٓسمـ طمجر ) (1)
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أن يٙمقن اًمْمٕمػ ضٕمٗم٤م همػم ؿمديد ، ومٞمخرج سمذًمؽ رواي٤مت اًمٙمذاسملم  -1 

 واعمتٝمٛملم سم٤مًمٙمذب ووم٤مطمٌم اًمٖمٚمط .

 . (1)أن يٙمقن هذا احلدي٨م ُمٜمدرضم٤م حت٧م أصؾ قم٤مم ُمـ أُمقر اًمنميٕم٦م -2

 .  (2)أن ٓ يٕمت٘مد قمٜمد اًمٕمٛمؾ سمف صمبقشمف قمـ  اًمٜمبل  -3

وذه٥م مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم قمدم اًمٕمٛمؾ سمف احلدي٨م اًمْمٕمٞمػ ُمٓمٚم٘م٤م ُم٤م مل 

 .  (3) يثب٧م قمـ اًمٜمبل 

                                                 

يم٠من يٙمقن احلدي٨م ذم ومْم٤مئؾ ذيمر ُمٕملم وأن ُمـ ىم٤مًمف طمّمؾ ًمف يمذا ويمذا ُمـ اًمثقاب . وم٤مًمذيمر هٜم٤م  (1)

هق ُمٜمدرج حت٧م هذا إصؾ اًمٕم٤مم . ىمقل ؿمٞمخ  هق إصؾ اًمٕم٤مم ، واًمذيمر اًمقارد ذم ذًمؽ احلدي٨م

ُمراد اًمٕمٚمامء ُمـ اًمٕمٛمؾ سم٤محلدي٨م اًمْمٕمٞمػ ذم اًمٗمْم٤مئؾ: أن يٙمقن اًمٕمٛمؾ مم٤م »اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: 

ىمد صمب٧م أٟمف حيبف اهلل أو مم٤م يٙمرهف اهلل سمٜمص أو إمج٤مع، يمتالوة اًم٘مرآن واًمتسبٞمح واًمدقم٤مء واًمّمدىم٦م 

ذب واخلٞم٤مٟم٦م وٟمحق ذًمؽ، وم٢مذا ُروي طمدي٨م ذم ومْمؾ واًمٕمتؼ واإلطمس٤من إمم اًمٜم٤مس، ويمراه٦م اًمٙم

سمٕمض إقمامل اعمستحب٦م وصمقاهب٤م، ويمراه٦م سمٕمض إقمامل وقم٘م٤مهب٤م، ومٛم٘م٤مدير اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب 

وأٟمقاقمف إذا ُروي ومٞمٝم٤م طمدي٨م ٓ ٟمٕمٚمؿ أٟمف ُمقضقع ضم٤مزت روايتف واًمٕمٛمؾ سمف، سمٛمٕمٜمك أن اًمٜمٗمس 

ن اًمتج٤مرة شمرسمح، ًمٙمـ سمٚمٖمف أهن٤م شمرسمح شمرضمق ذًمؽ اًمثقاب، أو خت٤مف ذًمؽ اًمٕم٘م٤مب، يمرضمؾ يٕمٚمؿ أ

 ( .9/328جمٛمقع اًمٗمت٤موى )ش رسمح٤ًم يمثػمًا ومٝمذا إن صدق ٟمٗمٕمف، وإن يمذب مل يرضه

ُم٤م قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء ُمـ اًمٕمٛمؾ سم٤محلدي٨م اًمْمٕمٞمػ ذم ومْم٤مئؾ إقمامل ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه »ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:  (2)

قمل ومال يثب٧م إٓ سمدًمٞمؾ إصمب٤مت آؾمتحب٤مب سم٤محلدي٨م اًمذي ٓ حُيت٩م سمف، وم٢من آؾمتحب٤مب طمٙمؿ ذ

ذقمل، وُمـ أظمؼم قمـ اهلل أٟمف حي٥م قمٛماًل ُمـ إقمامل ُمـ همػم دًمٞمؾ ذقمل وم٘مد ذع ُمـ اًمديـ ُم٤م 

مل ي٠مذن سمف اهلل، يمام ًمق أصمب٧م اإلجي٤مب أو اًمتحريؿ، وهلذا خيتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم آؾمتحب٤مب يمام خيتٚمٗمقن 

 (. 9/328ش  )ذم همػمه، سمؾ هق أصؾ اًمديـ اعمنموع

 ( .1/651الم إًمب٤مين وُم٤م ٟم٘مٚمف قمـ اسمـ طمزم واسمـ اًمٕمريب وهمػمهؿ ذم اًمسٚمسٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م )اٟمٔمر يم (3)
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 آداب طالب العله :  

ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل هق ـم٤مًم٥م عمػماث إٟمبٞم٤مء ، وم٢من إٟمبٞم٤مء مل يقرصمقا درمه٤م 

وإٟمام ورصمقا اًمٕمٚمؿ ، ومٛمـ ؾمٚمؽ ؾمبٞمؾ اًمٕمٚمؿ وأهٚمف ومٕمٚمٞمف أن يتخٚمؼ  وٓديٜم٤مرا

سمٛمح٤مؾمـ إظمالق ويمريؿ اخلّم٤مل ، وىمد أًمػ إئٛم٦م قمددا ُمـ اعمّمٜمٗم٤مت ذم آداب 

ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ُمٜمٝم٤م اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًمس٤مُمع ًمٚمخٓمٞم٥م اًمبٖمدادي 

ه( 1251ه( وأدب اًمٓمٚم٥م وُمٜمتٝمك إدب عمحٛمد سمـ قمكم اًمِمقيم٤مين )ت/463)ت/

 ه(  وهمػمه٤م .1429وطمٚمٞم٦م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ًمبٙمر سمـ قمبد اهلل أسمق زيد )ت/

وآدب ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ يِمٛمؾ أدسمف ُمع ٟمٗمسف ، وُمع ُمٕمٚمٛمٞمف وؿمٞمقظمف ، وُمع 

زُمالئف وأىمراٟمف ، وأدسمف طم٤مل اًمٓمٚم٥م واًمتٚم٘مل ، وأدسمف ُمع اًمٕمٛمؾ سمٕمٛمٚمف سمف واؾمتٗم٤مدشمف 

 ُمٜمف .

 ومٛمـ شمٚمؽ أداب : 

سم٢مظمالص اًمٕمٛمؾ هلل شمٕم٤ممم وأن يٙمقن ـمٚمبف ًمٚمٕمٚمؿ سمٜمٞم٦م احلرص قمغم شمّمحٞمح اًمٜمٞم٦م  -1

 ظم٤مًمّم٦م ًمقضمف اهلل ، وًمرومع اجلٝمؾ قمـ ٟمٗمسف وأُمتف .

أن حيرص أن يٙمقن هذا اًمٕمٚمؿ مم٤م يزيده شمقاضٕم٤م وىمرسم٤م ُمـ اًمٜم٤مس وٟمٗمٕم٤م هلؿ ٓ  -2

 راومٕم٤م ًمف قمٜمٝمؿ .

 أن يٕمرض قمـ جم٤مًمس اًمٖمٗمٚم٦م واًمٚمٝمق اعمْمٞمٕم٦م ًمألوىم٤مت واًمٕمٚمؿ . -3

 ظمِمٞم٦م هلل وقمٚمام سمف ، ومرأس اًمٕمٚمؿ خم٤موم٦م اهلل .أن يزيده هذا اًمٕمٚمؿ  -4

 أن حيؽمم ؿمٞمخف وُمٕمٚمٛمف ويقىمره وجيٚمف . -5
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 أن ٓ ي٘م٤مـمع اعمٕمٚمؿ أو يزء ًمف أو جيٝمٚمف . -6 

أن ٓ يٜم٤مديف سم٤مؾمٛمف ، أو سمام ٓ حي٥م ، سمؾ يبجٚمف ويٜم٤مديف سم٠مطم٥م ُم٤م يسٛمك وي٘مقل  -7

 ي٤م ُمٕمٚمٛمل ، ي٤م ؿمٞمخل ، وٟمحقه٤م .

إذا طمرض جمٚمس اًمٕمٚمؿ اٟمتبف ًمف ، ودّون أن حيرض وٓ يتٙم٤مؾمؾ قمـ احلْمقر ، و -8

 اًمٕمٚمؿ ويمتبف ومل يٖمٗمؾ .

أن حيرص ذم وىم٧م اًمدرس وهمػمه قمغم اجلٚمقس سمج٤مٟم٥م اًمٓمالب اًمٜمبٝم٤مء إدسم٤مء  -9

 ، ويبتٕمد قمـ أهؾ اًمسٗمف واًمٓمٞمش وآ ُمب٤مٓة .

أن حيرص قمغم آقمتدال ذم ضمٚمستف وهٞمئتف أصمٜم٤مء اًمدرس ، ويمذًمؽ قمغم طمسـ  -11

  ًمٚمدرس سمٛمالسمس ٓ شمٚمٞمؼ سمٛمٙم٤من ًمٚمٕمٚمؿ .ُمٔمٝمره وًمب٤مؾمف ، ومال ي٠ميت

أن هيتؿ سمٙمت٤مسمف وحي٤مومظ قمٚمٞمف ويالزم اطمْم٤مره ُمٕمف ، ومال يٗمقشمف اًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمف  -11

 واًمتّمحٞمح ًمف واعمراضمٕم٦م ُمٜمف .

أن يتٕم٤مهد حمٗمقفم٤مشمف ويراضمٕمٝم٤م دائام طمتك ٓ شمْمٞمع ُمٜمف ، وم٘مط ىمٞمؾ : اًمٕمٚمؿ صٞمد  -12

 واًمٙمت٤مسم٦م ىمٞمده .

اًمٕمٚمؿ ، وُمـ أراد آؾمتزادة ومٚمػماضمع  هذه مجٚم٦م وعمح٦م يسػمة قمـ آداب ـم٤مًم٥م

 اعمّم٤مدر اعمذيمقرة ؾم٤مسم٘م٤م وهمػمه٤م ومٗمٞمٝم٤م اًمٖمٜمٞم٦م واًمٗم٤مئدة .

 هذا واهلل أقمٚمؿ وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحبف وؾمٚمؿ .
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 عــّاملزاج ادر ــاملص زض ــفَ 
إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة ٕيب قمبد اهلل حمٛمد سمـ قمبد اًمقاطمد سمـ أمحد احلٜمبكم  -

اعم٘مدد ، حت٘مٞمؼ قمبد اعمٚمؽ سمـ قمبد اهلل سمـ دهٞمش ـ ُمٙمتب٦م اًمٜمٝمْم٦م احلديث٦م 

 . ـه1414ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م  ، 

اإلطمس٤من ذم شم٘مري٥م صحٞمح اسمـ طمب٤من ، ٓسمـ سمٚمب٤من اًمٗم٤مرد ، حت٘مٞمؼ ؿمٕمٞم٥م  -

 . ـه1414ت إرٟم٤مؤوط ، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػمو

إيمامل اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمسٚمؿ ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك اًمٞمحّمبل اًمسبتل ،  -

 . ـه1419حت٘مٞمؼ د. حيٞمك إؾمامقمٞمؾ ، دار اًمقوم٤مء اًمٓمبٕم٦م إومم 

 شم٤مريخ سمٖمداد ًمٚمخٓمٞم٥م اًمبٖمدادي ط دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت . -

حتٗم٦م إطمقذي سمنمح ضم٤مُمع اًمؽمُمذي ًمٚمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ قمبد اًمرمحـ  -

 ، حت٘مٞمؼ قمبد اًمرمحـ حمٛمد قمثامن ، دار اًمٗمٙمر . اعمب٤مريمٗمقري

حتٗم٦م إذاف سمٛمٕمروم٦م إـمراف ًمٚمح٤مومظ أيب احلج٤مج اعمزي،حت٘مٞمؼ قمبد  -

سمػموت ، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، –اًمّمٛمد ذف اًمديـ ، ط اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل 

 . ـه1413

شمدري٥م اًمراوي ذم ذح شم٘مري٥م اًمٜمقاوي جلالل اًمديـ اًمسٞمقـمل ، حت٘مٞمؼ  -

 . ـه1417اًمٗمري٤ميب ُمٙمتب٦م اًمٙمقصمر اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ٟمٔمر حمٛمد 

شمدويـ اًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م . د.حمٛمد ُمٓمر اًمزهراين ط دار اهلجرة اًمٓمبٕم٦م إومم  -

 . ـه1417
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شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمس٘مالين حت٘مٞمؼ أيب إؿمب٤مل صٖمػم  - 

 . ـه1416أمحد  ، ط دار اًمٕم٤مصٛم٦م اًمٓمبٕم٦م إومم 

 ، اًم٘م٤مهرة .دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل ٦م، ـمبٕمطمجرهتذي٥م اًمتٝمذي٥م ًمٚمح٤مومظ اسمـ  -

هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل ًمٚمح٤مومظ أيب احلج٤مج اعمزي ، حت٘مٞمؼ د. سمِم٤مر  -

 . ـه1413قمقاد ، ط ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت اًمٓمبٕم٦م إومم 

شمٞمسػم ُمّمٓمٚمح احلدي٨م د. حمٛمقد سمـ أمحد اًمٓمح٤من ، ُمٙمتب٦م اعمٕم٤مرف ،  -

 .  ـه1417اًمٓمبٕم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م 

اًمّمحٞمح ًمٚمبخ٤مري ، دار اًمسالم ًمٚمٜمنم واًمتقزيع اًمري٤مض ، اًمٓمبٕم٦م اجل٤مُمع  -

 . ـه1419اًمث٤مٟمٞم٦م 

اقمتٜمك هب٤م د  ـه1311اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ًمٚمبخ٤مري ، اًمٓمبٕم٦م إُمػمي٦م سمبقٓق  -

 حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس . دار ـمقق اًمٜمج٤مة .

اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ًمٚمؽمُمذي حمٛمد سمـ قمٞمسك اًمؽمُمذي ، حت٘مٞمؼ أمحد حمٛمد  -

 إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، سمػموت . ؿم٤ميمر وآظمرون ، دار

 .ـه1414احلدي٨م واعمحدصمقن د حمٛمد حمٛمد أسمق زهق ، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب  -

دراؾم٤مت ذم احلدي٨م اًمٜمبقي وشم٤مريخ شمدويٜمف د. حمٛمد ُمّمٓمٗمك إهمٔمٛمل  -

 . ـه1413،اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ، 

ؾمٜمـ أيب داود ٕيب داود ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م اًمسجست٤مين حت٘مٞمؼ حمٛمد حمٞمك  -

٨٤٤
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 قمبد احلٛمٞمد ، دار اًمٗمٙمر .اًمديـ  

ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ، عمحٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل ، حت٘مٞمؼ حمٛمد وم١ماد قمبد اًمب٤مىمل ،  -

 دار اًمٙمت٥م سمػموت .

ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل ٕمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٜمس٤مئل حت٘مٞمؼ قمبد اًمٗمت٤مح أسمق همدة ، ُمٙمت٥م  -

 .ـه1419اعمٓمبققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

ـ اًمذهبل ، حت٘مٞمؼ سم٢مذاف ؿمٕمٞم٥م ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ًمٚمح٤مومظ ؿمٛمس اًمدي -

 . ـه1413إرٟم٤مؤوط ، ط ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م سمػموت ، اًمٓمبٕم٦م إومم 

صحٞمح ُمسٚمؿ ، ًمإلُم٤مم ُمسٚمؿ سمـ احلج٤مج ، حتثٞم٨م حمٛمد وم١ماد قمبد اًمب٤مىمل ط  -

 . ـه1412دار احلدي٨م اًم٘م٤مهرة ، اًمٓمبٕم٦م إومم 

ًمٚمح٤مومظ أيب سمٙمر سمـ اًمٕمريب ، دار  قم٤مرض٦م إطمقذي سمنمح ضم٤مُمع اًمؽمُمذ -

 . ـه1415إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب اًمٓمبٕم٦م إومم 

ومتح اًمب٤مري سمنمح صحٞمح اًمبخ٤مري ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمس٘مالين ، حت٘مٞمؼ  -

 . ـه1417حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م ، اعمٓمبٕم٦م اًمسٚمٗمٞم٦م ، اًم٘م٤مهرة ، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمث٦م 

اًمسخ٤موي حت٘مٞمؼ ومتح اعمٖمٞم٨م سمنمح أًمٗمٞم٦م احلدي٨م ًمٚمح٤مومظ ؿمٛمس اًمديـ  -

 . ـه1415قمكم طمسلم قمكم ، ُمٙمتب٦م اًمسٜم٦م، اًم٘م٤مهرة ، اًمٓمبٕم٦م إومم، 

اًمٙمقايم٥م اًمدراري ذم ذح صحٞمح اًمبخ٤مري عمحٛمد سمـ يقٟمس اًمٙمرُم٤مين ،  -

 دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، سمػموت.

٨٤٥
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اعمدظمؾ إمم ؾمٜمـ اإلُم٤مم أيب داود ًمٚمديمتقر حمٛمد حمٛمدي اًمٜمقرؾمت٤مين ، وزارة  - 

 . ـه1428، اًمٓمبٕم٦م إومم إوىم٤مف ، اًمٙمقي٧م 

اعمستدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ًمٚمح٤ميمؿ أيب قمبد اهلل حمٛمد سمـ قمبد اهلل احل٤ميمؿ ،  -

 حت٘مٞمؼ ُمّمٓمٗمك قمبد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م .

 ُمسٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ ، ًمإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ ، ُم١مؾمس٦م ىمرـمب٦م. -

، دار اًمرؾم٤مًم٦م  ُمسٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ حت٘مٞمؼ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ومج٤مقم٦م -

 . ـه1429، سمػموت ، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

ُمٕم٤ممل اًمسٜمـ ٕيب ؾمٚمٞمامن محد سمـ حمٛمد اخلٓم٤ميب ، اعمٓمبٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، طمٚم٥م ،  -

 .  ـه1351اًمٓمبٕم٦م إومم ، 

اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمسٚمؿ سمـ احلج٤مج ًمٚمح٤مومظ حمٞمل اًمديـ اًمٜمقوي ،  -

 . 1419 حت٘مٞمؼ ظمٚمٞمؾ ُم٠مُمقن ؿمٞمح٤م ، دار اعمٕمروم٦م ، اًمٓمبٕم٦م اخل٤مُمس٦م

اًمٜمٙم٧م قمغم يمت٤مب اسمـ اًمّمالح ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمس٘مالين ، حت٘مٞمؼ د.  -

رسمٞمع سمـ ه٤مدي اعمدظمكم ، ط اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ، اًمٓمبٕم٦م 

 . ـه1414إومم ، 
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 ْعاتـــــاملْض زض ــفَ 
 الصفح٘ املْضْع

  شمٕمريػ اًمسٜم٦م ًمٖم٦م وذقم٤م .

  ٟمِم٠مة شمدويٜمٝم٤م وشمٓمقره .

ُمقضمز ًمبٕمض أٟمقاع اعم١مًمٗم٤مت ومٞمٝم٤م : اًمّمح٤مح واًمسٜمـ واعمس٤مٟمٞمد شمٕمريػ 

 واجلقاُمع . ُمٜمزًمتٝم٤م ظمّم٤مئّمٝم٤م .

 

اًمٙمت٥م اًمست٦م : شمسٛمٞمتٝم٤م شمراضمؿ ُمّمٜمٗمٞمٝم٤م ، ُمٜم٤مهجٝمؿ ومٞمٝم٤م ، أمهٞمتٝم٤م ، 

 أهؿ ذوطمٝم٤م .

 

  شمٕمريػ سمٙمت٤مب شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ذم شمراضمؿ رضم٤مل أؾم٤مٟمٞمده٤م .

  دراؾم٦م قمنمة أطم٤مدي٨م .

  (٨1م اًمٜمٞم٦م ورىمٛمف )صحٞمح اًمبخ٤مري طمدي

  (1241طمدي٨م طمؼ اعمسٚمؿ قمغم اعمسٚمؿ ورىمٛمف )

  (1صحٞمح ُمسٚمؿ طمدي٨م ضمؼميؾ ورىمٛمف )

  (261طمدي٨م ظمّم٤مل اًمٗمٓمرة ورىمٛمف )

  (4617ؾمٜمـ أيب داود طمدي٨م ًمزوم اًمسٜم٦م ورىمٛمف )

  (1911ضم٤مُمع اًمؽمُمذي طمدي٨م أيمؼم اًمٙمب٤مئر ورىمٛمف )

  (3966ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل طمدي٨م حتريؿ اًمدم ورىمٛمف )

  (3984ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف طمدي٨م احلالل سملّم ورىمٛمف )

  (16957ُمسٜمد اإلُم٤مم أمحد طمدي٨م اٟمتِم٤مر اإلؾمالم ورىمٛمف )

  (19624طمدي٨م شمٕم٤مون اعمسٚمٛملم ورىمٛمف )
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  شمٕمريػ قمٚمؿ ُمّمٓمٚمح احلدي٨م ، وم٤مئدشمف . 

  شمٕمريػ اًمتخري٩م ، وسمٞم٤من ـمرىمف .

  أٟمقاع اعم٘مبقل واعمردود قمغم وضمف اإلمج٤مل .

  سم٤محلدي٨م اًمْمٕمٞمػ .طمٙمؿ اًمٕمٛمؾ 

  آداب ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ .

 

٨٤٨


