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b 

 املقــــــــدمـة
احلّد هلل رب افًٚدغ ، وافهالة وافًالم ظذ أذف ادرشِغ : وشٔد 

افٌْٔغ : شٔدٕٚ ومقٕٓٚ حمّد ادًٌقث رمحٜ فًِٚدغ ، وظذ آفف وصحٌف ، ومـ 

ُد اهلَل افًئؿ أن ٌْٕٔٚ  ِٓ ْن ُٕ ََِّغ تًٌٓؿ ب٘حًٚن إػ يقم افديـ ،و افرشٚفٜ، ؿد َب

 وأدى إمٕٜٚ ، وٕهح إمٜ ، وجٚهد ذم اهلل حؼ جٓٚده حتك أتٚه افَٔغ .

ؾًِؿ خمتِػ احلديٞ أحد إٔقاع ظِقم احلديٞ ، وهق ظِؿ بٚفغ إمهٜٔ ، 

وهق وثٔؼ افهِٜ بًِؿ أصقل افٍَف ، فذا ؾَد ووع ظِامء إصقل ؿقاظده 

فٜ افؼظٜٔ ومٚ يدؾع افتًٚرض ظْٓٚ. أمٚ : ٓهتاممٓؿ بٕٚد وأصقفف وحمسزاتف

ظِامء احلديٞ ؾَد جًِقه ٕقظٚ مـ إٔقاع مـ ظِقم احلديٞ ، واهتّقا بتًريٍف 

وذـر أمثِتف . وؿد أفػ ؾٔف بًوٓؿ دؾًٚ دٚ يٌدو مـ تًٚرض أو تْٚؿض أو 

ا فنٌٓٚت ودظٚوى ادنُُغ مـ أظداء اإلشالم  اختالف بغ إحٚديٞ، وَردًّ

احلٚؿديـ ظِٔف : ومـ حذا حذوهؿ مـ أبْٚئف ادْتًٌغ إفٔف افُٚرهغ فف 

 اجلٚهِغ بتًٚفّٔف ومٌٚدئف .

َّٛ ُظِامُء ادًِّغ يهدون ظـ افًْٜ آؾساءات وإبٚضٔؾ ،  وِمـ ُهْٚ َه

، ؾٕٚزوا فرد افنٌٓٚت، وافتٖفٔػ بْٔام ؿد  ويذبقن ظـ حديٞ رشقل اهلل 
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:  حََٔلٕف مل يُـ هْٚك ثّٜ تْٚؿض يٌدو مـ طٚهره تًٚرض أو اختالف ، ٕ 

، يتالصك أمٚم وظك وظِؿ رجٚل خمِهغ هلل وفرشقفف ، ـام ؿٚل  طٚهريبؾ هق 

 :"  ، حيّؾ هذا افًِؿ مـ ـؾ خِػ ظدوفف ، يٍْقن ظْف حتريػ افٌٚفغ

 . "وإتحٚل ادٌىِغ ، وتٖويؾ اجلٚهِغ 

: افذى رشؿ افىريؼ  افنٚؾًلهذا افًِؿ اإلمٚم  ذموـٚن أول مـ ـتٛ 

. ثؿ تقافٝ "خمتِػ احلديٞ  "فُؾ مـ أراد افتٖفٔػ بغ ادُتًِٚرَوغ : بُتٚبف 

ُتُف ومقوقظف ومْٓجف ، وٕن أظداء اإلشالم وادٌروغ  َّ ادٗفٍٚت : ـٌؾ فف ِش

مُٚن : وجدت إٔف مـ إمهٜٔ بُّٚن افُتٚبٜ ذم هذا  مْٓؿ زمٚن أو قٓ خيِ

خٍٚيٚه : وافتًرف ظذ اجلٓقد افتل بذهلٚ افًِامء افًِؿ: وافقؿقف ظذ 

احلهـ  ؾٔف ، فًذ أـقن أحد افٌِْٚت ذم هذا -رمحٓؿ اهلل تًٚػ  -افًٚبَقن 

ِرَه  ـَ ُٕقِرِه وفق  ادْٔع ادنٔد فِدؾٚع ظـ افًْٜ ادىٓرة وظِقمٓٚ ، واهلل تًٚػ ُمتُِؿ 

 افُٚؾرون .

ْٔف وبغ ادنُؾ ، وؿد ذظٝ ذم تًريػ ادختِػ ، وذـرت افٍرق ب

ُٝ ادًٚفؽ وافَقاظد افتل ووًٓٚ افًِامء فدؾع افتًٚرض ، وذـرت  َّْْٔ وَب

                                                 

 17/  2واجلرح وافتًديؾ ٓبـ أبك حٚتؿ  8/  1ذف أصحٚب احلديٞ فِخىٔٛ افٌٌدادى   

: رواه ؽر واحد ظـ مًٚن بـ رؾٚظٜ ظـ إبراهٔؿ بـ ظٌد افرمحـ افًذرى افتٚبًك،  ؿٚل افذهٌك

 . وؿقى صحٜ احلديٞ. وؿٚل ابـ ظدى : رواه افثَٚت ظـ رشقل اهلل 
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إشٌٚب افتل أدت إػ وؿقع آختالف بغ إحٚديٞ ، ؾٌدأت بَٚظدة اجلّع  

وافتٖفٔػ : مٌْٜٔ أؿًٚم اجلّع بغ احلديثغ ادتًٚروغ ، وذـرت ٕامذج فذفؽ، 

دؾع افتًٚرض ، مٌْٜٔ مًْٚه ،  ذم افثٚيندًِؽ ثؿ ظٌَٝ بَٚظدة افًْخ :ٕٕف ا

ـْ َأفََّػ ؾٔف ، مع ادَٚرٕٜ  وأمهٔتف ، وذوضف ، وأمٚراتف ، واحلُّٜ مْف ، وأهؿ َم

ثؿ ظٌَتٓام بٚدًِؽ افثٚفٞ ذم دؾع افتًٚرض : وهق  بغ بًض هذه ادٗفٍٚت ،

افسجٔح ، مٌْٜٔ ذوضف وحُّف وؿقاظده ووجقه افسجٔحٚت، ثؿ ذـرت 

امذج مـ افُتٛ ادٗفٍٜ ذم هذا افًِؿ، وٕامذج مـ ـتٛ افؼوح افتل حقت ٕ

 افُثر مـ افتٖفٔػ بغ خمتِػ احلديٞ.

،ؾًْؿ ادقػ وًٕؿ  يوهق مقٓ حًٌلواهلل شٌحٕٚف وتًٚػ ادًتًٚن ، وهق 

 افْهر .

 موسى شاهني الشني أمانيد. 
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 خمتلف احلسٓح 
 اللغة : يفخمتلف احلسٓح 

  . مٖخقذ مـ آختالف ود آتٍٚق "خمتِػ  "

يَٚل : ختٚفػ افَقم واختٍِقا : إذا ذهٛ ـؾ واحد مْٓؿ إػ خالف مٚ ذهٛ 

  .  إفٔف أخر

وـؾ مٚ مل يتًٚو ؾَد ختٚفػ  . ويَٚل : ختٚفػ إمران واختٍِٚ : إذا مل يتٍَٚ

 . واختِػ

  : "خمتِػ  "وٌط ـِّٜ  ذموؿد اختِػ افًِامء ادحدثقن 

: ؾٓق اشؿ ؾٚظؾ مـ  ظذ إٔف بوؿ ادٔؿ وـن افالم - وهؿ إـثر -ؾّْٓؿ 

 . ادختِػ مـ احلديٞ أي " ِمـ"بًّْك  "احلديٞ "اختِػ ، واإلوٚؾٜ 

بًّْك  مّٔلومْٓؿ مـ وٌىف بوؿ ادٔؿ وؾتح افالم : ظذ إٔف مهدر 

 احلديٞ . ذمبًّْك آختالف  " ذم "آختالف ، واإلوٚؾٜ ظذ هذا بًّْك 

 االصطالح : يفّ

  : يٖيت  إمٚ ظذ إٔف اشؿ ؾٚظؾ مـ اختِػ ؾًٔرف بام -

ادًْك طٚهرا ؾٔقؾؼ بْٔٓام ، أو يًتز  ذمأن يقجد حديثٚن أو أـثر متوٚدان 

 أحدمهٚ ٕٚشخٚ فمخر ، أو يرجح أحدمهٚ ظذ أخر .

                                                 

 138/  3افَٚمقس ادحٔط   

 91/  9فًٚن افًرب ٓبـ مْيقر   

٨٥٣



   
 6 «تأصٔل ّتطبٔل  »ضاسة حسٓجٔة خمتلف احلسٓح                        

 .  "مثِف  -اطٚهرً  –احلديٞ افذى ظٚروف  " 

احلََٜٔ وٍٕس إمر حديثٚن  ذمٕٕف ٓ يقجد  " طٚهًرا "افتًريػ  ذموإٕام ؿِْٚ 

ـالم  ذمصحٔحٚن متوٚدان أو متْٚؿوٚن :ويًتحٔؾ أن يَع توٚد أو تًٚرض 

يقحك إفٔف ، وؿد َٕؾ ظـ إمٚم إئّٜ أبك بُر  ٌٕل، وذفؽ بٚظتٌٚر إٔف رشقل اهلل 

فٔس َثؿَّ حديثٚن متًٚروٚن مـ ـؾ وجف ، ومـ وجد صٔئٚ مـ "ابـ خزيّٜ إٔف ؿٚل : 

 . احلََٔلافتًٚرض  ٍلٕ -رمحف اهلل-. ومراده   " ٕؤفػ فف بْٔٓام لذفؽ ؾِٖٔتْ

تُِؿ   افٌْلوـؾ خزيـ ظِؿ أن ":    افٌٚؿالينبْٔام ؿٚل اإلمٚم أبق بُر 

 . " ، ؾال يهح دخقل افتًٚرض ؾٔٓام ظذ وجف ، وإن ـٚن طٚهرمهٚ متًٚروغ هبام 

أحدمهٚ دقجٛ  ٍلوٕ متك ظِؿ أن ؿقفغ طٚهرمهٚ افتًٚرض "ويَقل أيوٚ : 

زمٕٚغ ، أو ؾريَغ ، أو ظذ صخهغ ،  ذمواإلثٌٚت ظذ أهنام  افٍْل: إٔف حيّؾ أخر

 ءر ذم وهذا مٚ ٓ بد مْف ، مع افًِؿ ب٘حٚفٜ مْٚؿوتف  أو ظذ صٍتغ خمتٍِتغ،

 .   " مـ تَرير افؼع وافٌالغ

                                                 

 96ذح ٕخٌٜ افٍُر ٓبـ حجر دال ظذ افَٚرى   

 433/  1ظِؿ افروايٜ  ذمافٍُٚيٜ  -  

، وهق مـ  افنٚؾًلاإلمٚم حمّد بـ افىٔٛ ادًروف بٚفٌٚؿالٕك ، رأس ادتُِّغ ظذ مذهٛ   

أـثر افْٚس ظِام بٚفُالم وافتٖفٔػ ؾٔف ، وـٚن مـ ادداؾًغ ظـ ديـ اهلل وظـ احلديٞ وأهِف ، 

بٌٌداد ؿٌؾ وجٓف وظْٔٔف تُريام فف ، وـٕٚٝ وؾٚتف شْٜ ثالث  ودٚ ؿٚبِف اإلمٚم افدارؿىْك

 وأربًامئٜ .

 432ظِؿ افروايٜ فِخىٔٛ افٌٌدادى  ذمافٍُٚيٜ   
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: ؾًٔرف : بٚفتًٚرض وآختالف افقاؿع بغ حديثغ  افثٚينوإمٚ ظذ ادًْك  - 

 افيٚهر .  ذمأو أـثر 

أن افتًريػ ظذ افوٌط إول يراد بف احلديٞ ًٍٕف ، بْٔام ادراد ظذ  أي

 ٍٕس افتوٚد وآختالف . افثٚينافوٌط 

 .    وؿد ظرف افتًٚرض بٖٕف :تَٚبؾ افدفِٔغ ظذ شٌٔؾ ادامًٕٜ

 .  وؿٔؾ هق : اؿتوٚء ـؾ مـ افدفِٔغ ظدم مَتٙ أخر

وأمٚ رـْف ؾٓق ادامثِٜ وادًٚواة بغ افدفِٔغ ذم افثٌقت وافَقة . وذضٓٚ 

 افتْٚذمادخٚفٍٜ بغ حُّٔٓٚ : إمٚ مـ حٔٞ افتوٚد ـٚحلؾ واحلرمٜ ، أو مـ حٔٞ 

 ذمحمِغ : ـٚحلؾ  ذمواإلثٌٚت ،ذم زمٕٚغ ـحرمٜ اخلّر بًد حِٓٚ ، و ٍلـٚفْ

خمتٍِتغ : ـٚفْٓك ظـ افًٌٔقؿٝ افْداء  جٓتغ ذمادُْقحٜ واحلرمٜ ذم إجٌْٜٔ ،و

 .   وافىالق ذم حٚفٜ احلٔض

 مشكل احلسٓح :
وؿد يىِؼ بًض ادحدثغ ظذ ادختِػ ادنُؾ ، وذفؽ ـام ؾًؾ اإلمٚم 

 . "منُؾ أثٚر"تًّٜٔ ـتٚبف  افىحٚوي ذم

                                                 

 273إرصٚد افٍحقل  ذمافنقـٕٚك   

 2/  3افتَرير وافتحٌر ذح افتحرير  ذمافُامل بـ مهٚم   

ـ صّس افْير أبق بُر حمّد بـ أمحد افًّرؿْدي مٔزان إصقل ذم ٕتٚئٟ افًَقل ظالء افدي  

 -ه( حََف وظِؼ ظِٔف : افدـتقر حمّد زـل ظٌد افز، إشتٚذ بُِٜٔ افؼيًٜ  539 ذم)ادتق

 686/  1جٚمًٜ ؿىر 
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 : " مشؽؾ احلديث"و " خمتؾػ احلديث "الػرق بني  

ؾّختِػ احلديٞ  آصىالح . ذمواحلؼ أن بغ ادختِػ وادنُؾ ؾرؿٚ 

 توٚد أو تْٚؿض طٚهرى بغ حديثغ أو أـثر . أييُقن بقجقد تًٚرض :

وأمٚ منُؾ احلديٞ ؾٓق أظؿ مـ ذفؽ ؾَد يُقن شٌٌف وجقد تًٚرض بغ 

 ذممًْٚه : دخٚفٍتف  ذمحديثغ أو أـثر ، وؿد يُقن شٌٌف ـقن احلديٞ منُال 

افيٚهر فَِرآن مثال ، أو ٓشتحٚفٜ مًْٚه ، أو خمٚفٍتف حلََٜٔ مـ احلَٚئؼ ادتًَِٜ 

ـًِؿ افٍِؽ ، أو  ـنٍٝ ظْٓٚ افًِقم وادًٚرف احلديثٜ . افتلبٕٚمقر افُقٕٜٔ 

 فًٚن افْٚس : ظِؿ افىًٌٜٔ . ذمافىٛ ، أو ظِؿ شْـ اهلل افُقٕٜٔ ، وهق مٚ يًّك 

وحديٞ :  .  "روب حتٝ افًرشـبًد افٌجقد افنّس ـش "وذفؽ ـحديٞ : 

أخر دواء ، وإٔف يتَك بجْٚحف افذى ؾٔف  ذمأحد جْٚحٔف داء و ذموأن  افذبٚب "

مـ تهٌح ـؾ يقم شٌع مترات ظجقة مل يهٌف شؿ وٓ "وحديٞ :  .  " افداء

                                                 

 3199ح  107/  4صحٔحف ـتٚب بدء اخلِؼ بٚب صٍٜ افنّس وافَّر بحًٌٚن  ذم افٌخٚري  

،  159ح  138/  1صحٔحف ـتٚب اإليامن بٚب بٔٚن افزمـ افذى ٓ يٌَؾ ؾٔف إيامن  ذم، ومًِؿ 

/  9مًْده  ذم، افٌزار  326/  133/  1، ادْتخٛ فًٌد بـ محٔد  358/  6مًْده  ذمأمحد 

 4010ح  407

، أبق  5782ح  140/  7اإلٕٚء  ذمصحٔحف ـتٚب افىٛ / بٚب إذا وؿع افذبٚب  ذم افٌخٚري  

 ذم، افًْٚئك  3844ح  365/  3اإلٕٚء  ذمافذبٚب يَع  ذمافًْـ ـتٚب إضًّٜ بٚب  ذمداود 

،  4574/ ح  389/  4اإلٕٚء  ذمافًْـ افُزى : ـتٚب افٍرع وافًترة / بٚب افذبٚب يَع 

 553/  6مًْده  ذمأمحد 
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 " وحديٞ : .  " احلّك مـ ؾٔح جْٓؿ ؾٖضٍئقهٚ بٚدٚء"وحديٞ :  .  "شحر 

حتٚج  "وحديٞ :  .  "ؾؼء مقشك ظغ مِؽ ادقت دٚ جٚء إفٔف فٌَٔض روحف

 .  "حتٚج آدم ومقشك ظِٔٓام افهالة وافًالم"وحديٞ :  .  "اجلْٜ وافْٚر

                                                 

ـتٚب افىٛ بٚب  ذمو 5445ح  80/  7صحٔحف ـتٚب إضًّٜ بٚب افًجقة  ذم افٌخٚري  

صحٔحف ـتٚب إذبٜ بٚب ؾوؾ  ذم، ومًِؿ  5769ح  138/  7افدواء بٚفًجقة فًِحر 

 8/  4متر افًجقة  ذمشْْف ـتٚب افىٛ بٚب  ذم، أبق داود  2047ح  1618/  3متر ادديْٜ 

 52/  3مًْده  ذم، أمحد  3876ح

 ذم، ومًِؿ  5723ح  129/  7صحٔحف ـتٚب افىٛ بٚب احلّك مـ ؾٔح جْٓؿ  ذم افٌخٚري  

 2210و 2209ح  1732/  4صحٔحف ـتٚب افًالم بٚب فُؾ داء دواء واشتحٌٚب افتداوى 

 409/  9مًْده  ذم، أمحد 

ُد  ذم افٌخٚري   ًْ  3407ح  158/  4صحٔحف ـتٚب أحٚديٞ إٌٕٔٚء بٚب وؾِٚة ُمقشك وِذـِرِه َب

 افًْٚئل،  2372ح   4  /1842صحٔحف ـتٚب افٍوٚئؾ بٚب ؾوٚئؾ مقشك  ذم، ومًِؿ 

مًْده  ذم، أمحد  2089ح 118/  4افتًزيٜ ) ذم ٕقع آخر مْف (  ذمافًْـ ـتٚب اجلْٚئز بٚب  ذم

13  /84 

ـْ َمِزيٍد  }َؿْقفِِف : صحٔحف ـتٚب تًٍر افَرآن بٚب  ذم افٌخٚري   قُل َهْؾ ِم َُ ح  138/  6 {َوَت

ٌَُّٚروَن  ذم، ومًِؿ  4850 ٚ اجْلَ َٓ ُِ ُر َيْدُخ صحٔحف ـتٚب اجلْٜ وصٍٜ ًّٕٔٓٚ وأهِٓٚ َبُٚب افَّْٚ

ُٚء  ٍَ ًَ ٚ افوُّ َٓ ُِ ُٜ َيْدُخ ذم افًْـ افُزى : ـتٚب  افًْٚئل،  2847و 2846ح  2186/  4َواجْلََّْ

 500/  13مًْده  ذم، أمحد 7693ح157/  7 "وفتهْع ظذ ظْٔك  "افًْقت بٚب ؿقفف 

،  6614ح  126/  8صحٔحف ـتٚب افَدر بٚب حتٚجَّ آدُم وُمقَشك ظْد اهلل  ذم افٌخٚري  

اَلُم صحٔحف  ذمومًِؿ  ًَّ اَم اف ِٓ ْٔ َِ  2652ح  2043/  4ـتٚب افَدر َبُٚب ِحَجِٚج آَدَم َوُمقَشك َظ

 495/  13مًْده  ذم، أمحد 
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اختذ مْٓٚ أظداء  وافتلطٚهرهٚ منُؾ ،  افتلإػ ؽر ذفؽ مـ إحٚديٞ  

 ذماإلشالم ، وأظداء إحٚديٞ وافًْـ مـ ادًتؼؿغ وأبقاؿٓؿ وشِٜٔ فِىًـ 

 إحٚديٞ افٌْقيٜ افهحٔحٜ بٌر وجف حؼ . 

ؾُؾ  ، " خمتِػ احلديٞ "أظؿ مـ  " منُؾ احلديٞ "وظذ هذا يُقن 

 ؾٌْٔٓام "خمتِػ احلديٞ"خمتِػ يًتز منُال ، وفٔس ـؾ منُؾ يًتز مـ ؿٌٔؾ 

 ظّقم وخهقص مىِؼ .

 .« املشكل» ّ « املدتلف»  يفشطط ال بس ميُ 

إٓ  "ادنُؾ"وٓ مـ ؿٌٔؾ  "ادختِػ  "وهق إٔف ٓ يًتز احلديٞ مـ ؿٌٔؾ 

إذا ـٚن صحٔحٚ أو حًْٚ بًَّٔف ، يًْك مٌَقٓ حيتٟ بف ، أمٚ إذا ـٚن ؤًٍٚ أو 

 مقوقظٚ ؾال يِتٍٝ إفٔف .

ٚ مٚ هق خمٚفػ فًَِؾ خمٚفٍٜ سحيٜ ، ومْٓٚ وؿد ووًٝ أحٚديٞ ـثرة : مْٓ

مٚ هق خمٚفػ فِؼع ، ومْٓٚ مٚ هق خمٚفػ فِحَٚئؼ افُقٕٜٔ وافًِّٜٔ ، بَهد إطٓٚر 

أهؾ احلديٞ بّيٓر َمـ يروون ادًتحٔؾ ، وَمـ يروون إخٌٚر افتٚؾٜٓ وافًٚؿىٜ ، 

 .  ومٚ تَقم ادنٚهدة بٌىالٕف إػ ٕحق ذفؽ

 احلسٓح :إّشا فشطّط خمتلف 

تًٚرض مـ  أن يُقن احلديٞ صحٔحٚ أو حًْٚ بًَّٔف ، ٕن افتقؾٔؼ بغ مٚ -1

                                                 

ه( 1403 ذمظِقم ومهىِح احلديٞ دحّد بـ حمّد بـ شقيِؿ أبك ُصٌٜٓ )ادتق ذمافقشٔط   

 بتكف . 440
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 إٕام خيتص بٚفثٚبٝ مـ افًْـ وإخٌٚر . شْـ افرشقل  

 ادًْك افيٚهرى مٍْهؾ ظْف .  ذمأن يرد حديٞ آخر مًٚرض فف  - 2

 أن يُقن اجلّع أو افسجٔح بغ احلديثغ افِذيـ طٚهرمهٚ افتًٚرض ممُْٚ .  - 3

 أقساو خمتلف احلسٓح :

ا : ُع َبْغَ احلَِديَثْغِ  َأَحُدُُهَ ّْ ـَ اجلَ
ُِ ّْ َر إِْبَداُء َوْجٍف َيْْ   َأْن ُي ذَّ ًَ َٓ َيَت  ٍل، َو

ـَ ذفَؽ بقج َُ اَم وآختالف بْٔٓام ، ؾْ٘ن أْم ُٓ َٔ
ُ ِحَِْٔئٍذ ادَِهُر إَِػ َتَْٚؾِ غَّ ًَ ََٔت ٍف صحٍٔح ، َؾ

ِخ ، مَع إمُِٚن اجلِّع . ًْ ٚ . وٓ ُيَهُٚر إػ افتًُٚرِض ، أِو افَّْ ًً ْقُل هِبِاَم َم ََ  َذفَِؽ َواف

َبْغِ : الِؼْسُؿ الثَّاكِك : اَم ، َوَذفَِؽ َظَذ َضْ ُٓ َْْٔ ُع َب ّْ ـُ اجلَ
ُِ ّْ َٓ ُي  ُٞ ْٔ ا بَِح  َأْن َيَتَوٚدَّ

رف ادتّٖخُر  ًُ قًخٚ بْٖن ي ًُ َِٕٚشًخٚ َوأَخِر َمْْ  ٚ ْقُن َأَحِدمِهَ ـَ َر  َٓ ٚ : َأْن َيْي َأَحُدمُهَ

ِر مْٓام َُّٕف ُيهُٚر حْٔئٍذ إػ افًِْخ، ويًُّؾ بٚدتٖخِّ ِشِخ ا-مْٓام، ؾ٘ قُخ. -فَّْٚ ًُ ُك ادَْْ  َوُيْسَ

قَخ ، ومل يُـ ثّٜ دفٌٔؾ  ًُ ِشَخ وأهيام ادَْْ ٌٜ َظَذ أهيام افَّْٚ َف َٓ قَم َد َُ َٓ َت َوافثَِّٕٚك : َأْن 

اَم  ظذ افًِْخ  ُٓ ُؾ بَِْٕٚرَجِح ِمْْ َّ ًْ ِجِٔح ، َوُي ْ َزُع إَِػ افسَّ ٍْ ُٔ حْٔئٍذ ؾَد تًٚرَوٚ : َؾ

ٚف ـَ  ، ِٝ
ٌَ َواِة ، َأوَ َوإَْث ْثَرِة افرُّ َُ ِجِٔح بِ ْ ِِٚتِْؿ  سَّ ٍَ ـْ ُوُجقِه  ذمبِِه ٚ ِم ًٓ َغ َوْج ًِ

ََخْ

َثَر .  ـْ ِجَٔحِٚت َوَأ ْ  افسَّ

: ِٛ تٔ ٚ ظذ هذا افسَّ ًً  ؿٚل احلٚؾظ ابـ حجر : مٚ طِٚهُرُه افتًَُّٚرُض واِؿ

ـَ .  - 1 َُ ُع إِْن َأم ّْ  اجلَ

                                                 

ِٔٔد ، َأو خَتِْهٔص . أي:  362ذح افْخٌٜ  ذمؿٚل افَٚرى    َْ ِْٖويؾ ، َأو َت  بَِت
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ِشِخ وادًَْْقخِ  - 2    .  ؾْٚظتٌُٚر افَّْٚ

ّغ . - 3 ًَ جُٔح إْن َت ْ  ؾٚفسَّ

ََٖحِد احلديثغ - 4 ِؾ ب َّ ًَ ـِ اف  ويتٌغ أمره. حتك ييٓر حُّف ثؿَّ افتقؿُُّػ ظ

، َٕنَّ خٍَٚء ترجِٔح أحِدمهٚ   وافتًٌَُّر بٚفتقؿُِّػ َأوػ ِمـ افتًٌَِّر بٚفتًَُّٚؿطِ 

َتِزِ  ًْ ُّ َّٕام ُهق بٚفًٌْٜ فِِ ِٜ ، مَع احتامِل َأْن َيْيٓر فٌِرِه مٚ  ذمظذ أَخِر إِ اهْ ِٜ افرَّ احلٚف

ٍِْؿ َظٌِِٔؿ . ٍلَخ  ؾِّ ِذى ِظ ـُ  ظِِٔف . َوَؾْقَق 

ََٖحِد ادَْتَْْغِ  ِؾ بِ َّ ًَ ـِ اف ًحٚ َتَقؿََّػ َظ ُد ُمَرجِّ ِٓ ْ ََيِِد ادُْجَت ؿٚل افًخٚوى : َوإِْن مَل

َر . َٓ  َحتَّك َيْي

تِك  ٍْ ُٔ َذا َوِؿَٔؾ : هَيُْجُؿ َؾ تِك هِبَ ٍْ اَم ، َأْو ُي ُٓ َذا  ذمبَِقاِحٍد ِمْْ ٍٝ ، َوهِبَ اَم  ذمَوْؿ ـَ آَخَر ، 

َذا َصِْٔع َمٚفؽ  ـَ ُٛ اْختاَِلِف ِرَواَيِٚت َأْصَحٚبِِف َظُْْف . َو ٌَ ًٌٚ َش
ُؾ َأمْحَُد ، َوَذفَِؽ َؽٚفِ ًَ ٍْ َي

ق . ذم َوأمحد  ْٓ ًَّ  َشالم اف

 ، 
ِ
اَمء َِ ًُ ـَ اف َقاِئِػ ِم ِْٔف ََجُِٔع افىَّ َقاِع ، ُتْوَىرُّ إَِف ْٕ ـْ َأَهؿِّ إَ َواختالف احلديٞ ِم

ِف ،  َْ ٍِ ِٞ َواف قَن َبْغَ ِصََْٚظَتك احلَِدي ًُ ُٜ اجلَِٚم َّّ َِٔٚم هِبِذا افٍـ إَِئ
َِ ِْ ُؾ فِ ُّ ُْ اَم َي َّٕ َوإِ

                                                 

ٚروٚ تًٚؿىٚ ،    ًَ َِْغِ إِذا َت فِٔ َْٜ مـ َأن افدَّ ًِ تًٚؿط حُّٓاَم ، َوُهَق  أيظذ َمٚ اْصتٓر ظذ إف

قر َتْرِجٔح  ُٓ َّٕاَم ُهَق فًدم ُط قط حُّٓاَم إِ َُ َن ُش ِٕ َذفِؽ ،  ـَ َْٔس  َرار َمَع َأن إَمر َف ّْ
ْشتِ ِٓ ُيقهؿ ا

 ّْ ِْزم ِمُْْف اْشتِ َٓ ي َّٜٔ َأحدمَهٚ ِحَْٔئٍِذ . َو ِظ ْ ٜ افؼَّ َرار افتًٚؿط ، َمَع َأن إِْضاَلق افتًٚؿط ظذ إَِدفَّ

َّٜٔ . افَٚرى  ْ ًّ  365ذح افْخٌٜ  ذمَخٚرج َظـ شَْـ أَداب اف

 11راجع مًٚئؾ اإلمٚم أمحد افًَؿ إول   
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  ِٜ ََ ِؿٔ ِٕٚك افدَّ ًَ اُصقَن َظَذ ادَ قَّ ٌَ ـْ  اف َٜ ِم َّ ـُ ُخَزْي ِر ْب ُْ ِٜ َأُبق َب
َّّ َٚن إَِمُٚم إَِئ ـَ . َوفَِذا 

ُٞ َؿَٚل : ْٔ َع َح اَلًمٚ ، َفَُُِّْف َتَقشَّ ـَ ِس ؾِِٔف  ـِ افَّْٚ ًَ َٓ َأْظِرُف َحِديَثْغِ َصِحَٔحْغِ "َأْح

ْٖتِِْك َٔ ِْ ـْ َذفَِؽ َؾ ٌء ِم َٚن ِظَْْدُه َرْ ـَ ـْ  َّ ـِ ، َؾ ْي اَم  ُمَتَوٚدَّ ُٓ َْْٔ َػ َب َُؤفِّ ِٕ ِْٔف "بِِف  َِ َد َظ َِ ُت ْٕ . َوا

ِف  ًِ ُض َصِْٔ ًْ فِ  ذمَب ًِ
َثُر  : َتَقشُّ ـْ ْٝ َأ ًَ َدَؾ ْٕ َٓ ِْٖوياَلِت  ُف َفْق َؾَتْحَْٚ َبَٚب افتَّ َّٕ ِْٔك : إِ َِ ِْ ٌُ َٚل اف ََ َؾ

َِِؾ . ًِ  اف

 : ؿٚل افنٔخ أبق صٌٜٓ

 أحٚديٞ إحُٚم : ذمومـ أمثِٜ ذفؽ 

خِؼ اهلل "وحديٞ :  .  " إذا بِغ ادٚء ؿِتغ مل حيّؾ اخلٌٞ " حديٞ :

 .   "ادٚء ضٓقرا ٓ يْجًف إٓ مٚ ؽر ضًّف أو فقٕف أو رحيف

                                                 

بتكف ، ٕزهٜ  108/  2بتكف ، ذح افتٌكة وافتذـرة  257مَدمٜ ابـ افهالح ص  

 367، افَٚرى  75/  3، ؾتح ادٌٔٞ فًِخٚوى  60ير صافْ

 440افقشٔط ذم ظِقم ومهىِح احلديٞ   

افًْـ أبقاب  ذم، افسمذى  63ح 17/  1افًْـ ـتٚب افىٓٚرة بٚب مٚ يْجس ادٚء  ذمأبق داود   

ٌء  ُف َرْ ًُ َٓ ُيَْجِّ ُٜ 67 ح123/  1افىٓٚرة بٚب مٚ جٚء َأنَّ ادََٚء  َِّ َُ ـُ إِْشَحَٚق : اف ُد ْب َّّ ، وَؿَٚل حُمَ

لِّ َوَأمْحََد َوإِْشَحَٚق ، َؿُٚفقا : إَِذا 
ًِ ٚؾِ ٚ . َوُهَق َؿْقُل افنَّ َٓ ك ؾِٔ ََ َت ًْ تِل ُي ُٜ افَّ َِّ َُ َٚن ادَُْٚء ِهَل اجِلَراُر ، َواف ـَ

ْ ِرحُيُف َأْو  رَّ ٌَ ٌء َمٚ مَلْ َيَت ُف َرْ ًْ َتْغِ مَلْ ُيَْجِّ َِّ ـْ ََخِْس ِؿَرٍب ، افًْٚئك ُؿ َْٕحًقا ِم قُن  ُُ ُف ، َوَؿُٚفقا : َي ُّ ًْ َض

 23/  9مًْده  ذم،أمحد  50ح 91/  1ذم افًْـ افُزى : ـتٚب افىٓٚرة بٚب افتقؿٔٝ ذم ادٚء 

/  1ـتٚب افىٓٚرة / بٚب احلٔٚض  ذمرواه ابـ مٚجف بْحق هذا افٍِظ ظـ أبك أمٚمٜ افٌٚهذ   

زوائد إشْٚده ؤًػ فوًػ رصديـ . ؿٚل افًْدي احلديٞ بدون . ذم اف521ح174

 آشتثْٚء رواه افًْٚئل وأبق داود وافسمذي مـ حديٞ أيب شًٔد اخلدري.
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: طٚهره ضٓٚرة ؽر  وافثٚينؾ٘ن إول طٚهره ضٓٚرة افَِتغ تٌر أم ٓ ،  

 . ادتٌر شقاء أـٚن ؿِتغ أم ؿؾ ، ؾخص ظّقم ـؾ مْٓام بٚٔخر

، رواه "ٓ يقردن ممرض ظذ مهح"حديٞ :  ؽر إحُٚم : ذمومـ أمثِتف 

 .  ومًِؿ افٌخٚري

مع   افٌخٚري، رواه "ؾر مـ ادجذوم ؾرارك مـ إشد"وحديٞ : 

 .   رواه افنٔخٚن ."وٓ هٚمٜ وٓ صٍر وٓ ضرة ٓ ظدوى"حديٞ : 

وهك أحٚديٞ صحٔحٜ ، بًوٓٚ يثٌٝ افًدوى وبًوٓٚ ئٍْٓٚ .وؿد شِؽ 

 افتقؾٔؼ بغ هذه إحٚديٞ مًٚفؽ شٖٔيت ذـرهٚ ؾٔام بًد. ذمافًِامء 

                                                 

 388،  378افتَريٛ بؼح افتدريٛ   

: ومًِؿ ذم صحٔحف ذم  5771ح  138/  7ذم صحٔحف ـتٚب افىٛ بٚب ٓ هٚمٜ  افٌخٚري  

َٓ ُيقِرُد  َٓ ُؽقَل، َو ْقَء، َو َٕ  َٓ َر، َو ٍَ َٓ َص ، َو َٜ َٓ َهَٚم َة، َو َرَ
َٓ ضِ َٓ َظْدَوى، َو أبقاب افىٛ َبُٚب 

افىرة  ذمٚب افًْـ ـتٚب افىٛ / ب ذم. وأبق داود  2221ح  1743/  4مُمِْرٌض َظَذ ُمِهحٍّ 

 3911ح17/  4.

/  15مًْده  ذم. أمحد  5707ح  126/  7صحٔحف ـتٚب افىٛ بٚب اجلذام  ذم افٌخٚري  

/  5مهٍْف :ـتٚب إضًّٜ / بٚب مـ ـٚن يتَك ادجذوم  ذم، ابـ أبك صٌٜٔ  449

 .26408ح311/  5افىرة  ذمـتٚب إدب / بٚب مـ رخص  -24543ح142

ح  138/  7و 5707ح  126/  7صحٔحف ـتٚب افىٛ بٚب ٓ هٚمٜ  ذم افٌخٚريرواه   

َر،  ذم، ومًِؿ ذم صحٔحف  5771 ٍَ َٓ َص ، َو َٜ َٓ َهَٚم َة، َو َرَ
َٓ ضِ َٓ َظْدَوى، َو أبقاب افىٛ َبُٚب 

َٓ ُيقِرُد مُمِْرٌض َظَذ ُمِهحٍّ  ْقَء، وَشاَل ُؽقَل، َو َٕ  َٓ  2220ح 1743/  4َو
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 أزت إىل ّقْع االختالف بني األحازٓح اليتاألسباب  

 آختالف باعتبار العؿقم واخلصقص :  -1

ٚ ُيريُد  :رشقُل اهلل َظَربِك افنٚؾًلؿٚل  ار ، ؾَْد يَقُل افَقَل ظٚمًّ ًِِّٚن وافدَّ اف

ٚ يريُد بف اخلٚصَّ .  بف افًٚمَّ ، وظٚمًّ

ُـّ  - ًُ ًٜ بتحريؿ رء أو بَتْحِِٔف ، وَي ٍظ خَمَْرُجُف َظٚمٌّ َجِ ٍْ َِ ُـّ بِ ًُ ؽره  ذموَي

َم مٚ أَحؾَّ ،  َتَدلُّ ظذ إٔف مل ُيِرْد بام َحرَّ ًْ ُٔ ِٜ ، َؾ ّْ َم .خالَف هذه اجل  وٓ بام أَحؾَّ مٚ َحرَّ

ؿد يًز بٚفًٚم ويريد بف افًٚم ، وؿد يًز بٚفًٚم  : أن رشقل اهلل   وادًْك

خالؾف ويريد بف اخلٚص وهق بًض أؾراده ، ؾ٘ذا حرم صٔئٚ أو أحِف ثؿ جٚء ظْف 

 :ؾًٔتدل ظذ إٔف مل يرد بام حرم مٚ أحؾ ، وٓ بام أحؾ مٚ حرم .

-  ًٜ ُـّ شَّْ ًُ ُـّ  ذموَي ًُ ُيٓٚ حٚؾٌِظ ، وَي ٍَ َْٔح ًْك آخر  ذمٕصٍّ مًْٚه ، َؾ ًْ ٕص َم

ف  ذمخُيَٚفُِػ افْص إول  ًُ ًٜ ؽَرهٚ مًْك ذممًْك وَُيَِٚم ٓختالف احلَٚفْغِ ،  شْ

ًَِغ اختالًؾٚ ،  َظ َرآُه بًُض افًِٚم ٍِ َٜ ، ؾ٘ذا أدَّى ـؾٌّ مٚ َح َِْؽ افًْ ُظ ؽُره تِ ٍَ َْٔح ؾ

 . وفٔس مْف رٌء خمتٌِػ 

صالة  ٓ "ومًِؿ ب٘شْٚدمهٚ ظـ أبك شًٔد مرؾقظٚ : افٌخٚريرواه  مٚ ومثالف :

 .  "صالة بًد افًك حتك تٌٔٛ افنّس  وٓ بًد افهٌح حتك ترتٍع افنّس

                                                 

ِس صحٔحف ـتٚب مقاؿٔٝ افهالة بٚب  ذم افٌخٚري   ّْ ٌَْؾ ُؽُروِب افنَّ الَُة َؿ ى افهَّ /  1َٓ ُتَتَحرَّ

اَلِة صحٔحف ـتٚب صالة ادًٚؾريـ  ذم، ومًِؿ  586ح  121 ـِ افهَّ تِل هُنَِل َظ َْوَؿِٚت افَّ ْٕ َبُٚب ا

 ٚ َٓ  827و 826و 825ح  566/  1ؾِٔ
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مـ ًٕك صالة  ":  افٌْلظـ  ؿٚفقا : يًٚروف حديٞ إٔس بـ مٚفؽ  

 .  "ؾِٔهِٓٚ إذا ذـرهٚ : ٓ ـٍٚرة هلٚ إٓ ذفؽ 

هذه إوؿٚت  ذمأن احلديٞ إول يْٓك ظـ افهالة  ووجف التعارض :

 ذموؿٝ حتك  أي ذم ادُروهٜ ، وحديٞ إٔس يدل ظذ إبٚحٜ ؿوٚء افهالة افٍٚئتٜ

 أوؿٚت افُراهٜ .

ثٕٚٔٓام :إٔف خٚص بًٌض  ... إن افْٓك حيّؾ أحد مًْٔغ : : افنٚؾًلؿٚل 

ؾ٘هنام  ادًٚينبًض  ذم وإن اتٍَٚ افهِقات دون بًض ، وذفؽ ٕن افٍرض وافٍْؾ

يٍسؿٚن ؾٔٓٚ أن افٍرض واجٛ  افتل ادًٚينبًوف أخر . وإن مـ أطٓر  ذميٍسؿٚن 

بخالف افٍْؾ ، مع  ـٚن ظِٔف ؿوٚؤه حيؾ أن يسـف ، وفق ترـف ظذ ـؾ مًِؿ ٓ

 تٍٚرق ؾٔٓٚ افْٚؾِٜ افٍريوٜ . افتلإخرى  ادًٚينبًض 

إٔف ؿٚل :مـ أدرك رـًٜ مـ افًك ؿٌؾ أن تٌرب  ودٚ صح ظـ رشقل اهلل 

 . افنّس ؾَد أدرك افًك

                                                 

َِْؽ َبُٚب مَ صحٔحف ـتٚب مقاؿٔٝ  ذم افٌخٚري   َّٓ تِ ُٔد إِ ًِ َر، َوَٓ ُي ـَ َُٔهؾِّ إَِذا َذ ِْ َِٕزَ َصاَلًة َؾ ـْ 

اَلَة   صحٔحف ذم ـتٚب ادًٚجد ومقاوع افهالة  ذم، ومًِؿ  597ح  122/  1افهَّ
ِ
َبُٚب َؿَوٚء

 ٚ َٓ
ِجِٔؾ َؿَوٚئِ ًْ ٌَِٚب َت ، َواْشتِْح ِٜ ٚئَِت ٍَ اَلِة اْف  684ح  447/  1افهَّ

 579ح  120/  1صحٔحف ـتٚب مقاؿٔٝ افهالة بٚب مـ أدرك مـ افٍجر رـًٜ  ذم افٌخٚري  

، ومًِؿ ذم صحٔحف ـتٚب ادًٚجد ومقاوع افهالة ؾٔٓٚ بٚب مـ أدرك مـ رـًٜ مـ افهٌح 

 37/  16مًْده  ذم. وأمحد  608ح  424/  1

٨٦٤
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 ودٚ ـٚن اددرك فرـًٜ مـ افهٌح ؿٌؾ ضِقع افنّس : أو فرـًٜ مـ افًك 

وؿتغ مـ أوؿٚت افْٓك وصحٝ بذفؽ صالتف:  ذمؿٌؾ ؽروب افنّس ؿد صذ 

هذه إوؿٚت  ذممـ افْٓك ظـ افهالة  ؾ٘ن ذفؽ دفٔؾ طٚهر افدٓفٜ ظذ أن ادَهقد

 شٌٛ هلٚ . وـؾ صالة ٓ صالة افْٚؾِٜ

حديٞ إٔس : ؾّخهقصٜ بٚفٍرائض افٍقائٝ ، وبُؾ صالة  ذموأمٚ اإلبٚحٜ 

افىقاف ،  لهلٚ شٌٛ ـتحٜٔ ادًجد ، وصالة افًٔد ، وصالة اجلْٚزة ، ورـًت

 .  أوؿٚت افْٓك ذموأمثٚل ذفؽ ، ـِٓٚ يٌٚح أن تهذ 

 آختالف باعتبار تبايـ إحقال : - 2

ُـّ  - ًُ ًِغ إػ  ذموَي ِٚم ًَّ ُض اف ًْ ُِِّص َب ء ُشَّْٜ وؾٔام خُيَٚفٍِف أْخَرى، ؾال خُيَ ْ افقَّ

َـّ ؾٔٓام. َتْغِ َش َِّ  اختالف احلَٚفْغِ اف

 " إٔف ؿٚل : قل اهلل ـظـ رش يٚرـمٚ حدث بف أبق أيقب إٕه ومثٚل ذفؽ :

 .   "افٌَِٜ بٌٚئط أو بقل وفُـ ذؿقا أو ؽربقا تًتٌَِقا  ٓ

 .  ظذ فٌْتغ مًتٌَال بٔٝ ادَدس افٌْل أيومٚ حدث بف ابـ ظّر: إٔف ر

                                                 

 324 لافرشٚفٜ فإلمٚم افنٚؾً  

ِق ذم صحٔحف ـتٚب افهالة  يأخرجف افٌخٚر   ِْٖم َوادَْؼِ ِٜ َوَأْهِؾ افنَّ ِٜ َأْهِؾ ادَِديَْ َِ ٌْ  88/  1َبُٚب ِؿ

/  1افًْـ ـتٚب افىٓٚرة بٚب ـراهٜ اشتٌَٚل افٌَِٜ ظْد ؿوٚء احلٚجٜ ، وأبق داود ذم  394ح 

/  58/  1ذم افًْـ ـتٚب افىٓٚرة ذم افْٓك ظـ اشتٌَٚل افٌَِٜ بٌٚئط وبقل  ي، وافسمذ 9ح 3

 وؿٚل : أحًـ رء ذم افٌٚب وأصح . 8

،  145ح  41/  1بٚب مـ تزز ظذ فٌْتغ ، ـتٚب افقوقء : ف ـذم صحٔح يٚرـف افٌخـأخرج  

                = 
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أن ًٕتٌَؾ افٌَِٜ بٌقل  اهلل  ٌٕلهنك  "حدث بف جٚبر بـ ظٌد اهلل ؿٚل :  ومٚ 

 .  "ؾرأيتف ؿٌؾ أن يٌَض بًٚم يًتٌَِٓٚ 

 ذماشتٌَٚل افٌَِٜ واشتدبٚرهٚ ظْد ؿوٚء احلٚجٜ ذم افهحراء وؾٚدْٓك ظْف 

. وادٌٚح هق  يـؾ مقوع فٔس ؾٔف بْٔٚن وهق ادراد مـ حديٞ أبك أيقب إٕهٚر

 لاشتٌَٚل افٌَِٜ ظْد ؿوٚء احلٚجٜ ذم افٌْٔٚن وٕحقه وهق افذى ينر إفٔف ؾًؾ افٌْ

 . ذم حديٞ ابـ ظّر وجٚبر 

 الرواة :آختالف باعتبار كؼؾ - 3

دِّى ظْف ادُْخِزُ ظْف اخلََزَ - َٗ ِٜ ، وُي َٖف ًْ ُٔجٔٛ ظذ َؿدر ادَ  َؾ
ِ
َئُؾ َظـ افقء ًْ  -وُي

ْٚه دون بًض . - يافراو ًْ ًْض َم ٌَ ا ، أو يٖتِك بِ لًّ ، واخلََزَ خُمْتََكً ََ  ُمَت

أو أن افًٌض ؿد  ، ؾٚٓختالف هْٚ بًٌٛ إَيٚز بًض افرواة وتٍهٔؾ بًوٓؿ

 خمتكا ، وافًٌض شًّف ـٚمال .شًّف 

ومثٚفف :أحٚديٞ افتنٓد افقاردة ظـ ظّر بـ اخلىٚب وظـ ابـ ظٌٚس وظـ 

 .   بْٔٓام مـ تٌٚيـ ومٚ ي أبك مقشك إصًر

                                                                                                                        

     افٌَِٜ وٓ تًتدبروهٚبٚب إذا أتٔتؿ افٌٚئط ؾال تًتٌَِقا ومًِؿ ذم صحٔحف ـتٚب افىٓٚرة =   

/  1، وأبق داود ذم افًْـ ـتٚب افىٓٚرة بٚب مٚ جٚء ذم افرخهٜ ذم ذفؽ  264ح 224/  1

 12ح4

، 9ح60/  1افرخهٜ ذم ذفؽ  ذمذم افًْـ أبقاب افىٓٚرة / بٚب مٚ جٚء  يأخرجف افسمذ  

 360/  3أمحد ذم مًْده 

صحٔحف ـتٚب آشتئذان بٚب افًالم اشؿ  ذم يافٌخٚرحديٞ ابـ مًًقد ذم افتنٓد أخرجف   

                = 
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وؿد َٕؾ افْقوي اتٍٚق افًِامء ظذ جقاز تنٓد ابـ مًًقد وتنٓد ابـ ظٌٚس  

بْٔٓؿ إٕام هق ذم إؾوؾ مْٓؿ وؿد  آختالف، وأن  إصًريوتنٓد أبك مقشك 

 .  رجح إحْٚف وَجٓقر أهؾ احلديٞ واحلْٚبِٜ تنٓد ابـ مًًقد

 باحلديث الـاشخ : الراويآختالف بسبب الـسخ وعدم عؾؿ - 4

َخ ِمـ شْتف بًْتف ، - ًَ َٕ اَم  َِّ َ ـ ٌَغِّ َّْتِِف ، ومل َيَدْع أْن ُي ًُ ٚ بِ َٓ ُخ ًَ َٜ ثؿ َيْْ ُـّ افًْ ًُ وي

َع ِمـ رشقِل اهلل  ِّ َٛ ظذ افذى َش بًُض ِظِِؿ افِْٚشخ أو ِظِِؿ وفُـ ربام َذَه

ع ِمـ رشقِل اهلل  ادًَْْقخ: ِّ َظ أحُدمهٚ دون افذى ش ٍِ  أَخَر ، وفٔس يذهَٛؾَح

. َٛ
تٓؿ ، حتك ٓ يُقن ؾٔٓؿ مْقجقًدا إذا ُضِِ  ذفؽ ظذ ظٚمَّ

إظؿ إؽِٛ  ذمبٚحلديٞ افْٚشخ  افراويؾٚٓختالف هْٚ بًٌٛ ظدم ظِؿ 

 ـثر مـ إحٔٚن يقجد مـ شّع بٚفْٚشخ وادًْقخ وحٍيف . ذمأو ادًْقخ ، وفُـ 

                                                                                                                        

اَلِة صحٔحف ـتٚب افهالة  ذم، ومًِؿ  6230ح  51/  8مـ أشامء اهلل  ِد ذِم افهَّ ُّٓ /  1َبُٚب افتَّن

افسمذى ذم 968ح254/  1، وأبق داود ذم افًْـ ـتٚب افهالة بٚب افتنٓد  402ح 301

  289ح375/  1ٓدجٚء ذم افتن افًْـ :أبقاب افهالة / بٚب مٚ

اَلِة وحديٞ ابـ ظٌٚس أخرجف مًِؿ ذم صحٔحف ـتٚب افهالة  ِد ذِم افهَّ ُّٓ  302/  1َبُٚب افتَّن

ذم افًْـ  يوافسمذ 974ح256/  1، وأبق داود ذم افًْـ ـتٚب افهالة بٚب افتنٓد 403ح 

 ."جٚء ذم افتنٓد  مٚ"ـتٚب افهالة بٚب مـ 

، واحلٚـؿ ذم  53/  90/  1افتنٓد ذم افهالة  وحديٞ ظّر أخرجف مٚفؽ ذم ادقضٖ بٚب

 979ح 398/  1ادًتدرك 

 115/  4ذح افْقوي ظذ صحٔح مًِؿ   
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 ادٚء مـ إٕام"إٔف ؿٚل : ظـ رشقل اهلل  اخلدريومثٚفف : حديٞ أبك شًٔد  

إذا افتَك اخلتٕٚٚن  "إٔف ؿٚل : ؾَد ظٚروف روايٜ ظٚئنٜ ظـ رشقل اهلل "  ادٚء

 .  "ؾَد وجٛ افًٌؾ 

أن حديٞ أبك شًٔد طٚهر افدٓفٜ ظذ أن افًٌؾ مـ  ووجف التعارض :

اجلامع إٕام يُقن بٚإلٕزال ، بْٔام حديٞ ظٚئنٜ يقجٛ افًٌؾ بّجرد وؿقع اجلامع 

 دون اظتٌٚر اإلٕزال مـ ظدمف .

 :  ولؾعؾامء يف إزالة هذا التعارض مسالؽ

ادٚء مـ ادٚء "ؾّْٓؿ مـ ذهٛ إػ اجلّع بغ احلديثغ ؾَٚل : ادراد بَقفف 

َيٛ ظِٔف افًٌؾ إٓ إذا إٔزل وظذ هذا  يَع فِْٚئؿ مـ منٚهدة اجلامع ؾٕ٘ف ٓ مٚ"

ًٕخ ؾٔف . وذهٛ بًوٓؿ إػ ترجٔح حديٞ اخلتٕٚغ ٕٕف مـ  افَقل ؾٚحلُؿ بٚق ٓ

أظِؿ مـ ؽرهٚ مـ افرجٚل بّثؾ هذا ، وٕن حديٞ ظٚئنٜ يدل  ؾٓلروايٜ ظٚئنٜ 

                                                 

 أخرجف مًِؿ ذم صحٔحف ـتٚب احلٔض   
ِ
ـَ ادَْٚء َّٕاَم ادَُْٚء ِم ، أبق داود ذم  343ح  269/  1 َبُٚب إِ

ذم افًْـ ـتٚب افىٓٚرة  افسمذي، 217ح 56/  1افًْـ ـتٚب افىٓٚرة / بٚب ذم اإلـًٚل 

 29/  3، وأمحد ذم ادًْد 111و110ح  183/  1بٚب مٚ جٚء أن ادٚء مـ ادٚء 

ُؾ ذم شْْف ذم أبقاب افىٓٚرة  افسمذيأخرجف  -   ًْ ٌُ َٛ اف َِٕٚن َوَج ك اخِلَتٚ ََ /  1َبُٚب َمٚ َجَٚء إَِذا افَت

فىٓٚرة وشْْٓٚ َبُٚب َمٚ َجَٚء ذِم ُوُجقِب ، وابـ مٚجف ذم شْْف ذم أبقاب ا 109و 108ح  169

َِٕٚن  َتٚ ك اخْلِ ََ ِؾ إَِذا اْفَت ًْ ٌُ  608ح  384/  1اْف

 إحقذي،ظٚروٜ  149/  1 فِخىٚيب، مًٚمل افًْـ  56/  1 فِىحٚويذح مًٕٚك أثٚر   

 397/  1ٓبـ حجر  افٌٚري، ؾتح  36/  4، افْقوي ذم ذح مًِؿ  170/  1 افًريبٓبـ 
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يدل ظذ ظدم افًٌؾ  "ادٚء مـ ادٚء  "ْىقق بْٔام حديٞ ظذ وجقب افًٌؾ بٚد 

بٚدٍٓقم . وذهٛ َجٚهر أهؾ افًِؿ مـ افهحٚبٜ وافتٚبًغ ومـ بًدهؿ إػ افَقل 

 بحديٞ اخلتٕٚغ ."إٕام ادٚء مـ ادٚء  "بًْخ حديٞ 

لًّ  ََ ْظ ُمَت ٍَ ـام  -ومٚ مل يقجد ؾٔف إٓ آختالُف: ؾال يًدو أن يُقَن مل حُيْ

ٌَْؾ هذاوص ُٝ َؿ ٍ-  ْٚ ّْ
ِِِْٔٔف مٚ ظِِ ٌْ ِٛ َت ٌَ ـْ ش َٛ ظَّْٚ ِم ٔ ٌِ ٚ، وَي ًٍ دُّ خُمْتَِِ ًَ ُٔ ِه:أو  ذمَؾ َؽْرِ

ٍث . ـْ حُمَدِّ  َومًهٚ ِم

ٚ حيتّؾ بف أَّٓ يُقَن  ًٓ َْٚه إٓ وَجْدٕٚ فف وج ٍْ َن َُ ًٚ َؾ ًْٔئٚ خُمَْتٍِِ ومل ِٕجْد ظْف َص

ًٚ ، وأن يُقن داخاًل  ُٝ فؽ .  افتلافقجقه  ذمخُمَْتٍِِ  وصٍ

ِٞ ، ؾال يُقن  ٌُقِت احلدي ِٝ مْف دون ؽرهٌِثُ َٜ ظذ افثٚبِ ٓف َِٕجُد افدِّ أو 

ِٝ ِمـ احلَِديَثْغِ .
ٌَ َْٔغِ ، ؾَِْهُر إػ إْث

ٚؾِ َُ ٌَٚ إػ آختالف ُمَت
ًِ

ُٕ  احلديثٚن افِذان 

ٌٜ ِمـ ـتٚب اهلل أو شْٜ ٌٕٔف : أو ِٝ مْٓام ِدٓف
ٌَ َقاِهِد  أو يُقُن ظذ إث  افتلافنَّ

َٝ بٚفدٓيؾ . ٌَْؾ هذا ، ؾْهر إػ افذى هق أْؿَقى وَأْوَػ أْن َيْثٌُ ْٚ َؿ ٍْ  َوَص

ٌٜ بَٖحِد مٚ  ْغ إَّٓ وهلام خَمَْرٌج : أو ظذ أَحِدمهٚ ِدٓف ٍَ ومل ٕجد ظْف َحِديَثْغِ خُمْتِِ

ه مـ شْتف أو بًض افدٓ ِٜ ـتٍٚب أو َؽْرِ ََ َقاَؾ ُّ : إمٚ بِ ُٝ ٍْ  .  يؾوص

  

                                                 

أحُٚم  ذمبٚختهٚر وتكف . خمتِػ احلديٞ وأثره  216،  215/  1افرشٚفٜ  ذم افنٚؾًل  

 43احلدود وافًَقبٚت فِدـتقر ضٚرق بـ حمّد افىقارى 
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 الكْاعس اليت اتبعَا احملسثٌْ لسفع التعاضض بني األحازٓح  
 أّال : قاعسة اجلنع

آصىالح : إظامل احلديثغ ادتًٚروغ : افهٚحلغ فالحتجٚج :  ذماجلّع 

ادتحديـ زمْٚ : بحّؾ ـؾ مْٓام ظذ حمّؾ صحٔح ، مىَِٚ أو مـ وجف دون وجف : 

 .   بحٔٞ يْدؾع بف افتًٚرض بْٔٓام

 . أقساو اجلنع بني احلسٓجني املتطازًٓ

 أن يُقٕٚ ظٚمك افدٓفٜ . - 1

 أن يُقٕٚ خٚص افدٓفٜ .  - 2

 أن يُقن أحدمهٚ ظٚم افدٓفٜ ، ويُقن أخر خٚص افدٓفٜ . - 3

 أن يُقن أحدمهٚ مىِؼ افدٓفٜ ، ويُقن أخر مَٔد افدٓفٜ .  - 4

 عامى الساللة .فالكسه األّل : أٌ ٓكْىا 

ومهٚ بًّْك   وهق اجلّع بغ احلديثغ افًٚمغ يُقن بٚفتْقيع أو افتقزيع

 ادًٚينواحد :وهق أن خيص حُؿ أحد احلديثغ ادتًٚروغ بًٌض إصخٚص أو 

 ينِّٓٚ مدفقل احلديٞ ، وخيص حُؿ احلديٞ أخر بًٌض آخر . افتل أو ادقارد

                                                 

 187/  7، هنٚيٜ افًقل فألشْقى  2/  3افتَرير وافتحٌر فُِامل بـ اهلامم   

 166ٚء فِدـتقر أشٚمٜ بـ ظٌد اهلل اخلٔٚط خمتِػ احلديٞ بغ ادحدثغ وإصقفٔغ افٍَٓ  

 بتكف واختهٚر .

 376هنٚيٜ افًقل ذح مْٓٚج افقصقل   
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 ومـ أمثِٜ هذا افًَؿ : 

َرانَ بف ظِ  مٚ حدث ـَ ُحَهْغٍ ظـ  ّْ ْؿ َؿْرِٕك ،  "َؿَٚل :  اهللِ َرُشقَل ْب ـُ إِنَّ َخْرَ

ُِقهَنُْؿ  ـَ َي ِذي ُِقهَنُْؿ ، ُثؿَّ افَّ ـَ َي ِذي ُِقهَنُْؿ ، ُثؿَّ افَّ ـَ َي ِذي َٚل -"ُثؿَّ افَّ ََ َراُن : َؾاَل َأْدِري ّْ َؿَٚل ِظ

ًٜ َرُشقُل اهللِ  َتْغِ َأْو َثاَلَث َد َؿْرِِٕف َمرَّ ًْ َٓ  -: َب ُدوَن َو َٓ َدُهْؿ َؿْقٌم َيْن ًْ قُن َب ُُ ُثؿَّ َي

ُدوَن،  َٓ َتْن ًْ َُْقَن، َوَيُْْذُروَن ُي َٓ ُيٗمتَّ ُٕقَن َو ـُ َوخَيُق َّ ًِّ ُؿ اف ِٓ ُر ؾِٔ َٓ َٓ ُيقُؾقَن، َوَيْي  .  "َو

ِْ  َزْيدِ مع مٚ حدث بف  َٓ ـِ َخٚفٍِد اجلُ ْؿ بَِخْرِ »َؿَٚل:  ك: َأنَّ َرُشقَل اهللِ ْب ـُ َأَٓ ُأْخِزُ

َٖهَلَٚ ًْ ٌَْؾ َأْن ُي َٚدتِِف َؿ َٓ ِزُ بَِن َٖهَلَٚ ، أو خُيْ ًْ ٌَْؾ َأْن ُي َٚدتِِف َؿ َٓ ْٖتِك بَِن ِذى َي  ؟ افَّ
ِ
َداء َٓ  .  شافنُّ

                                                 

ومـ  بٚب ؾوٚئؾ أصحٚب افٌْك   افٌْلصحٔحف ـتٚب ؾوٚئؾ أصحٚب  ذم افٌخٚري  

صحٔحف ـتٚب ؾوٚئؾ  ذم، ومًِؿ  3650ح  2/  5أو رآه ؾٓق مـ أصحٚبف صحٛ افٌْك 

ُِقهَنُْؿ افهحٚبٜ  ـَ َي ِذي ُِقهَنُْؿ ُثؿَّ افَّ ـَ َي ِذي ِٜ ُثؿَّ افَّ َحَٚب ، أبق  2535ح  1964/  4َبُٚب َؾْوِؾ افهَّ

 ذم، افسمذى  4657ح   7  /52شْْف ـتٚب افًْٜ بٚب ؾوؾ أصحٚب رشقل اهلل  ذمداود 

ِٞ شْْف ذم أبقاب افٍتـ  ْرِن افثَّٚفِ ََ ٌٞ  2222ح  500/  4َبُٚب َمٚ َجَٚء ذِم اف وؿٚل : َهَذا َحِدي

ـٌ َصِحٌٔح . ًَ  َح

قِد صحٔحف ـتٚب إؿؤٜ  ذممًِؿ    ُٓ َِٔٚن َخْرِ افنُّ ، وأبق داود ذم  1719ح  1344/  3َبُٚب َب

، وافسمذى ذم شْْف ذم  3596ح  448/  5شْْف ذم ـتٚب إؿؤٜ بٚب ذم افنٓٚدات 

ُْؿ َخْرٌ  افنٓٚدات  َأهيُّ
ِ
َداء َٓ وؿٚل افسمذى : هذا  2296و 2295ح  117/  4 َبُٚب َمٚ َجَٚء ذِم افنُّ

افًْـ  ذموؿٚل : هذا حديٞ حًـ ؽريٛ مـ هذا افقجف ، وابـ مٚجف  2297حديٞ حًـ ح 

، وأمحد بـ  2364ح  449/  3ـتٚب إحُٚم بٚب افرجؾ ظْده افنٓٚدة ٓ يًِؿ هبٚ صٚحٌٓٚ 

 193/  5ًْده م ذمحٌْؾ 
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أن حديٞ ظّران بـ حهغ سيح افدٓفٜ ظذ أن   : وجف التعارض 

 ذمافنٓٚدة ؿٌؾ آشتنٓٚد مـ افهٍٚت ادْٓك ظْٓٚ ادًتٌَحٜ ، حٔٞ إهنٚ وردت 

ظذ  شٔٚق افهٍٚت ادًٌٜٔ ٕهؾ افَرون ادتٖخرة . بْٔام يدل حديٞ زيد بـ خٚفد 

 أن صٓٚدة افرجؾ ؿٌؾ أن يًتنٓد أمر حمّقد وصػ صٚحٌٓٚ بٖٕف خر افنٓداء .

 إزالة هذا التعارض مسؾؽني ؛وُها : يفوقد شؾؽ العؾامء 

 : حــّالرتدٔ ع ــاجلن

 فؼد ذهب مجفقر أهؾ العؾؿ إلقف بإوجف أتقة : ع :ـأما اجلن

، ـام هنك ظـ   هَٔحٌِِػ أن افنٓٚدة ادذمقمٜ : هك افنٓٚدة افتل  إول :

 افّٔغ إٓ أن يًتحِػ هبٚ . 

فف ، أو  هلَيًِؿ هبٚ افذى  وأمٚ خر افنٓداء : ؾٓق افذى خيز بنٓٚدتف وٓ

 هبٚ اإلمٚم ؾٔنٓد هبٚ ظْده . يٖيت

وبٚجلِّٜ ؾ٘ن مًْٚه :افذى خيز بنٓٚدتف ؿٌؾ أن ُيًٖل ظْٓٚ  : افًريبؿٚل ابـ 

 دـ يْتٍع ب٘خٌٚره فف .

ِْٖوياَلِن :  ذم: وَ  افْقويؿٚل  ِٞ َت َذا احلَِدي  ادَُراِد هِبَ

ِْٖويُؾ َمٚفٍِؽ َوَأْصَحِٚب  ٚ َت ُرمُهَ َٓ اَم َوَأْص ُٓ ـْ  افنٚؾًلَأَصحُّ قٌل َظَذ َم ُّ ُف حَمْ َّٕ : َأ

ْٖتِك َٔ َُّٕف َصِٚهٌد : َؾ ُٚن َأ ًَ ْٕ َُِؿ َذفَِؽ اإِل ًْ َٓ َي ٍٚن بَِحؼٍّ َو ًَ ْٕ َٚدٌة إِلِ َٓ ُف  ِظَْْدُه َص َّٕ َٖ ُه بِ ُْٔخِزُ ِْٔف َؾ إَِف

 َصِٚهٌد َفُف . 

ِٜ ، َوَذفَِؽ  َوافثَِّٕٚك :
ٌَ ًْ َٚدِة احِل َٓ قٌل َظَذ َص ُّ ُف حَمْ َّٕ َِّٔغ  ذمَأ قِق أَدِم َُ َؽْرِ ُح
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ْتُؼ َوافَقْؿُػ َوافَقَصَٚيٚ   ًِ ِٜ : افىَّاَلُق َواف ٌَ ًْ َٚدُة احِل َٓ ٌَُؾ ؾِِٔف َص َْ ُٜ ادختهٜ هبؿ ، ؾام ُت ٚمَّ ًَ اف

ِٚض  ََ ُف إَِػ اف ًُ ِْٔف َرْؾ َِ َٛ َظ ـْ َهَذا افَّْْقِع َوَج ًْٔئٚ ِم ـْ َظَِِؿ َص َّ َْٕحُق َذفَِؽ ، َؾ  َواحلُُدوُد َو

َٚدُة، َؿَٚل اهللَُّ تًٚػ : َٓ  .    ژ کک ڑ ڑ ژ َوإِْظاَلُمُف بِِف َوافنَّ

َذا  ـَ َٚهٚ  ذمَو ُف إِيَّ َّ
ِِ ًْ ٚ َأْن ُي َٓ ُّ َِ ًْ َٓ َي ٍٚن  ًَ ْٕ َٚدٌة إِلِ َٓ ـْ ِظَْْدُه َص َزُم َم ِْ ِل َي افَّْْقِع إَوَّ

ٌٜ َفُف ِظَْْدُه . َٕ َٚ َأَمٚ هَنَّ
ِٕ 

: ٌٞ ِْٖويٌؾ َثٚفِ ِٜ  َوُحُِك َت ٌَ ٌََٚف قٌل َظَذ ادََجِٚز َوادُ ُّ ُف حَمْ َّٕ َد  ذمَأ ًْ َٚدِة َب َٓ  افنَّ
ِ
َأَداء

اِل ، ضَ  َٗ ًُّ ٌَْؾ اف ىِك َؿ ًْ ُٚل اجلََقاُد ُي ََ اَم ُي ـَ ُف ،  َِ ٌْ َٓ َؿ  ٚ َٓ ٌِ اِل  أيَِ َٗ ًُّ َٛ اف
َِ ٚ َظ ًً ي ىِك َهِ ًْ ُي

ـْ َؽْرِ َتَقؿٍُّػ .  ِم

َْٔس  اَمُء : َوَف َِ ًُ ِٞ أَخِر :  ذمَؿَٚل اف َِْحِدي ٌٜ فِ ِٞ ُمََْٚؿَو ْٖتِك ذمَهَذا احلَِدي ـْ َي  َذمِّ َم

َد  َٓ َتْن ًْ ٌَْؾ َأْن ُي َٚدِة َؿ َٓ ُدوَن ": َؿْقفِِف  ذمبِٚفنَّ َٓ َتْن ًْ َٓ ُي ُدوَن َو َٓ  ."َيْن

 َٜ َٚدَة ادَْذُمقَم َٓ اَمُء افنَّ َِ ًُ َل اف َٖوَّ ٚ : َوَؿْد َت َٓ ِْٖوياَلٍت : َأَصحُّ  بَت

َدِمك َظٚمِلٍ هِبَٚ  إول : ِٔ َٚدٌة  َٓ ُف َص ًَ ـْ َم قٌل َظَذ َم ُّ ُف حَمْ َّٕ ٌَْؾ َأْن َأ ٚ َؿ ُد هِبَ َٓ َْٔن ْٖتِك َؾ َٔ : َؾ

َٛ ِمُْْف . َِ  ُتْى

ْد. َوافثَِّٕٚك : َٓ َتْن ًْ َٓ َأْصَؾ َفُف َومَلْ ُي ُد باَِم  َٓ َْٔن وِر : َؾ قٌل َظَذ َصِٚهِد افزُّ ُّ ُف حَمْ َّٕ  َأ

: ُٞ ـْ َأهْ  َوافثَّٚفِ َْٔس ُهَق ِم ُٛ َصِٚهًدا َوَف ـْ َيَْْتِه قٌل َظَذ َم ُّ ُف حَمْ َّٕ َٚدِة .َأ َٓ  ِؾ افنَّ

ابِعُ  ـْ َؽْرِ َتَقؿٍُّػ َوَهَذا  :َوافرَّ ِر ِم ِٜ َأْو بٚفَّْٚ ْقٍم بِٚجلََّْ ََ ِ ُد ف َٓ ـْ َيْن قٌل َظَذ َم ُّ ُف حَمْ َّٕ ٌٔػ َأ ًِ  . َو

                                                 

 2شقرة افىالق مـ أيٜ   

 169/  9 إحقذي، ظٚروٜ  17/  12ذح مًِؿ  ذم افْقوي  
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 ّأما الرتدٔح : 
ترجٔحٓام: ؾَٚل : جْح ابـ  ذماْختالف افًِاَمء  احلٚؾظ ابـ حجر ؾَد ذـر

َمُف َظَذ  دَّ ََ ِٜ َؾ ِٜ َأْهِؾ ادَِديَْ ـْ ِرَواَي ْقِِٕف ِم َُ ـِ َخٚفٍِد فِ ِٞ َزْيِد ْب ٌِْد افَزِّ إَِػ َتْرِجِٔح َحِدي َظ

َٓ َأْصَؾ َفُف .َوَجََْح َؽْرُ  َراَن َهَذا  ّْ َٞ ِظ َراِق ، َوَبَٚفَغ َؾَزَظَؿ َأنَّ َحِدي ًِ ِٜ َأْهِؾ اف ُه إَِػ ِرَواَي

ِٚق َصِٚحٌَ  ٍَ تِّ
ِٓ َراَن  ّْ ِٞ ِظ ٍِِؿ بِِْ٘خَراِج  لَتْرِجِٔح َحِدي ًْ َراِد ُم ٍِ

ْٕ ِْٔف :َوا َِ ِحِٔح َظ افهَّ

ِٞ َزْيِد بـ َخٚفِد  .  َحِدي

وصحح ابـ حجر مذهٛ اجلّٓقر ، وؿٚل :ٕٕف مٓام أمُـ اجلّع بغ 

 احلديثغ ؾٕ٘ف يهٚر إفٔف .

 :اجلنع بني احلسٓجني اخلاصني الجاىٕالكسه 

وهق : أن  افدٓفٜ يهٚر إػ افتًٌٔض. خٚيصؾ٘ذا ـٚن احلديثٚن ادتًٚروٚن 

أو حيّؾ  حيّؾ أحد احلديثغ ظذ حٚل ، وحيّؾ احلديٞ أخر ظذ حٚل أخرى.

 أحدمهٚ ظذ ادجٚز ، وأخر ظذ احلََٜٔ .

َٜ   مثٚل ذفؽ : ـْ َظِٚئَن ـْ إَْشَقِد ، َظ ْٝ : َؿٚ َظ ُٝ َأْؾُرُك ادَِْكَّ "َف ْْ ـْ َثْقِب  ـُ ِم

 ِ َُٔهذِّ ؾِِٔف   لافٌَّْ ُٛ ، َؾ  .  "، ُثؿَّ َيْذَه

ِ  شِٔامن بـ يًٚرؾَد ظٚروف حديٞ : ـِ ادَْ َٜ َظ ُٝ َظِٚئَن ُٛ  لِّ َؿَٚل : َشٖف ُيِهٔ

                                                 

 261/  5 افٌخٚريؾتح افٌٚرى ذح صحٔح   

افًْـ  ذم، وأبق داود 288ح238/  1صحٔحف ـتٚب افىٓٚرة / بٚب حُؿ ادْك  ذممًِؿ   

افًْـ : ـتٚب  ذم، افسمذى  372ح  101/  1يهٔٛ افثقب  ـتٚب افىٓٚرة / بٚب ادْك

 .150/  43أمحد ذم ادًْد  116ح  177/  1ادْك يهٔٛ افثقب ذمافىٓٚرة / بٚب مٚ جٚء 
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  : ْٝ َٚف ََ ـْ َثْقِب َرُشقِل اهللَِّ »افثَّْقَب ؟ َؾ ُف ِم ُِ ًِ ُٝ َأْؽ ْْ اَلةِ  ـُ َْٔخُرُج إَِػ افهَّ َوَأَثُر  ، َؾ

ِؾ  ًْ ٌَ  ش َثْقبِفِ  ذماف
ِ
ُع ادَٚء ََ  .  ُب

َنَّ  ِٕ ُٚرٌض ،  ًَ ْرِك َت ٍَ ِٞ اف ِؾ َوَحِدي ًْ ٌَ ِٞ اف َْٔس َبْغَ َحِدي ؿٚل ابـ حجر : َوَف

َٚرِة ادَِْك َٓ ْقِل بَِى ََ اَم َواِوٌح َظَذ اف ُٓ َْْٔ َع َب ّْ ٌَِٚب  اجلَ ْشتِْح ِٓ ُؾ َظَذ ا ًْ ٌَ َؾ اف َّ َْٖن حُيْ ، بِ

لِّ 
ًِ ٚؾِ ُٜ افنَّ ََ َٓ َظَذ افُقُجقِب . َوَهِذِه َضِري ِٞ .   فِِتَّْْئِِػ   َوَأمْحََد َوَأْصَحِٚب احلَِدي

ٚ ـَ ُؾ َظَذ َمٚ  ًْ ٌَ َؾ اف َّ َْٖن حُيْ ْقِل بََِْجَٚشتِِف : بِ ََ ـٌ َظَذ اف
ُع مُمُِْ ّْ َذا اجلَ ـَ ًٌٚ ، َو َن َرْض

. ِٜ َّٔ
ٍِ ُٜ احلََْ ََ ٚ . َوَهِذِه َضِري ًً َٚن َيٚبِ ـَ ْرُك َظَذ َمٚ  ٍَ  َواف

َٚن  ـَ ُف َفْق  َّٕ َ
ِٕ  ، ٚ ًً َِٔٚس َم

َِ َؾ بِٚخلََزِ َواف َّ ًَ ٚ اف َٓ َنَّ ؾِٔ ِٕ ُٜ إُوَػ َأْرَجُح ،  ََ ِري َوافىَّ

 ٍَ تِ ـْ ِٓ ِِِف ُدوَن ا ًْ َُٔٚس ُوُجقَب َؽ
َِ َٚن اف َُ ٚ َف ًً ِج َٕ َٓ ِه ، َوُهْؿ  ِم َوَؽْرِ ٚفدَّ ـَ ْرـِِف :  ٍَ  بِ

ِ
ٚء

 ًْ َٓ ُي قَن ؾِٔاَم  ٍُ َت ُْ ْرِك . ٍلَي ٍَ ِم بِٚف ـَ افدَّ  َظُْْف ِم

َٜ َأْيًوٚ : َمٚ  َٔ
َٜ افثَِّٕٚ ََ ِري ـْ  ذمَوَيُردُّ افىَّ ـْ َضِريٍؼ ُأْخَرى َظ َٜ ِم َّ ِٜ ابـ ُخَزْي ِرَواَي

ُٝ ادَِْك مِ  ِِ
ًْ ْٝ َت َٕ ٚ ـَ  : َٜ ـْ َثْقبِِف َظِٚئَن ُف ِم ُُّ ْرِق اإِلْذِخِر ُثؿَّ ُيَهذِّ ؾِِٔف ، َوحَتُ ًِ ـْ َثْقبِِف بِ

ِؾ  ًْ ٌَ ـُ َتْرَك اف َّّ ُف َيَتَو َّٕ ٚ ُثؿَّ ُيَهذِّ ؾِِٔف . َؾِ٘ ًً  احلََٚفَتْغِ . ذمَيٚبِ

                                                 

ـَ ادَْرَأِة صحٔحف ـتٚب افىٓٚرة  ذم افٌخٚري   ُٛ ِم ِؾ َمٚ ُيِهٔ ًْ ِؾ ادَِْلِّ َوَؾْرـِِف، َوَؽ ًْ /  1َبُٚب َؽ

شْْف  ذمشْْف، افسمذى  ذمادقوع افًٚبؼ، وأبق داود  ذمصحٔحف  ذمًِؿ ، وم 229ح  55

 117ح  178/  1أبقاب افىٓٚرة بٚب ؽًؾ ادْك مـ افثقب

تٖويؾ خمتِػ احلديٞ ٓبـ ؿتٌٜٔ  198/  3ذح مًِؿ  ذم افْقوي،  332/  1 افٌٚريؾتح   

 68/  2ادٌْك ٓبـ ؿدامٜ  255

٨٧٥



   
 28 «تأصٔل ّتطبٔل  »ضاسة حسٓجٔة خمتلف احلسٓح                        

َؾ ِظَْْدُهْؿ َظَذ   َّ ًَ ْرَك ، َوَؿَٚل : إِنَّ اف ٍَ ِرِف اف ًْ َِْؿ َي ٚ َمٚفٌِؽ َؾ ِؾ  َوَأمَّ ًْ ٌَ ُوُجقِب اف

ْؿ . ِٓ ْٔ َِ ٌٜ َظ ْرِك ُحجَّ ٍَ ُٞ اف ِٚئِر افََّْجَٚشِٚت . َوَحِدي ًَ  ـَ

 .َوُهَق َمْرُدوٌد باَِم 
ِ
ْفِؽ بَِٚدٚء ْرَك َظَذ افدَّ ٍَ ُض َأْصَحٚبِِف اف ًْ إِْحَدى  ذمَومَحََؾ َب

ِّٕك ْد َرَأْيُتِْك َوإِ ََ َٜ : َف ـْ َظِٚئَن ٍِِؿ َظ ًْ ـْ َثْقِب َرُشقِل اهللَِّ  ِرَواَيِٚت ُم ُف ِم ُُّ َُح َٕ  ٚ ًً َيٚبِ

ِرى . ٍُ َرْت َظَذ  بُِي َُ ْٕ َٜ َأ ـِ احلَِٚرِث : َأنَّ َظِٚئَن ِٚم ْب ِٞ مَهَّ ـْ َحِدي ِمِذى ِم ْ َحُف افسِّ َوباَِم َصحَّ

ـَ  اَم  َّٕ َْْٔٚ َثْقَبَْٚ ؟ إِ َِ َد َظ ًَ َ َأْؾ ْٝ : مِل َٚف ََ ُف افثَّْقَب ، َؾ َِ ًْ ٚ َؽ َٓ
ٍِ
ْٔ ُف َو ـَ ُر ٍْ ِٔف َأْن َي ٍِ ُْ َٚن َي

ـْ َثْقِب َرُشقِل اهللَِّ  ُتُف ِم ـْ اَم َؾَر ِف ، َؾُربَّ ًِ ََٖصٚبِ ًِك . بِ ََٖصٚبِ  بِ

ِذى  ْرِك َثْقُب افَّْْقِم ، َوافثَّْقُب افَّ ٍَ ْٝ ؾِِٔف بِٚف ٍَ َت ـْ ِذى ا ْؿ : افثَّْقُب افَّ ُٓ ُو ًْ َوَؿَٚل َب

اَلِة . ْتُف َثْقُب افهَّ َِ ًَ ٚ  ذمَوُهَق َمْرُدوٌد َأْيًوٚ باَِم  َؽ َٓ
ـْ َحِديثِ ٍِِؿ ِم ًْ إِْحَدى ِرَواَيِٚت ُم

ـْ َثْقِب َرُشقِل اهللَِّ  ُف ِم ـُ ْد َرَأْيُتِْك َأْؾُر ََ ُٛ  َأْيًوٚ : َف ٔ َِ
ًْ َُٔهذِّ ؾِِٔف .َوَهَذا افتَّ ٚ َؾ ـً َؾْر

 َيْْ 
ِ
ٚء ٍَ ِؾ َبْغَ افٍرك وَ  ٍلبِٚف ًْ ٌَ ُِِّؾ اف اَلة .اْحتاَِمَل خَتَ  افهَّ

ـْ َثْقبِِف  ُف ِم ُُّ ْٝ حَتُ َٕ ٚ ـَ  َٚ َٜ : َأهنَّ َّ  َوُهَق ُيَهذِّ .  وأسح ِمُْْف ِرَواَيٜ ابـ ُخَزْي

َْٔس  َِ ـْ َذفَِؽ : َؾ  ِم
ٍ
ء ِديِر َظَدِم ُوُروِد َرْ َْ ِٜ  ذمَوَظَذ َت ََٕجَٚش ِٞ َمٚ َيُدلُّ َظَذ  احلَِدي

ٌؾ : وَ  ًْ
ٚ ؾِ َٓ َِ ًْ َنَّ َؽ ِٕ َُِؿ .ادَِْك :  ِدِه . َواهللَُّ َأْظ َجرَّ ُّ َٓ َيُدلُّ َظَذ افُقُجقِب بِ  ُهَق 

ـَ  ًَ ْؿ  َوَض ُٓ ُو ًْ ِك  ذمَب َٖنَّ َمِْك افٌَّْ َٚرِة ادَِْك : بِ َٓ ْرِك َظَذ َض ٍَ ِٞ اف ِل بَِحِدي َٓ ْشتِْد ِٓ ا

 .ِٚئِر َؾَواَلتِِف ًَ ـَ ِه   َضِٚهٌر ُدوَن َؽْرِ

ِديِر ِص  َواجلََقاُب  َْ ـْ َِجٍَٚع َظَذ َت َٚن َظ ـَ َُّٔف 
ـَ اخلََهِٚئِص : َأنَّ َمِْ ْقِِٕف ِم ـَ  ِٜ

حَّ

ُْٔخ  َّٟ افنَّ َذا اْحَت ْرِك ، َوهِبَ ٍَ َتَػ ؾِِٔف بِٚف ُْ ْ ُي ٚ مَل ًً ِج َٕ  ٚ َٓ ُّٔ
َٚن َمِْ ـَ ْق  َِ َُٔخٚفُِط َمِْك ادَْرَأِة : َؾ َؾ
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  ٚ َٓ ِٜ َؾْرِج َٚرِة ُرُضقَب َٓ ُه َظَذ َض ُؼ َوَؽْرُ  . ادَُقؾَّ

 الكسه الجالح : اجلنع بني احلسٓح العاو ّاخلاص

مدفقفف :  ذموأخر خٚصٚ  مدفقفف: ذمإذا ـٚن أحد احلديثغ ادتًٚروغ ظٚمٚ 

 دٓفتف . ذمدٓفتف بٚحلديٞ اخلٚص  ذميهٚر إػ ختهٔص احلديٞ افًٚم 

ٚ »َؿَٚل :  َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ  مٚ حدث بف َأبق ُهَرْيَرةَ  ومثٚل ذفؽ : َٓ ْجاَمُء َجْرُح ًَ اف

ٌَٚرٌ   . ش  ُج

: ظٚروف َٜ َِّٔه ـِ حُمَ ِد ْب ًْ ـِ َش ْٝ  حديٞ َحَرام ْب َِ ـِ َظِٚزٍب َدَخ  ْب
ِ
اء َِْزَ ًٜ فِ َٚؿ َٕ َأنَّ 

َٙ َرُشقُل اهللَِّ  ََ َدْت ؾِِٔف ، َؾ ًَ ْؾ َٖ ْقٍم َؾ ََ ِٚر  َحِٚئًىٚ فِ َٓ ٚ بِٚفَّْ َٓ َي ٍْ َأنَّ َظَذ َأْهِؾ إَْمَقاِل ِح

َدِت ادََقاِر  ًَ ٚ  ، َوَمٚ َأْؾ َٓ
ـٌ َظَذ َأْهِِ َق َوِٚم ُٓ ِْٔؾ َؾ َِّ  .  "بِٚف

                                                 

 333/  1 ي، ؾتح افٌٚر 51/  1 يفِىحٚوذح مًٕٚك أثٚر   

ُٜ افًجامُء َؾُتهٔٛ    َّ ٔ ِٓ ٌَ َٝ اف ِِ ٍَ َُْٚه َأن َتْْ ًْ ًٚ ؾَجْرُحٓٚ  ذمواجلٌُٚر : اهلََدر َوَم ًٚ َأْو َصٔئ الِتٚ إًِٕٕٚ ٍِ إ

ِِؽ ، ؾَدُمف َهَدر ، وادًدن إِذا اهنٚر ظذ  ْٓ َٔ ٚن َؾ ًَ ْٕ ٚ اإِل َٓ َط ؾِٔ ًْ ٜ َي َذفَِؽ افٌِْئر افًِٚديَّ ـَ َهَدر ، َو

 43/  11َحٚؾره َؾَتِف ؾدمف َهَدر . ِتذيٛ افٌِٜ 

ًْ صحٔحف  ذم يافٌخٚر   َيِٚت َبٌٚب ادَ ٌٌَٚر ـَِتُٚب افدِّ ٌٌَٚر َوافٌِْئُر ُج ومًِؿ  6912ح  12/  9ِدُن ُج

ٌٌَٚر  ذم ِدِن َوافٌِْئِر ُج ًْ  َوادَ
ِ
ْجاَمء ًَ وأبق  1710ح 1334/  3صحٔحف ـْٚب احلدود َبُٚب ُجْرُح اف

ْجاَمءُ  ذمداود  ًَ َيِٚت بٚب اف ٌٌَٚر  شْْف ـَِتٚب افدِّ ِدُن َوافٌِْئُر ُج ًْ  يوافسمذ 4593ح 196/  4َوادَ

ٌٌَٚر وَ ش ذم ٚ ُج َٓ ْجاَمَء َجْرُح ًَ ُس  ذمْْف ـتٚب افزـٚة بٚب َمٚ َجَٚء َأنَّ اف ُّ ِٚز اخلُ ـَ  642ح  27/ 2افرِّ

 ذموابـ مٚجف 3569ح  298/  3تًٍد زرع افَقم  شْْف ـتٚب افٌٔقع بٚب ادقار ذمأبق داود   

 ادقضٖ ذمومٚفؽ  2332ح  781/  2شْْف ـتٚب إحُٚم بٚب احلُؿ ؾٔام أؾًدت ادقاصك

 2766ح 1082/  4واحلريًٜ  يافوقار ذمـتٚب إؿؤٜ بٚب افَوٚء 
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ُْٔخَْٚ   ِح  ذم - افَٚض أبق بُر بـ افًريب –ؿٚل احلٚؾظ ابـ حجر : َوَؿَٚل َص َذْ

ِمذِ  ْ ٚ بِ  يافسِّ َٓ اَم ادَُراُد بِِف إِْتاَلُؾ َّٕ ًْٔدا ، َوإِ ُر اجلَْرِح َؿ ـْ َْٔس ِذ َٚن  ٖي: َوَف ـَ َٚن : َشَقاٌء  ـَ َوْجٍف 

 ، ُٜ َي ِؾ افدِّ َْ ًَ ِه . َوادَُراُد بِٚف ُف .  أيبَِجْرٍح َأْو َؽْرِ ٍُ َٜ ؾِٔاَم ُتْتِِ  َٓ ِدَي

ـْ َؿَٚل : َذا اإِلْضاَلِق َم ْٝ  َوَؿِد اْشتََدلَّ هِبَ َٕ ٚ ـَ ُٜ َشَقاٌء  َّ ٔ ِٓ ٌَ  اف
ِٝ ٍَ َِ َٓ َواَمَن ؾِٔاَم َأْت

، ِٜ
ٚ َأْو َؿِٚئَدَهٚ ، َوُهَق َؿْقُل افيَِّٚهِريَّ َٓ ََ ٚ َأْو َشِٚئ َٓ ٌَ

َٚن َراـِ ـَ ٚ َأَحٌد ، َشَقاٌء  َٓ ًَ ِرَدًة َأْو َم ٍَ  ُمْْ

َْٖن مَحَ  ِْٔف : بِ قًبٚ إَِف ًُ ُؾ َمْْ ًْ
ٍِ َٚن اف ـَ ًٌٚ : َواْشَتْثَْْقا َمٚ إَِذا 

َٚن َراـِ ـَ ِؾ إَِذا  ًْ
ٍِ ٚ َظَذ َذفَِؽ اف َٓ َِ

ِِْقى ِظَْٚهَنَٚ َؾتُْتَِِػ  َْٖن َي  .  ـَ

أن حديٞ أبك هريرة يدل ظذ أن : مٚ تتٍِف افٌّٜٓٔ مـ  ووجف افتًٚرض :

 افوامن بٚفِٔؾ وبٚفْٓٚر . ٍلظٚم فْ وهق يوّْف صٚحٌٓٚ، حرث افٌر وزرظف ٓ

  ظذ افتٍريؼ:أمٚ حديٞ حرام ؾٔدل 

 ؾ٘ذا وؿع اإلتالف فٔال ـٚن ظذ صٚحٌٓٚ وامن مٚ أتٍِف.

وإذا وؿع اإلتالف هنٚرا ؾِٔس ظذ صٚحٌٓٚ وامن : ٕن أصحٚب ادزارع 

مٍُِقن بحٍظ زرظٓؿ بٚفْٓٚر ، ؾام وؿع مـ إتالف ؾٔف ؾٕ٘ام هق بًٌٛ ؽٍِتٓؿ . 

 وهذا احلديٞ ؾٔف ختهٔص افوامن بًٌض إحقال .

ًِ َؿَٚل افنَّ  َٓ خُيَٚفُِػ  لٚؾِ ِٜ ِرَجٚفِِف ، َؿَٚل : َو ِرَؾ ًْ ٌُقتِِف بِٚتَِّهٚفِِف َوَم َٕٚ بِِف فُِث ََٖخْذ : َؾ

 : َٞ ُٞ َحِدي ٌَٚرٌ »َهَذا احلَِدي ٚ ُج َٓ ْجاَمُء َجْرُح ًَ َـّ ش اف
ٌَٚرٌ »، َوَفُِ ٚ ُج َٓ ْجاَمُء َجْرُح ًَ ٌٜ ش اف َِ َُجْ

                                                 

 257/  12 يؾتح افٌٚر  
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ٚمِّ ادَْخَرِج افَِّذى   ًَ اَلِم اف َُ ـَ اف َِامَّ َؿَٚل ِم ٌَٚرٌ : »ُيَراُد بِِف اخلَٚصُّ ، َؾ ٚ ُج َٓ ْجاَمُء َجْرُح ًَ  شاف

َٙ َرُشقُل اهللَِّ    َوَؿ
ٍ
ء ْجاَمُء بَِقْ ًَ َدِت اف ًَ َحٍٚل ُدوَن َحٍٚل ، َدلَّ َذفَِؽ َظَذ َأنَّ  ذمؾِٔاَم َأْؾ

ِه  ـْ َجْرٍح َوَؽْرِ ْجاَمُء ِم ًَ ِٝ اف ٌٌَٚر ، وَ  ذمَمٚ َأَصَٚب ٌٍَٚر ، َؿَٚل : وَ  ذمَحٍٚل ُج  ذمَحٍٚل َؽْرُ ُج

ـْ  ُُ ْٝ ، َؾَِ٘ذا مَلْ َي ُْقا َمٚ َأَصَٚب ِّ ٚ َو َٓ ُي ٍْ  ِح
ِ
ْجاَمء ًَ َٚن َظَذ َأْهِؾ اف ـَ ُف إَِذا  َّٕ َهَذا َدفٌِٔؾ َظَذ َأ

ِْٔؾ َمٚ  َِّ  بِٚف
ِٜ

َّ ِٚئ ًَّ ِٜ اف
َٔ ـُ َأْهُؾ ادَِٚص َّ َْٔو ، َؾ ْٝ ًْٔئٚ مِمَّٚ َأَصَٚب ُْقا َص َّ ْ َيْو ٚ مَل َٓ ُي ٍْ ْؿ ِح ِٓ ْٔ َِ َظ

ـْ  ْٝ ِم َنَّ  َأَصَٚب ِٕ ِٚئُؼ:  ًَّ ُٛ َواف
اـِ ِٚئُد َوافرَّ ََ ـُ اف َّ ِٚر، َوَيْو َٓ ُف بِٚفَّْ َٕ ُْق َّ َٓ َيْو َزْرٍع، َو

 ٚ َٓ َي ٍْ ْؿ ِح ِٓ ْٔ َِ ْٝ  ذمَظ َت َِ ٍَ ْٕ ُْقَن َفِق ا َّّ َٓ ُيَو ِٜ ، َو َِْؽ احلََٚف  . تِ

 ْٕ ِٜ إِ
َّ ٔ ِٓ ٌَ َٚن َمَع اف ـَ ُٜ :إَِذا  َّٔ

ًِ ٚؾِ ْتُف ؿٚل ابـ حجر :َؿَٚل افنَّ ٍَ َِ ـُ َمٚ َأْت َّ ُف َيْو َّٕ ٌٚن َؾِ٘ ًَ

ٚ َأْو  ًُ َٚن َمٚفِ ـَ ًٌٚ َأْو َؿِٚئًدا : َشَقاٌء 
ٚ َأْو َراـِ ًَ َٚن َشِٚئ ـَ ٍس َأْو ُظْوٍق َأْو َمٍٚل : َشَقاٌء  ٍْ َٕ ـْ  ِم

َِٔدَهٚ َأوْ  ْٝ بِ ٍَ َِ ًٌٚ : َوَشَقاٌء َأْت ًرا َأْو َؽِٚص ًِ َت ًْ ِْٖجًرا َأْو ُم َت ًْ ٚ َأْو  َأِجًرا َأْو ُم َٓ ٌِ َٕ ٚ َأْو َذ َٓ
ِرْجِِ

 ُٜ َٚن َذفَِؽ َفٔاًْل َأْو هَنًَٚرا ، َواحلُجَّ ـَ ٚ : َوَشَقاٌء  َٓ َٓ َؾْرَق ؾِِٔف  ذمَرْأِش َذفَِؽ : َأنَّ اإِلْتاَلَف 

 ٍِ َِٔدِه ، َؾ  بِ
ِٜ َٚٔف ـَ ك  ِٓ ٚ ، َؾ َٓ ْٔ َِ ِٜ َحٚـٌِؿ َظ

َّ ٔ ِٓ ٌَ ـْ ُهَق َمَع اف ِه َوَم ِد َوَؽْرِ ّْ ًَ ٚ َبْغَ اف َٓ ُِ ًْ

 َّٓ َذفَِؽ : إِ ـَ ـْ َمٚفٍِؽ  . َوَظ َٓ َٓ ، َشَقاٌء َظَِِؿ بِِف َأْم  ِْٔف َأْم  َِ ٚ َظ َٓ َِ ِْٔف ، َشَقاٌء مَحَ قٌب إَِف ًُ َمْْ

ـِ  ٌِْد افَزِّ َظ ُٚه ابـ َظ َُ ٌٌَِِف . َوَح ًَ ًْٔئٚ ترمح بِ ٚ َأَحٌد َص َؾ هِبَ ًَ ٍْ ْرِ َأْن َي ٌَ ْٝ بِ إِْن َرحَمَ

قِر. ُٓ ّْ  اجلُ

ِظ  ذمَؿْد َوَؿَع وَ  ٍْ َِ اِر بِ ٌَزَّ ِٜ َجٚبٍِر ِظَْْد َأمْحََد َواف ٌَٚرٌ "ِرَواَي ُٜ ُج َّ ِٚئ ًَّ  ." اف

 ُٜ َّ ٔ ِٓ ٌَ  اف
ِ
ْجاَمء ًَ َٖنَّ ادَُراَد بِٚف ٌٚر بِ ًَ َـّ ادَُراَد  افتلَوؾِِٔف إِْص

ٍٜ ، َفُِ
َّ ؾُّ هَبِٔ ـُ  َٓ َتْرَظك 

                                                 

 302اختالف احلديٞ فِنٚؾًك   
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ِٜ ُهَْٚ  
َّ ِٚئ ًَّ َْٔس ادَُراُد هِبَٚ  افتلبِٚف ِٜ ، َوَف

َّ ِٚئ ًَّ ُٛ َظَذ اف
ٚفِ ٌَ ُف اف َّٕ َ

ِٕ ٚ َأَحٌد،  َٓ ًَ َْٔس َم  افتلَف

اَم  ـَ َُِػ  ًْ َٓ َؾْرَق  ذمَٓ ُت ُف  َّٕ ُهقًدا ُهَْٚ. َواْشُتِدلَّ بِِف َظَذ َأ َْ َْٔس َم ُف َف َّٕ ِٚة َؾِ٘ ـَ إِْتاَلِف  ذمافزَّ

َهٚ  ُروِع َوَؽْرِ ِٜ فِِزُّ َّ ٔ ِٓ ٌَ ِٜ  ذماف ِٜ َوافيَِّٚهِريَّ َّٔ
ٍِ ِٚر : َوُهَق َؿْقُل احلََْ َٓ ِْٔؾ َوافَّْ َِّ  . اف

ِْٔف  َِ ِْٔؾ َؾِ٘نَّ َظ َِّ ٚ بِٚف َٚن َذفَِؽ هَنًَٚرا ، َوَأمَّ ـَ اَمُن إَِذا  ُط افوَّ َُ ًْ اَم َي َّٕ قُر : إِ ُٓ ّْ َوَؿَٚل اجلُ

 ْٔ َِ َٛ َظ ِهٍر ِمُْْف َوَج َْ ْٝ بَِت ٍَ َِ ٚ ، َؾَِ٘ذا َأْت َٓ َي ٍْ ْٝ ِح ٍَ َِ  .  ِف َواَمُن َمٚ َأْت

ِٚئك وابـ َمَٚجْف  افنٚؾًلَمٚ َأْخَرَجُف َوَدفُِٔؾ َهَذا افتَّْخِهِٔص : ًَ َوَأُبق َداُود َوافَّْ

ك :  ًَ ـِ ِظٔ ٌِْد اهللَِّ ْب ِٜ َظ ـْ ِرَواَي ِٚئك َأْيًوٚ وابـ َمَٚجْف ِم ًَ ِٜ إَْوَزاِظك : َوافَّْ ـْ ِرَواَي ْؿ ِم ُٓ ُِّ ـُ

ٚئِ  ًَ ـْ َوافَّْ ْهِرى َظ ـِ افزُّ ْؿ َظ ُٓ ُِّ ـُ  : َٜ َّٔ ـِ ُأَم َة َوإِْشاَمِظَٔؾ ْب َْٔنَ ـِ َم ِد ْب َّّ ِٜ حُمَ ـْ ِرَواَي ك َأْيًوٚ ِم

 ِٜ ـْ ِرَواَي ـِ َظِٚزٍب ، َوأخرج ابـ َمَٚجْف َأْيًوٚ ِم  ْب
ِ
اء ـِ افَزَ َْٕهِٚرى َظ َٜ إَ َِّٔه ـِ حُمَ َحَراِم ْب

ْهِرى َظـ اب ـِ افزُّ ِٞ َظ
ْٔ َِّ ؿِّ َحَراًمٚ. َوَأْخَرَج َأُبق َداُوَد اف ًَ  َومَلْ ُي

ِ
اء َِْزَ ًٜ فِ َٚؿ َٕ َٜ : َأنَّ  َِّٔه ـ حُمَ

َذا  ـَ ـْ َأبِِٔف . َو َٜ َظ َِّٔه ـِ حُمَ ـْ َحَراِم ْب ْهِرى َؾَزاَد ؾِِٔف َرُجاًل َؿَٚل َظ ـِ افزُّ ٍر َظ َّ ًْ ِٜ َم ـْ ِرَواَي ِم

ـِ اف افنٚؾًلَأْخَرَجُف َمٚفٌِؽ وَ  ًٜ ... َظُْْف َظ َٚؿ َٕ َٜ : َأنَّ  َِّٔه ـِ حُمَ ِٔد ْب ًِ ـِ َش ـْ َحَراِم ْب ْهِرى َظ زُّ

ِٜ ادَُزِٕك  ذم افنٚؾًلَوَأْخَرَجُف  ْهِرى ، َؾَزاَد َمَع  ذمِرَواَي ـِ افزُّ ََٔٚن َظ ٍْ ـْ ُش ادُْخَتَكِ َظُْْف َظ

... 
ِ
اء َِْزَ ًٜ فِ َٚؿ َٕ َٓ : إِنَّ  ِٛ َؿٚ َّٔ ًَ ـَ ادُ َٔد ْب ًِ   َحَراٍم َش

ـْ َأبِك  َوؾِِٔف اْختاَِلف آخر ْهِرى َظ ـِ افزُّ ٍٟ َظ ك مـ ِرَواَيٜ ابـ ُجَرْي َِ
َٓ ْٔ ٌَ أخرجف اف

ـِ  ٚ َضِريُؼ َحَراٍم َظ َٓ َُْد ِمْْ ًْ ْهِرى َظَذ أفَقاٍن ، َوادُ ٍؾ ، َؾْٚخُتَِِػ ؾِِٔف َظَذ افزُّ ْٓ ـِ َش َٜ ْب ُأَمَٚم

 ، َوَحَراٌم بِّّٓتغ ، اختِػ َهؾ هُ 
ِ
اء ًٍَٕف َأو ابـ شًد بـ حمٔهٜ؟افَزَ  َق ابـ حمٔهٜ 

ُف. ُؿٚل ابـ  َْ ْهِرى َومَلْ ُيَقثِّ َّٓ افزُّ قٌل مَلْ َيْرِو َظُْْف إِ ُٓ َؿَٚل ابـ َحْزٍم :َوُهَق َمَع َذفَِؽ ََمْ

٨٨٠



   
 33 «تأصٔل ّتطبٔل  »ضاسة حسٓجٔة خمتلف احلسٓح                        

  َٓ َت ْٕ  ا
ِ
اء ـَ افَزَ ْع ِم َّ ًْ ُف مَلْ َي َّٕ ـْ َؿَٚل :إِ

ٌََّٚن َفُِ ُف ابـ شًد وابـ ِح ََ  ك . حجر : َوَؿْد َوثَّ

 
ِ
اء ـِ افَزَ ـْ َؿَٚل ؾِِٔف َظ قَن َؿْقُل َم ُُ ُؾ َأْن َي ِّ َْٔحَت ِٜ  أيَوَظَذ َهَذا َؾ َٚؿ َٕ  

ِٜ
ـْ ِؿهَّ َظ

ْهِرى قَن فِِزَّ ُُ َتُِْع َأْن َي ّْ َٓ َي َواَيُٚت َو ُع افرِّ ِّ  َؾَتْجَت
ِ
اء ٍَٔٚخ . َوؿد َؿَٚل ابـ  افَزَ ُٜ َأْص ؾِِٔف َثاَلَث

ُٚء  َٓ ََ ُٚه ُؾ ََّ َِ ُٚت َوَت ََ َث بِِف افثِّ قٌر َحدَّ ُٓ َق َمْن ُٓ َٚن ُمْرَشاًل َؾ ـَ ُٞ َوإِْن  ٌِْد افَزِّ : َهَذا احلَِدي َظ

ٌُقِل . ََ  احِلَجِٚز بِٚف

ِٞ أبك قٌخ بَِحِدي ًُ َُّٕف َمْْ ٚ إَِصَٚرُة افىََّحِٚوى إَِػ َأ َٖنَّ  َوَأمَّ ٌُقُه : بِ ََّ ًَ ْد َت ََ هريرة: َؾ

ِؾ بِٚفتَِّٚريِخ .  ْٓ ْحتاَِمِل َمَع اجلَ ِٓ ُٝ بِٚ ٌُ َٓ َيْث َخ  ًْ  افَّْ

ـْ َذفَِؽ َؿْقُل  ِٜ ِرَجٚفِِف  افنٚؾًلَوَأْؿَقى ِم ِرَؾ ًْ ٌُقتِِف َوَم  فُِث
ِ
اء ِٞ افَزَ َٕٚ بَِحِدي : َأَخْذ

 ُٞ ُف َحِدي ٍُ ٚفِ َٓ خُيَ ٌَّ  ".َو  َج
ِ
ْجاَمء ًَ َِامَّ َؿَٚل : "ٚر اف ٚم َوادَراد بِِف اخلَٚصُّ ، َؾ ًَ َُّٕف مـ اف َ

ِٕ" 

ٌٌَٚر  ْجاَمُء ُج ًَ   "اف
ٍ
ء ْجاَمُء بَِقْ ًَ َدِت اف ًَ َٙ ؾِٔاَم َأْؾ َحٍٚل ُدوَن َحٍٚل ، َدلَّ َذفَِؽ َظَذ  ذمَوَؿ

ِه  ـْ َجْرٍح َوَؽْرِ ْجاَمُء ِم ًَ ِٝ اف ٌٌَٚر وَ  ذمَأنَّ َمٚ َأَصَٚب ٌَٚرٍ  ذمَحٍٚل ُج  . َحٍٚل َؽْرُ ُج

قِمِف  ُّ ًُ وا َظَذ إَْخِذ بِ رُّ
ِّ َت ًْ ُْؿ مَلْ َي ِٜ َأهنَّ َّٔ

ٍِ َض َظَذ احلََْ ََ َٕ ِٛ :  ذمُثؿَّ  اـِ ِغ افرَّ ِّ َتْو

 ِٞ َُِغ بَِحِدي ًِّ َّ ِػ َراِويفِ  "ُمَت ًْ ٌٌَٚر َمَع َو ْجُؾ ُج  . "افرِّ

 َٛ ََّ ًَ ِٜ ؿَ  َوَت
َّٔ
ًِ ٚؾِ ْؿ َظَذ افنَّ ُٓ ُو ًْ ُف َفْق َجَرْت َظَٚدُة َؿْقٍم إِْرَشَٚل ادََقاِصك َب َّٕ ْقهَلُْؿ : إِ

ٚ َٓ
ًِ

ٌْ ْٔاًل َوَح ُؿ َظَذ إََصحِّ . َف ُْ َس احلُ َُ ًَ ْٕ  هَنًَٚرا : ا

َْك َوَأَجُٚبقا : ًْ قا ادَ ًُ ٌَ ُُؿ اتَّ َٖهنَّ َٚن  ذمبِ ـَ ْرَأِة ، َفْق  َّ ِْ ُٛ فِ ُؿ افَقاِج ًْ ََ ِيُرُه اف َٕ َذفَِؽ ، َو

تَ  ُْ ُؿ َي ُْ َس احلُ َُ ًَ ْٕ َٓ ِْٖوى إَِػ َأْهِِِف هَنًَٚرا  ْٔاًل َوَي ُٛ َف
ُْٔؾ  ذمًِ َِّ ِؿ اف ًْ ََ ِف ، َمَع َأنَّ ِظاَمَد اف َِّ َح

َٚدُة  ًَ ِٝ اف ْؿ َفِق اْوَىَرَب ًَ َٕ ْؿ  ذم،  ُٓ ُو ًْ ْٔاًل َوَب ٚ َف َٓ ُِ ْؿ ُيْرِش ُٓ ُو ًْ َٚن َب َُ ِض افٌاَِلِد َؾ ًْ َب
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ٚ هَنًَٚرا : َؾٚفيَّ   َٓ ُِ ِْٔف احلَِديُٞيْرِش َِ َٙ باَِم دّل َظ َْ ُف ُي َّٕ  .  ِٚهُر َأ

 الكسه الطابع : اجلنع بني املطلل ّاملكٔس

إذا تٌغ أن أحد احلديثغ ادتًٚروغ مىِؼ افدٓفٜ وأخر مَٔد افدٓفٜ ؾٕ٘ف 

أخر : إٓ إٔف ينسط  ذمأحدمهٚ بٚفتَٔٔد افقارد  ذم يهٚر إػ تَٔٔد اإلضالق افقارد

حُّغ خمتٍِغ مل  ذمحُؿ واحد ، ؾ٘ن وردا  ذمأن يُقن اإلضالق وافتَٔٔد وارديـ 

 يًّؾ بٚفتَٔٔد ، وإٕام يًّؾ بُؾ مْٓام ؾٔام ورد ؾٔف .

افٍُٚرة بٚفتتٚبع ، بْٔام أضِؼ اإلضًٚم . ؾٚإلضًٚم  ذمتَٔٔد افهٔٚم  ومثٚفف :

افثٕٚك .ؿٚل تًٚػ  ذمإول ظذ افتَٔٔد  ذمحيّؾ اإلضالق  حُؿ وافهٔٚم حُؿ ، وٓ

 ہ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ  ڱ ڱ ڱ   ڳ ڳ ژ :

 .   ژ ہہ

 مٚ حدث بف ظذ   ومـ إمثِٜ ظذ تًٚرض حديٞ مىِؼ وآخر مَٔد :

ِذْب َظَذ : » َرُشقُل اهللَِّ  َؿَٚل ؿٚل ُْ ـْ َي ُف َم َّٕ ِذُبقا َظَذ ، َؾِ٘ ُْ رَ َٓ َت ِٟ افَّْٚ  .  شَيِِ

                                                 

بتكف واختهٚر ، ويراجع : ذح مًٕٚك أثٚر ٕبك جًٍر  256/  12 ؾتح افٌٚرى  

، وٕخٛ إؾُٚر  203/  3افىحٚوى ـتٚب اجلْٚيٚت بٚب مٚ أصٚبٝ افٌٓٚئؿ ذم افِٔؾ وافْٓٚر 

 412 – 400/  15ذم تَْٔح مٌٕٚك إخٌٚر ذم ذح مًٕٚك أثٚر فًِْٔك 

 4شقرة ادجٚدفٜ مـ أيٜ   

، ومًِؿ  106ح   1  /33صحٔحف ـتٚب افًِؿ بٚب إثؿ مـ ـذب ظذ افٌْك  ذم افٌخٚري  

تًئؿ افُذب  ذمافًْـ : أبقاب افًِؿ / بٚب مٚ جٚء  ذموافسمذى  9/  1مَدمٜ صحٔحف  ذم

 2659ح 4  /332ظذ رشقل اهلل 
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ـْ َأبِك ُهَرْيَرةَ   ْأ : »َؿَٚل : َؿَٚل َرُشقُل اهللِ  وَظ ٌَقَّ َٔتَ ِْ ًدا ، َؾ ِّّ ًَ َذَب َظَذ ُمَت ـَ ـْ  َم

رِ  ـَ افَّْٚ َدُه ِم ًَ َْ  .  شَم

ـؾ ٕقع مـ افُذب ؾٔدخؾ ؾٔف افُٚذب افْٚشك  ذمؾحديٞ ظذ مىِؼ 

 تَٔٔد فْقع افُذب افذى يدخؾ بف صٚحٌف افْٚروحديٞ أبك هريرة ؾٔف   . وادخىكء

 وهق افُذب ادتًّد ادَهقد . 

ِر  " : َؿْقُفُف  : افْقويؿٚل  ـَ افَّْٚ َدُه ِم ًَ َْ ْأ َم ٌَقَّ ََٔت ِْ  . "َؾ

ِر ، َوَؿَٚل اخلَىَّٚ ـَ افَّْٚ َٔتَِّخْذ َمِْْزَفُف ِم ِْ َِْْٔزْل ، َوِؿَٔؾ : َؾ ِْ َُْٚه َؾ ًْ اَمُء : َم َِ ًُ بِك : َؿَٚل اف

ٌََٚءِة اإِلبِِؾ َوِهك َأْظَىٚهُنَٚ . ـْ َم ُف ِم ُِ  َأْص

ِظ إَْمِر : ٍْ َِ ُف ُدَظٌٚء بِ َّٕ َر . َوِؿَٔؾ :  أيُثؿَّ ِؿَٔؾ : إِ ِٟ افَّْٚ َِِٔ ِْ َذا َؾ ـَ َأُه اهللَُّ َذفَِؽ ، َو َبقَّ

ِظ إَْمِر : ٍْ َِ ُٔقَ  أيُهَق َخَزٌ بِ ِْ َٛ َذفَِؽ َؾ ِد اْشَتْقَج ََ َُْٚه َؾ ًْ ِْٔف َم َِ ِْٔف ، َوَيُدلُّ َظ َِ ُف َظ ًَ ٍْ َٕ ـْ  ضِّ

 ُٜ َواَي رَ "رِّ ِٟ افَّْٚ ٍٜ  ذمَوَجَٚء  "َيِِ ٌٝ "ِرَواَي ْٔ رِ  ذمُبِْك َفُف َب ِٞ َأنَّ َهَذا  "افَّْٚ َْك احلَِدي ًْ ُثؿَّ َم

 ْٔ َِ َىُع َظ َْ َٓ ُي ِريُؿ َظُْْف ، َو َُ ق اهللَُّ اف ٍُ ًْ َذا َجَزاُؤُه َوَؿْد َُيََٚزى بِِف َوَؿْد َي َُ ِر َوَه ِف بُِدُخقِل افَّْٚ

ٚ َهَذا  َٓ ُٚل ؾِٔ ََ ٚ ُي َٓ ُِّ ُُ ِر َؾ ٍْ ُُ ٌَِٚئِر َؽْرَ اف َُ َْصَحِٚب اف ِٕ ِر  ـَ افَقِظِٔد بِٚفَّْٚ ؾِّ َمٚ َجَٚء ِم ـُ َشٌُِٔؾ 

 ًْ بد َظُْْف ، ُثؿَّ إِْن ُجقِزى َوُأْدِخَؾ افْٚر ؾال خيِد ؾٔٓٚ بؾ ٓ ٍلَجَزاُؤُه َوَؿْد َُيََٚزيَقَؿْد ُي

ُد  ُِ َٓ خَيْ َٚػ َوَرمْحَتِِف َو ًَ ْوِؾ اهللَِّ َت ٍَ ٚ بِ َٓ ـْ ُخُروِجِف ِمْْ ِر َأَحٌد َمَٚت َظَذ افتَّْقِحِٔد ،  ذمِم افَّْٚ

 . ِٜ َّْ ًُّ ٚ ِظَْْد َأْهِؾ اف َٓ ْٔ َِ ٌؼ َظ ٍَ  َوَهِذِه َؿِٚظَدٌة ُمتَّ

                                                 

 ذمومًِؿ  107ح   1  /33 افٌْلصحٔحف ـتٚب افًِؿ بٚب إثؿ مـ ـذب ظذ  ذم افٌخٚري  

افُذب ظذ رشقل  ذمافتنديد  ذمافًْـ ـتٚب افًِؿ بٚب  ذموأبق داود  9/  1مَدمٜ صحٔحف 

 3651ح  3  /319اهلل 
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ـْ َأْصَحٚ   َغ ِم ِّ ِِّ َُ َق ِظَْْد ادَُت ُٓ ِذُب َؾ َُ ٚ اف  َظَذ ِخاَلِف َوَأمَّ
ِ
ء ْ ـِ افقَّ ٌَُٚر َظ بَِْٚ اإِلْخ

ُضُف  ُٜ :َذْ َتِزَف ًْ ِٝ ادُ . َوَؿَٚف ِٜ َّْ ًُّ ُٛ َأْهِؾ اف ًقا . َهَذا َمْذَه ْٓ َٚن َأْو َش ـَ ًدا  ّْ َمٚ ُهَق : َظ

اَلُم بِ  ًَّ ِْٔف اف َِ ََّٔدُه َظ ُف َؿ َّٕ ِٞ َفَْٚ َؾِ٘ ُٜ َوَدفُِٔؾ ِخَىِٚب َهِذِه إََحِٚدي ِديَّ ّْ ًَ ْقِِٕف َؿْد اف َُ ِد ، فِ ّْ ًَ ٚف

قَرَة  ُٓ ًقا : َمَع َأنَّ اإِلَْجََٚع َوافُُّْهقَص ادَْن ْٓ قُن َش ُُ ًدا َوَؿْد َي ّْ قُن َظ ُُ افَُِتِٚب  ذمَي

ََِؼ افرشقل  ْق َأْض َِ َٓ إِْثَؿ َظَذ افْٚشك وافٌٚفط ، َؾ ُف  َّٕ ٌٜ ُمَتَيِٚهَرٌة َظَذ َأ ََ ِٜ ُمَتَقاؾِ َّْ ًُّ َواف

ِْٔف افهال َِ َواَيُٚت َظ ٚ افرِّ ََّٔدُه ، َوَأمَّ ََ ِشك َأْيًوٚ َؾ َثُؿ افَّْٚ ْٖ ُف َي َّٕ َؿ َأ ِذَب : َفُتُقهِّ َُ اَلُم اف ًَّ ة واف

ِد . ّْ ًَ ََّٔدِة بِٚف ََ ٌٜ َظَذ ادُ قَف ُّ ْح َّ ُٜ َؾ ََ َِ  ادُْى

 ر ظـ افْٚشك وادخىكء مـ افَرآن ؿقفف تًٚػ :ـومـ إدفٜ ظذ رؾع اإلص

﮴  ﮳ ﮲ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ژ

 .   ژ﮵ 

إن اهلل  "إٔف ؿٚل : رواه ابـ ظٌٚس رى اهلل ظْٓام ظـ افٌْك  ومـ افًْٜ مٚ

 .  ،  "اشتُرهقا ظِٔف  ووع ظـ أمتك اخلىٖ وافًْٔٚن ومٚ

                                                 

 5شقرة إحزاب أيٜ   

 2044ح 200/  3وهق مَْىع  وافْٚدافًْـ أبقاب افىالق بٚب ضالق ادُره  ذمابـ مٚجف   

إن اهلل دمٚوز ظـ أمتك  "ؿٚل :  ظـ افرشقل   افٌٍٚريفُـ فف صٚهد مـ حديٞ أبك ذر 

/  3: مسوك احلديٞ  اهلذيلإشْٚده أبق بُر  ذمو "اخلىٖ وافًْٔٚن ومٚ اشتُرهقا ظِٔف 

 2042ح199

، خمتِػ احلديٞ بغ ادحدثغ وإصقفٔغ افٍَٓٚء فِدـتقر  68/  1ذح مًِؿ  ذم افْقوي  

 بتكف واختهٚر . 166أشٚمٜ بـ ظٌد اهلل اخلٔٚط 
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 ٍصا العله يف املصيفات 

ِٞ وافٍَِف . ُٜ اجلٚمًقَن بَغ احلدي َّّ ََِّؿ ؾِٔف إِئ ٌـّ تُ  هذا ؾ

 هذه الؽتب ؛ كام ذكر الشقخ أبق صفبة :ومـ أصفر 

ُف اإلمٚم افٌُر  ذمأول ـتٚب ُأفَِّػ  -1 ٍَ  افنٚؾًلهذا افٍـ هق افُتٚب افذى َأفَّ

 ذمرمحف اهلل تًٚػ اجلٚمع بغ ظِؿ افتًٍر وافٍَف وإصقل وؽرمهٚ مـ افًِقم وادتق

ثؿ ؿٚل : وفًٝ مع  ،"اختالف احلديٞ "شْٜ أربع ومٚئتغ ، وهق ادقشقم بــ

وّـ  ذممل يَهد إؾراده بٚفتٖفٔػ ، وإٕام تُِؿ ظِٔف  افنٚؾًلزظّف أن  ذم افًٔقضل

تًَِٔٚتف  ذميرد ظِٔف   ـتٚبف إم ، وشٖدع افًٚمل بٚحلديٞ افنٔخ أمحد صٚـر 

شْٜ أربع  ذمفِحٚؾظ ابـ ـثر ، ادتق "اختهٚر ظِقم احلديٞ"اجلٔدة ظذ ـتٚب 

 وشًٌغ وشًٌامئٜ .

 افنٚؾًلوفُـ هذا ؽر جٔد ، ؾ٘ن "ؿٚل رمحف اهلل وأثٚبف ظذ خدمٜ احلديٞ : 

إمر ـثرا مـ أبحٚث اختالف احلديٞ ، وأفػ ؾٔف ـتٚبٚ خٚصٚ هبذا آشؿ  ذمـتٛ 

 ذم، وهق مىٌقع هبٚمش اجلزء افًٚبع مـ إم ، وذـره حمّد بـ إشحٚق بـ افْديؿ 

، وابـ افْديؿ مـ أؿدم  295ص افنٚؾًلوّـ مٗفٍٚت  "ٍٓرشٝاف"ـتٚب 

حقل شْٜ  "افٍٓرشٝ"ادٗرخغ افذيـ ذـروا افًِقم وادٗفٍغ ، ؾٕ٘ف أفػ ـتٚب 

تقاػ افتٖشٔس "شامهٚ  افتل افنٚؾًلترَجٜ  ذم، وؿد ذـره احلٚؾظ ابـ حجر  377

 وافٌَٔٓل،  78ص افٌَٔٓلهدهٚ َٕال ظـ  افتلوّـ مٗفٍٚتف  "بًّٚػ ابـ إدريس

                                                 

 174اختهٚر ظِقم احلديٞ ٓبـ ـثر بتًِٔؼ افنٔخ صٚـر   
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 ذح افْخٌٜ . ذموـتٌف ، وذـره ابـ حجر  بٚفنٚؾًلرمحف اهلل مـ أظِؿ افْٚس  

ـتٚب اإلمٚم افًٚمل إديٛ أبك حمّد بـ ظٌد اهلل بـ مًِؿ بـ ؿتٌٜٔ  -2

تٖويؾ خمتِػ "وأشّك ـتٚبف  "276"شْٜ شٝ وشًٌغ ومٚئتغ  ذم، ادتق افديْقري

أصٔٚء ؽر حًْٜ ؿك بٚظف ؾٔف ، وظذره إٔف مل يُـ ؾٖتك ؾٔف بٖصٔٚء حًْٜ و "احلديٞ

مـ أهؾ احلديٞ ادتّرشغ ؾٔف ، ومل يُـ ؿهده آشتًٔٚب ، وفُـ بحًٌف ؾوال 

 ذماحلديٞ وأهِف :  ذموأمثٚفف : مـ افىٚظْغ    إٔف يًتز أول مـ رد ظذ افْيٚم

 .  ؽره مـ ادحدثغ لوؿٝ مل يَؿ ؾٔف هبذا افٍرض افٍُٚئ

                                                 

تَ    ًْ ٜ ادُْ َّّ
ّي مـ َأئِ ٌَْكِ ُِقم افًٍٍِٜ واضِع ظذ افَّْيَّٚم : إِْبَراِهٔؿ بـ شٔٚر بـ َهِٕٚئ اْف زَفٜ تٌحر ذِم ُظ

ثَِرة ذِم افًٍٍِٜ  "افْيٚمٜٔ"ـثر مِمَّٚ ـتٌف رجٚهلٚ، َوفف ؾرؿٜ تٚبًتف شّٔٝ  ـَ ِْٔف، َوفف ـتٛ  ٌَٜ إَِف ًْ
ِٕ

 ه.231وآظتزال، َوُتقذمِّ َظٚم 

ٍَ ؿٚل حمَؼ ـتٚب تٖويؾ خمتِػ احلديٞ ٓبـ ؿتٌٜٔ    يـ إَْص د حمٔك افدَّ َّّ : ذم تَدمٜ افُتٚب رحُمَ

ٚرئ  ََ ْٜ وٕكتف هَلَٚ مـ  ذمشٔجد اف ًّ ٌَٜ افٌٚرع َظـ اف ْٔ َهَذا افُتٚب إَِػ َجٕٚٛ دؾٚع اْبـ ُؿَت

آشتىرادات افًِّٜٔ وافٌِقيٜ وافنًريٜ وافٍَٜٓٔ وافًٍٍِٜٔ، وآشتنٓٚد بَِٚٔيِٚت افَرإٜٓٔ 

ًْض َمٚ ورد  ل بٌَِ َٓ ْشتِْد ِٓ ٚ، َوا َٓ ًْو ر َب ًِ ٍْ داث افتٚرخئٜ افُتٛ افًامويٜ إُْخَرى وإح ذمَوَت

ٜ مًرَؾٜ ادُٗفػ َرمَحف اهلل  ًَ وافىرف وافْقادر واحلُٚيٚت: مِمَّٚ يّتع ويٍْع، َويدل ظذ َش

ِف فٔزيؾ آفتٌٚس احلَِٚصؾ  ـُ قق َذفِؽ  ًُ ؾٓؿ احلَِديٞ، َأو  ذموإحٚضتف بًِقم ومًٚرف ظكه. َي

 ًْ َٚن ٕحد َأن ي ـَ ُٚرض وافتْٚؿض. َوإِذا  ًَ ٜ افتَّ َٓ ٌْ َق دؾٚظف َظـ إَِزاَفٜ ُص ُٓ ْٔئٚ: َؾ َتدرك ظذ ادُٗفػ َص

وَرة  افتلبًض إََحِٚديٞ افؤًٍٜ َأو ادَْقُوقَظٜ، وَ  ٚ َأن يذـر وًٍٓٚ َوظدم َضُ َٓ ِْٔف ؾِٔ ٌْ َٚن ُي ـَ

َٚن يًتّده  ـَ ْحتَِجٚج هَبٚ. بِٚإِلَوَٚؾٜ إَِػ َإٔف  ِٓ ل ظذ ِصَحٜ َمٚ ورد  ذما َٓ ْشتِْد ِٓ احلَِديٞ  ذممقضـ ا

َٓ خي ذممًْك باَِم ورد  مـ َٓ حْيَتٟ هَبٚ دٚ ًٕتَده ٍلافُتٛ افًامويٜ إُْخَرى، َو   َأن َهِذه افُتٛ 

ِريػ ٚ مـ حَتْ َٓ ًٌَض إَْظاَلم ـَقاب ؟! ثؿَّ إتَٚصـال ظذ افهَّ ـػ ُيُّـ َأن تٌَؾ َدفِٔـ، َؾُٔ ؾِٔ ف ف

                = 
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افدؿٔؼ ،  افٍْلبًّْٚه  "خمتِػ احلديٞ"ومل يٖت هذا افُتٚب ؿٚسا ظذ  

حديٞ :  ذموفُـ جٚء منتّال ظِٔف وظذ ؽره مـ ادنُؾ، ؾَد ظرض فِرد ظِٔٓؿ 

، "  أن مقشك فىؿ ظغ مِؽ ادقت ؾٖظقره"حديٞ :  ذم، و"  افذبٚب "

 أروان ، وأن ظِٔٚ  ذيبئر  ذمشحر وجًؾ شحره  أن رشقل اهلل  "حديٞ:  ذمو

ـٖٕام إٔنط مـ   افٌْلخٍٜ ، ؾَٚم   افٌْلاشتخرجف ، وـِام حؾ مْف ظَدة وجد 

 .  " منُؾ احلديٞ"وهذه إحٚديٞ أحؼ أن تُقن مـ  . ، وؽر ذفؽ"  ظَٚل

                                                                                                                        

ِٚد، ومٌٚفٌتف =    َٓ
ْجتِ ِٓ ٌَٛ خمٚفٍتٓؿ بِٚ ًَ إَِػ حد افتنُٔؽ بهدؿٓؿ وتَقاهؿ َوديْْٓؿ،  َذفِؽ ذمبِ

َتز مـ أؾوؾ َمٚ ـتٛ  ًْ ؿ، ؽٍر اهلل َفُف.َفُِـ افُتٚب بّجِّف ي ِٓ ْٔ َِ  ذمَوَذفَِؽ مِمَـّ َتَقاتر افثََّْٚء َظ

ًْٛ ادُٗفػ  ـَ َِاَمء ظكه  -َرمَحف اهلل وأجزل َثَقابف  -َبٚبف، َويدل ظذ ظِق  ظدد مـ  ذمَبغ ُظ

ُِقم واد ًُ ُدوَدة اف ًْ ْن وجدت ؾِِٔف َهَْٚت َم ٚ، وؽرتف  -ًٚرف، َوإَلِ ًَّ ٚ محٚشف دٚ يَراُه ح َٓ ْٔ ُرباَم َدؾًف إَِف

ِٞ َرُشقِل اهللَِّ  َّٓ َصٚحٛ َهَذا  - ظذ َحِدي َخذ ِمُْْف َويرد إِ ْٗ ٚن ُي ًَ ْٕ اَمل هلل َوحده، وـؾ إِ َُ َؾِ٘ن اف

اَم َؿَٚل اإِلَمٚم َمٚفؽ َرمَحف اهلل ـَ ْز:  ََ َتز اف ًْ ِذى ي ، َؾاَل َيقزك إتَٚصف َحَف َوؿد ؿدم افُثر اجلٔد افَّ

َِْٚ  ذمبَِحؼ ِزَيَٚدة  ًَ ٚمف، َوَج ََ َبٚبف َوَظّال أصٔاًل ؽزيًرا، تٌَؾ اهلل ِمُْْف َومْٚ، َوؽٍر َفُف َوفَْٚ، َوَأْظَذ م

ؿَّ آمغ. ذموإيٚه  ُٓ َِّ  زمرة أحٌٚبف وأوفٔٚئف وخٚصتف مـ خَِف. اف

ْؿ ذم صحٔحف ذم  افٌخٚريأخرجف    ـُ اِب َأَحِد َبُٚب ذِم َذَ ِِْؼ َبُٚب إَِذا َوَؿَع افذُّ  اخلَ
ِ
ـَِتُٚب َبْدء

ًٚء  ٍَ ِْٔف َداًء َوذِم إُْخَرى ِص ُف، َؾِ٘نَّ ذِم إِْحَدى َجََْٚح ًْ
ِّ ٌْ َٔ ِْ ، وأبق داود ذم  3320ح  130/  4َؾ

عُ  ََ َبِٚب َي ٚمِ  شْْف ـتٚب إضًّٜ َبٌٚب ذِم افذُّ ًَ  3844ح365/  3ذِم افىَّ

ِٜ َأْو ذم صحٔحف ذم ـتٚب اجلْٚئز  افٌخٚريأخرجف    َش دَّ ََ ـَ ذِم إَْرِض ادُ ْؾ َّٛ افدَّ ـْ َأَح َبُٚب َم

ـْ َؾَوِٚئِؾ ومًِؿ ذم صحٔحف ذم ـتٚب ذم  . 1339ح  90/  2َْٕحِقَهٚ  َوٚئِِؾ َبُٚب ِم ٍَ ـتٚب اْف

 2372ح  2  /1842ُمقَشك 

، ومًِؿ ذم  5763ح  136/  7ذم صحٔحف ذم ـتٚب افىٛ بٚب افًحر  افٌخٚريأخرجف   

 2189ح  1719/  4صحٔحف ذم ـتٚب افًالم بٚب افًحر
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فإلمٚم احلٚؾظ  "منُؾ أثٚر" : هذا ـتٚب ذمومـ افُتٛ افْٚؾًٜ ادٍٔدة  -3 

، وافذى إتٓٝ إفٔف  ادكي افىحٚوي جًٍر أمحد بـ حمّد بـ شالمٜافٍَٔف أبك 

شْٜ إحدى وظؼيـ وثالثامئٜ ، وهق يًتز  ذمظكه ، ادتق ذممك  ذمرئٚشٜ احلٍْٜٔ 

هذا افٌٚب ، ومل يَتك ؾٔف ظذ خمتِػ احلديٞ  ذممـ أحٍؾ افُتٛ وأَجًٓٚ وإًٍٔٓٚ 

أظؿ مـ  هل افتلبؾ َجع ؾٔف إػ ذفؽ إحٚديٞ ادنُِٜ  : افدؿٔؼ افٍْلبًّْٚه 

 ادتًٚروٜ .

فإلمٚم  "منُؾ احلديٞ وبٕٔٚف"هذا ـتٚب :  ذمومـ افُتٛ ادٍٔدة  -4

 إصٌٓٚين إٕهٚري  ادتُِؿ أبك بُر حمّد بـ احلًـ بـ ؾقرك إصقيل

،ويٍهح ظـ مراده بّنُؾ احلديٞ مٚ ذـره "ـه406"شْٜ شٝ وأربًامئٜ  ذمادتق

 مَدمٜ ـتٚبف . ذم

إػ إمالء ـتٚب  - أشًدـؿ اهلل -أمٚ بًد ؾَد وؾَٝ  "ؿٚل رمحف اهلل وأثٚبف : 

ممٚ يقهؿ طٚهره افتنٌٔف ممٚ  رشقل اهلل ؾٔف مٚ اصتٓر مـ إحٚديٞ ادرويٜ ظـ ٕذـر 

افيٚهرة  هل افتلٔح ذفؽ افىٚئٍٜ افديـ، وخهقا بتٌَ ذمبف ادِحدون ظذ افىًـ يتًِؼ 

 ٚ ًٕ ًٕٚبٚحلؼ فًٚ ا وإمُٚ ًٕٚ وؿًٓرا وظِقًّ ، افيٚهرة ظَٚئدهٚ مـ صقائٛ إبٚضٔؾ وبٔٚ

 .  وصقائٛ افٌدع وإهقاء افٍٚشدة ، وهك ادًروؾٜ بٖهنٚ : أصحٚب احلديٞ

                                                 

ظِؿ أصقل  ذمهق إمٚم متُِؿ أصقػ أديٛ ٕحقى واظظ ، فف ظِؿ بٚحلديٞ ، بٌِٝ مهٍْٚتف   

ًٌٚ مـ مٚئٜ ، وـٚن صديد افرد ظذ افُرامٜٔ ، وفف  افٍَف وأصقل افديـ ومًٕٚك افَرآن ؿري

 272/  4مْٚطرات مًٓؿ ـثرة . وؾٔٚت إظٔٚن 

 3و 2منُؾ احلديٞ وبٕٔٚف   
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جٚء إصُٚهلٚ مـ ضرق أخرى  افتلومـ ثّٜ ٕرى إٔف يريد بٚدنُؾ إحٚديٞ  

 .  " خمتِػ احلديٞ " ؽر ضريؼ افتًٚرض بغ حديثغ أو أـثر افذى يًرف بـ

ؿد اشتًّؾ  افنٚؾًلومـ هذا افًرض يتٌغ فِْٚطر أن اإلمٚم اجلِٔؾ 

 ذممًْٚه افدؿٔؼ افذى ذـره ظِامء ظِقم احلديٞ وأصقفف  ذم "اختالف احلديٞ"

 ـتٌٓؿ ؾٔام بًد .

ٚ حمّد بـ ؿتٌٜٔ ؿد ذـر اختالف احلديٞ ، وأراد مٚ هق أظؿ مْف وأن اإلمٚم أب

وهق ادنُؾ : فُقٕف أظؿ مْف، ؾٓق مـ إرادة اخلٚص وإرادة افًٚم ، وأن اإلمٚم أمحد 

ؿد اشتًّؾ ادنُؾ ، وأراد بف مٚ ينّؾ خمتِػ احلديٞ ، وهق  افىحٚويبـ حمّد 

فًٌٛ ؽر ذفؽ ، ويتٌغ  مٚ ـٚن بًٌٛ افتًٚرض بغ حديثغ أو أـثر ، ومٚ ـٚن

 أثٚر ادرويٜ ظْف  ذمٕيرت  ؾ٘ين": "منُؾ أثٚر"مَدمٜ ـتٚبف  ذمذفؽ مـ ؿقفف 

َِٕٓٚ ذوو افتثٌٔٝ ؾٔٓٚ ، وإمٕٜٚ ظِٔٓٚ ، وحًـ إداء هلٚ ،  افتلبٕٚشٕٚٔد ادٌَقفٜ 

 ؿٌِلؾقجدت ؾٔٓٚ أصٔٚء ممٚ شَىٝ مًرؾتٓٚ وافًِؿ بام ؾٔٓٚ ظـ أـثر افْٚس ، ؾامل 

ؾٔٓٚ ،  افتلإػ تٖمِٓٚ ، وتٌٔٚن مٚ ؿدرت ظِٔف مـ منُِٓٚ ، ومـ اشتخراج إحُٚم 

 اإلحٚٓت ظْٓٚ .  ٍلومـ ٕ

وإن اإلمٚم حمّد بـ احلًـ بـ ؾقرك إٕام أراد بٚدنُؾ مـ احلديٞ ٕقظٚ آخر 

بًض مٚ ذـره  ذم، وإٔف يِتَك مع اإلمٚم أبك حمّد بـ ؿتٌٜٔ "خمتِػ احلديٞ"خالف 

يقهؿ طٚهرهٚ افتنٌٔف  افتل، وهك إحٚديٞ "خمتِػ احلديٞ"ـتٚبف تٖويؾ  ذم

، وأهنؿ "أهؾ احلديٞ" ذموافتجًٔؿ وؽرهٚ ممٚ ووًتف افزٕٚدؿٜ بَهد افىًـ 
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 .  ختٚفػ افًَؾ وافَْؾ افتليروون إحٚديٞ  

ـتٛ ذوح احلديٞ  ذمـام يقجد افُثر مـ مًٚئؾ هذا افًِؿ وؿوٚيٚه 

ظذ صحٔح  افُرمٚينفهحٔح مًِؿ ، وذح  افْقويوذفؽ ـؼح اإلمٚم 

 ذم افٌخٚريافٌخٚري، وذح اإلمٚم احلٚؾظ افٌُر أمحد بـ ظذ بـ حجر فهحٔح 

، وذح اإلمٚم افًالمٜ "بؼح صحٔح افٌخٚري افٌٚريؾتح "افُتٚب اجلِٔؾ 

: ؾَد وّْقا " افَٚريظّدة "ـتٚبف افَٔؿ  ذم افٌخٚريفهحٔح  افًْٔلافنٔخ 

خٚفػ طٚهرهٚ بًوٓٚ  افتلتتًِؼ بٕٚحٚديٞ  افتلذوحٓؿ افُثر مـ ادٌٚحٞ 

 بًوٚ .

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

 445حمّد بـ حمّد بـ شقيِؿ  ٕبك صٌٜٓ ظِقم ومهىِح احلديٞ ذمافقشٔط   
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 .  اليسذ:  الكاعسة الجاىٔة لسفع التعاضض 

ُخ   ًْ َْٔغِ : ذمافَّْ َْ ًْ  َم
ِ
ِٜ َمْقُوقٌع بَِِ٘زاء ٌَ ُِّ  اف

: ٚ َداِم . َأَحُدمُهَ ًِ
ْٕ

ِٓ ِٜ ا َٓ َواُل َظَذ ِج  افزَّ

ِٚل . َوافثَِّٕٚك : ََ تِ ْٕ
ِٓ ِٜ ا َٓ  َظَذ ِج

َْٕقَظْغِ : َق َأْيًوٚ َظَذ  ُٓ ِٜ َؾ َْك اإِلَزاَف ًْ َّ ُخ بِ ًْ ٚ افَّْ  َأمَّ

ٌخ إَِػ َبَدٍل : ًْ ُس افيِّؾَّ ،  َٕ ّْ ِٝ افنَّ َخ ًَ َٕ ٌََٚب ،  ُٛ افنَّ ْٔ َخ افنَّ ًَ َٕ ْؿ :  َْٕحَق َؿْقهِلِ

َِّفُ : أَ  أي ْٝ حَمَ َِّ ٌَْتُف َوَح  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژ :ومـ هذا افْقع ؿقفف تًٚػ .ْذَه

 يٌىؾ مٚ يَِك افنٔىٚن ثؿ يثٌٝ آيٚتف . أي.    ژ ںڻ ں ڱ ڱ

ٌخ إَِػ َؽْرِ َبَدٍل : ًْ َٕ ُٚل  َو ََ ، ُي ًٓ َٔؿ َفُف َبَد َِ ـْ َؽْرِ َأْن ُي ِؿ َوإِْبَىُٚفُف ِم ُْ اَم ُهَق َرْؾُع احلُ َّٕ إِ

يُح أَثَٚر،  ِٝ افرِّ َخ ًَ َٕ ٚ .أي:  َٓ ٚ َوَأَزاَفْت َٓ ْت َِ  : َأْبَى

ُٝ افَُِتَٚب  ْخ ًَ َٕ َْٕحَق َؿْقفَِؽ :  َق  ُٓ ِؾ مع بَٚء إول َؾ َْ َْك افَّْ ًْ َّ ُخ بِ ًْ ٚ افَّْ إَِذا َوَأمَّ

َْٔس ادُ  َٝ َمٚ ؾِِٔف ، َوَف ِْ ََ            وئ ەئ ەئ        ائ ائ ژ ، ومْف ؿقفف تًٚػ :َراُد بِِف إِْظَداُم َمٚ ؾِٔفِ َٕ

   ژ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ژ . وؿقفف تًٚػ :  ژ وئ

ِخ  ًْ ـَ افَّْ ُروَف ِم ًْ َهٚ ، َؽْرَ َأنَّ ادَ ُحِػ إَِػ َؽْرِ ـَ افهُّ ُحِػ ، َوِم ُف إَِػ افهُّ َِ َْ َٕ  ذم. ُيِريُد 

                                                 

 52أيٜ شقرة احلٟ مـ   

 29شقرة اجلٚثٜٔ مـ أيٜ   

 154شقرة إظراف مـ أيٜ   
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َذفَِؽ ُهَق   ـَ ٌَِٚت اخلَطِّ ، َو ِؿ َمَع إِْث ُْ ْرآِن ُهَق إِْبَىُٚل احلُ َُ ِٜ . ذماف َّْ ًُّ  اف

ُه  ا َحدُّ ٌََؼ ادُ  :  َوَأمَّ ِٚى أبق بُر ؾَد ؿٚل احلٚزمك :َأْض ََ َرُه اف ـَ ُروَن َظَذ َمٚ َذ َٖخِّ َت

الُّ َظَذ  ُف اخِلَىُٚب افدَّ َّٕ ِم َظَذ َوْجٍف  افٌٚؿالٕك : َأ دِّ ََ ِٝ بِٚخِلَىِٚب ادَُت ِؿ افثَّٚبِ ُْ ِٚع احلُ ٍَ اْرتِ

َٚن َثٚبًِتٚ بِِف َمَع َتَراِخِٔف َظُْْف ، َوَهَذا َحدٌّ َصِحٌٔح  َُ ُه َف َٓ  .2   َفْق

 وؿد اصتّؾ هذا احلد ظذ أفٍٚظ حتتٚج إػ بٔٚن .

ْحقى ش افْص»وإيثٚره ظذ ش اخلىٚب»أمٚ ؿقفف  ٍَ ؾُِٔقن صٚماًل فٍِظ واف

 وادٍٓقم وـؾ دفٔؾ ، إذ َيقز افًْخ بجّٔع ذفؽ .

افؼع  ذموأمٚ تَٔٔد احلد بٚخلىٚب ادتَدم ، ؾألن ابتداء إَيٚب افًٌٚدات 

 ٜ ، وٓ يًّك ًًٕخٚ ، ٕٕف مل يزل حُؿ خىٚب .مزيؾ حُؿ افًَؾ مـ براءة افذم

ؿَّ َجٔع  ًُ َٔ
وأمٚ تَٔٔده بٚرتٍٚع احلُؿ ، ومل خيهص بٚرتٍٚع إمر وافْٓك ، فِ

 إٔقاع احلُؿ : مـ افْدب ، وافُراهٜٔ ، واإلبٚحٜ ، ؾ٘ن َجٔع ذفؽ ؿد يًْخ .

ق مل يُـ ؾألن حََٜٔ افًْخ : افرؾع، ؾِش فقٓه فُٚن احلُؿ ثٚبًتٚ»وأمٚ ؿقفف : 

ٚ، ؾٕ٘ف إذا ورد أمر بًٌٚدة مٗؿتٜ ، وأمر بًٌٚدة أخرى بًد  هذا ثٚبًتٚ ًً مل يُـ هذا راؾ

 ًًٕخٚ ، بؾ افراؾع : مٚ ٓ يرتٍع احلُؿ فقٓه . افثٚينٓ يُقن  : إَوٚء ذفؽ افقؿٝ

هذا احساز ايوٚ ظـ َرْؾِع احلُِؿ دقِت ادُِِػ ، أو زواِل افتُِِٔػ  ذمو

 ٕحِقِه.أو  بجْقنٍ 

                                                 

 7افْٚشخ وادًْقخ  ذمآظتٌٚر   

2 -  
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ًٕٚ دًْك افُالم ، ش مع تراخٔف ظْف»وأمٚ ؿقفف :   ؾألٕف فق اتهؾ بف ـٚن بٔٚ

  واحسازا ظـ افتخهِٔص ادتهِؾ بٚفتُِِٔػ 
ِ
ٚ إذا  ـٚٓشتثْٚء ًً وٕحِقِه، وإٕام يُقن راؾ

ورد بًد اشتَرار احلُؿ ، بحٔٞ إٕف يدوم فقٓه ، هذا حده ، ؿٚل صٚحٛ جٚمع 

 .   فًِِامء وأخكهإصقل :وهق أظؿ حد وجدتف 

ٍؿ مُْف  ُْ ًٚ بُِح م دِّ ََ اًم مُْف ُمَت ُْ ِٚرِع ُح ـْ َرْؾِع افنَّ وؿٚل ابـ افهالح :افًْخ ظٌٚرٌة َظ

ـِ اْظِساوٍٚت َوَرَدْت َظَذ ؽِرهِ  ٍر . وهذا َحدٌّ َوَؿَع فْٚ شٚمِلٌ ِم َٖخِّ  . ُمَت

، ٕن احلُؿ ؿديؿ ٓ وؿد اظسض ظِٔف : بٖن افتًٌر برؾع احلُؿ فٔس بجٔد 

يرتٍع . واجلقاب ظْف : إٔف إٕام أراد برؾع احلُؿ ؿىع تًَِٔف بٚدُِػ . واظسض 

ـثر مْٓٚ ٕير : فٔس هذا  ذمأيوٚ ظذ هذا احلد بٖوجف أخر   صٚحٛ ادحهقل

 .  مقوع إيرادهٚ

رٍ  َٖخِّ ٍؿ مُْف ُمَت ُْ  احلُِؿ  وؿقفف : بُِح
ِ
ِٝ ، احساٌز ظـ إتٓٚء  افقؿ

ِ
بٕٚتٓٚء

َْٖؾىُِروا . ؾٚفهقمُ ـَقففِ  ؿ َؾ ُُ ْىُر َأْؿَقى َف ٍِ ُدوَّ َؽًدا ، واف ًَ ْؿ َُٓؿقا اف ُُ َّٕ مثالً  -   :إ

                                                 

 1/  424/  3 فِرازي، وادحهقل  145جٚمع إصقل   

 افَٚضوهذا افذى حده بف ابـ افهالح تٌع ؾٔف :  افًراؿل، ؿٚل  381مَدمٜ ابـ افهالح ص  

 378احلٚجٛ. افتَٔٔد وآيوٚح  : ؾٕ٘ف حده برؾع احلُؿ، واختٚره أمدى وابـافٌٚؿالينأبٚ بُر 

 420/  1/  3ق  فِرازيادحهقل   

 96/  2، وذح افتٌكة وافتذـرة  378افتَٔٔد وآيوٚح   

ح 789/  2افًٍر إذا تقػ افًّؾ ذمصحٔحف :ـتٚب افهٔٚم / بٚب أجر ادٍىر  ذممًِؿ   

، أمحد بـ 2406ح31/  2افًٍر  ذمافًْـ : ـتٚب افهقم / بٚب افهقم  ذم، أبق داود  1120

                = 
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ٌٝ وؿْد إَٙ َوْؿتُُف بًَد ذفَؽ   ؿَّ َٗ َّٕاَم ادٖمقُر بِف ُم بًَد ذفَؽ افٔقِم فَٔس فًِْخ مَتّٖخٍر ، وإ

 افٔقِم ادٖمقِر ب٘ؾىِٚرِه .

ٍر  وظرف َٖخِّ ُِِّؼ ُحٍُؿ ذظك بدفٍٔؾ ذظك مت خ بٖٕف : رْؾُع تً ًْ ابـ حجر افَّْ

 .  ظْفُ 

ُْٔخِرَج بِِف  ذمَزاَد افٌَِْٔك 
ِْٔف : فِ َِ قِم َظ ُُ ٚ بِٚدَْح ًَ ِِّ ًَ ِذى ُرؾَِع ُمَت ِؿ افَّ ُْ ْقَن احلُ ـَ احلَدِّ 

فِ  َِ ُِّ ًَ َدِم َت ًَ
ًخٚ : فِ ًْ َٕ ك  َّّ ًَ َٓ ُي ُف  َّٕ َغ إَِػ ََخٍْس : َؾِ٘ ًِ

ـْ ََخْ  ِم
ِ
اء َٜ اإِلْهَ َِ ْٔ اَلِة َف ُٔػ افهَّ ٍِ  خَتْ

ْؿ ،  ِٓ ْٔ َِ قِم َظ ُُ ٚ  أيبِٚدَْح َٖمَّ َدِم إِْباَلِؽِف هَلُْؿ . َؾ ًَ
ٚ : فِ ٚ َتِْْجِٔزيًّ ًَ ُِّ ًَ ِف  ذم: َت َِّ ٌؾ ،  َح َّ ْحَت ُّ َؾ

ؾِ  ًْ
ٍِ ِٝ اف ٌَْؾ َوْؿ ِخ َؿ ًْ ِٜ افَّْ َف َٖ ًْ َِٔٚن ، َوِهك َؽْرُ َم ٌَ َد اف ًْ ُؼ َب َِّ ًَ اَم َيَت َّٕ ُف إِ َّٕ َح َأ َّ ِْ َّٓ َأْن ُي :  إِ

ُِِّؼ بِِخاَلِف  ًَ َٔٚنِ  فُِقُجقِد افتَّ ٌَ  .  اف

  أٍنٔة معطفة الياسذ ّامليسْر :
هق دؾع افنٌٓٚت وافرد ظِٔٓٚ ، وبٔٚن بىالهنٚ وزيٍٓٚ ، وإطٓٚر مٚ هق احلؼ 

ؾٓؿ إحُٚم افؼظٜٔ ، ومًرؾٜ  ذمؿوٚيٚ افًْخ ، ـام إٔف رــ ظئؿ  ذموافهقاب 

 احلالل واحلرام .

حرص افًِػ افهٚفح مـ افهحٚبٜ وافتٚبًغ وإئّٜ ومـ تالهؿ وؿد 

                                                                                                                        

ِٜ صحٔحف :  ذم، ابـ خزيّٜ  17/343مًْده  ذمحٌْؾ =    َّٔ ِٓ ِٚل ادَْْ ًَ َُجَُّٚع َأْبَقاِب إَْؿَقاِل َوإَْؾ

 ٚ َٓ ـْ َؽْرِ إََِيٚ ذمَظْْ ْقِم ِم ِك افهَّ فِِٔؾ َظَذ َأنَّ افٌَّْ ْىِر َظَٚم  ِب ؾِْىٍر / بٚب افدَّ ٍِ َّٕاَم َأَمَر َأْصَحَٚبُف بِٚف إِ

ْقَم  َٓ َأنَّ افهَّ ْىُر َأْؿَقى هَلُْؿ َظَذ احلَْرِب ،  ٍِ َٜ إِِذ اف َُّ ِر َؽْرُ َجٚئٍِز  ذمَؾْتِح َم ٍَ ًَّ  2023ح257/  3اف

 95ٕزهٜ افْير ذم تقؤح ٕخٌٜ افٍُر   

 60/  3، ؾتح ادٌٔٞ فًِخٚوى  467حمٚشـ آصىالح   
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ظذ مًرؾٜ هذا افٍـ، وأوفقه ظْٚيٜ ظئّٜ، وحرصقا ظذ مًرؾتف دٚ فف مـ أمهٜٔ  

 فتًِؼ إحُٚم بف وترتٔٛ ادهٚفح ظِٔف . ومُٕٜٚ

وؿد زجروا مـ يتجرأ ظذ افٍتقى أو تًٍر ٕهقص افَرآن وافًْٜ بدون أن 

 افْٓك ظـ ذفؽ . ذمًرؾٜ بف . وصددوا يُقن فف ظِؿ وم

ِرُف  ًْ َٚل : َأَت ََ ـِ َؿَٚل : َمرَّ َظِذ َظَذ َؿٚصٍّ َؾ مْحَ ـْ َأبِك َظٌِْد افرَّ ـْ َأبِك ُحَهْغٍ ، َظ َظ

َٓ . َؿَٚل :  قِخ ؟ َؿَٚل :  ًُ ـَ ادَْْ ِشَخ ِم َٝ  "افَّْٚ ُْ َِ َٝ َوَأْه ُْ َِ  ."َه

ـِ ، أَ  ًَ ـِ َأبِك احلَ ِٔد ْب ًِ ـْ َش ِذى َؿَٚل َظ ـِ افَّ َٚل َفُف : َم ََ َٛ ، َؾ ْرَؿ ًَ َٔك ادُ ك َأَبٚ حَيْ َِ َُّٕف َف

ََّٕؽ ُهَق .  ُٝ َأ َٕٚ ُهَق . َؿَٚل : َمٚ َظَرْؾ ِّٕك َأ ُٔد َأ ًِ َفُف : اْظِرُؾقِٕك اْظِرُؾقِٕك ؟ َؿَٚل : َذاَك َيٚ َش

َٕٚ ُهَق ، َمرَّ بِك َظِذ  ِّٕك َأ َٕٚ َأُؿصُّ بِ  َؿَٚل : َؾِ٘ ُٝ : َوَأ ِْ َُ َٝ ؟ َؾ ْٕ ـْ َأ َٚل ِػ : َم ََ ِٜ ، َؾ قَؾ ُُ ٚف

قُل : اْظِرُؾقِٕك اْظِرُؾقِٕك . ُثؿَّ َؿَٚل :  َُ َٔك ، َوَفََُِّْؽ َت َٖبِك حَيْ َٝ بِ ًْ َٔك . َؿَٚل : َف َٕٚ َأُبق حَيْ َأ

 َٝ ُْ َِ َٝ َوَأْه ُْ َِ َٓ . َؿَٚل : َه  : ُٝ ِْ قِخ ؟ ُؿ ًُ ـَ ادَْْ ِشَخ ِم َٝ افَّْٚ ّْ
ُد  َهْؾ َظِِ ًْ . َؾاَم ُظْدُت َب

ُٔد ؟ ًِ َؽ َذاَك َيٚ َش ًُ
َٕٚؾِ  َأْن َأُؿصَّ َظَذ َأَحٍد ، َأ

ـْ  ٍٜ : َم تِك َأَحُد َثاَلَث ٍْ اَم ُي َّٕ َٚل : إِ ََ  َؾ
ٍ
ء ـْ َرْ ُٜ َظ ٍَ ـَ ، َؿَٚل : ُشِئَؾ ُحَذْي ـِ ِشِري ـِ اْب َظ

ِرُف ذَ  ًْ ـْ َي قَخ ، َؿُٚفقا : َوَم ًُ ِشَخ َوادَْْ   فَِؽ ؟َظَرَف افَّْٚ

ٌِِّػ . َُ ا ، َأْو ُمَت ـْ َذفَِؽ ُبدًّ ًٕٚ ، َؾاَل ََيُِد ِم َىٚ ِْ ُر َأْو َرُجٌؾ َوِػ ُش َّ  َؿَٚل : ُظ

وؿٚل أبق بُر احلٚزمك : مًرؾٜ ٕٚشخ حديٞ رشقل اهلل ومًْقخف ظِؿ جِٔؾ 

افُنػ ظـ مُْقٕف افٍْقس ،  ذمذو ؽقر وؽّقض ، دارت ؾٔف افرؤوس ، وتٚهٝ 

َّٓ بآثٚر أن اخلىٛ ؾٔف جِؾ يًر ،  وتقهؿ بًوٓؿ ممـ مل حيظ مـ مًرؾٜ أثٚر ، إ
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إحُٚم  ذماختالف افهحٚبٜ  ذموادحهقل مْف ؿِٔؾ ؽر ـثر ، ومـ أمًـ افْير  

 اتوح فف ذفؽ . ادَْقفٜ ظـ افٌْك 

بٚب آجتٓٚد  ذمثؿ ؿٚل : وهذا افٍـ مـ تتامت آجتٓٚد ، إذ افرــ إظيؿ 

طقاهر  ذمإذ اخلىٛ  -افْٚشخ وادًْقخ-ومًرؾٜ افَْؾ ، ومـ ؾقائد مًرؾٜ افَْؾ 

ـٍٜٔٔ اشتٌْٚط إحُٚم  ذمإخٌٚر يًر ، ودمنؿ ـٍِٓٚ ؽر يًر ، وإٕام اإِلصُٚل 

مـ خٌٚيٚ افْهقص ، ومـ افتحَٔؼ ؾٔٓٚ مًرؾٜ أول إمريـ مـ آخرمهٚ إػ ؽر 

 . ادًٚين ذفؽ مـ 

: ومًرؾٜ ظِؿ افْٚشخ وادًْقخ رــ ظئؿ ٓ يًتٌْك ظـ  افَرضٌلوؿٚل 

َّٓ اجلٓٚفٜ إؽٌٔٚء ، دٚ يستٛ ظِٔف مـ مًرؾٜ احلالل  مًرؾتف افًِامء ، وٓ يُْره إ

َت  }تًٍر ؿقفف تًٚػ : ذمواحلرام ، ثؿ َٕؾ ؿقل ابـ ظٌٚس رى اهلل ظْٓام  ْٗ ـْ ُي َوَم

ْد ُأوتِك ََ َٜ َؾ َّ ُْ ثًِرا  احِل ـَ ا   .  . ؾَٚل : مًرؾٜ افْٚشخ وادًْقخ  {َخْرً

ؾٓؿ إحُٚم ، ومتٔز  ذموأن ؿد اتوح فْٚ أن افًِؿ هبذا افٍـ ظئؿ افنٖن 

احلالل مـ احلرام ، ومًرؾٜ أول إمريـ مـ آخرمهٚ وٕٚشخٓام مـ مًْقخٓام ، 

ٚل ظذ ادظٚء افًْخ ،  ذموتندد افًِػ ، واحتٔٚضٓؿ  ّٓ هذا افٌٚب حتك ٓ يتجرأ اجل

                                                 

 2آظتٌٚر ذم افْٚشخ وادًْقخ مـ أثٚر   

 269شقرة افٌَرة مـ أيٜ   

، ٕقاشخ افَرآن  66/  3، اإلتَٚن  28/  1، ويراجع : افزهٚن  330/  3 افَرضٌلتًٍر   

 10 اجلقزيٓبـ 
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:  هذا افٌٚب . ؿٚل ابـ حزم ذموٓ حيُؿ بف ظـ اجتٓٚد ، ٕٕف ٓ َمٚل فالجتٓٚد  

رء مـ افَرآن وافًّْٜ : هذا  ذمٓ َيقز دًِؿ يٗمـ بٚهلل وبٚفٔقم أخر أن يَقل 

َّٓ بَٔغ .  مًْقخ إ

 ذ :ـمب ٓعطف اليس

َرُف  ًْ ٌة :ُي ََٖمَٚراِت ِظدَّ  افًْخ بِ

ِك  ُظ افٌَّْ ٍْ قَن َف ُُ ٚ : َأْن َي َٓ ًحٚ بِِف : ِمْْ  ُمَكِّ

ِٞ ُبَرْيَدةَ  َحِدي ٌِِؿ  ـَ ًْ ِْٔحِف أنَّ رُشقَل اهللِ  ذمافذى أخرَجُف ُم ُٝ  "ؿَٚل : َصِح ْْ ـُ

ٌُقِر ، َؾُزوُروهٚ  َُ ـْ ِزيَٚرِة اف ْؿ َظ ُُ ُْٔت  أْصٌٍٚه فَِذفَِؽ . ذم  "هَنَ

ٚ بِِف : ًَ َٕٚضِ َحٚبِك  ُظ افهَّ ٍْ قَن َف ُُ  َأْو َي

 ٍٛ ـِ َأبِك َضٚفِ ِٞ َظِذ ْب َٚن َرُشقُل اهللَِّ َْٕحُق َحِدي ـَ  :  َِٔٚم
َِ َٕٚ بِٚف اجِلََْٚزِة  ذمَأَمَر

ُِقسِ  َٕٚ بِٚجلُ َد َذفَِؽ َوَأَمَر ًْ ََِس َب ِمِذى ُثؿَّ َج ْ ـِ  .وـام َروى افسِّ ـْ ُأَبك ب وؽُرُه ظ

                                                 

 84 - 83/  4حزم أصقل إحُٚم ٓبـ   

ِلِّ  أخرجف مًِؿ ذم صحٔحف : ـتٚب اجلْٚئز -   ُف َظزَّ َوَجؾَّ ذِم ِزَيَٚرِة  / َبُٚب اْشتِْئَذاِن افٌَّْ َربَّ

ِف  ِؾ حُلُقِم  ـتٚب إوٚحك ذم، و 977ح  672/  2َؿْزِ ُأمِّ ـْ ـْ َأ ِل َظ ْٓ ـَ افَّْ َٚن ِم ـَ َِٔٚن َمٚ  َبُٚب َب

ِخِف َوإَِبَٚحتِِف إَِػ َمَتك َصَٚء  ًْ َٕ َِٔٚن  ْشاَلِم، َوَب ِل اإْلِ َد َثاَلٍث ذِم َأوَّ ًْ ََوِٚحلِّ َب ْٕ  1977ح  1563/  3ا

ََْٚزِة مَتُرُّ بَ ـتٚب اجلْٚئز /  ت صٚـر ، ذح مًٕٚك أثٚر: 623ح434/ 1أمحد ذم مًْده    ُٚب اجْلِ

ْقمِ  ََ ؟ بِْٚف َٓ قُمقَن هَلَٚ َأْم  َُ َْٚ »، ورواه مًِؿ ذم صحٔحف خمتكا بٍِظ  2801ح1/488َأَي ّْ َُ َؿَٚم َؾ

ِْل ذِم اجْلَََْٚزةِ  ًْ َٕٚ ، َي ْد ًَ ََ َد َؾ ًَ ، 962ح662/  2 ـتٚب اجلْٚئز / بٚب ًٕخ افَٔٚم فِجْٚزةش ، َوَؿ

                = 
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َُّٕف ؿَٚل :  ٍٛ أ ًْ ًٜ  "ـَ  ُرْخَه
ِ
ـَ ادٚء ِل اإلشالِم : ُثؿَّ هُنِك ظْٓٚ ذمـَٚن ادُٚء ِم  ."  أوَّ

ـِ ظٌِد اهللِ ؿَٚل : ـْ جٚبِِر ب ِٚئك َظ ًَ َج افَّْ ـْ رشقِل اهللِ  "وـام َخرَّ ـِ ِم  ـَٚن آِخَر إْمري

ُر  ِٝ افَّْٚ
ًَّ  مِمَّٚ َم

ِ
 أْصٌٍٚه فَِذفَِؽ . ذم .  "َتْرُك افقوقء

 يُقن ٕٚشخٚ . افهحٚيبجًِف ؿقل  ذمابـ افهالح  ظذ واظسض

 ٍلوافهحٔح ظـ إصقفٔغ ـٚإلمٚم وأمدى وابـ احلٚجٛ : إٔف ٓ يُت

 ٍلوٓ يُ. "هذا متٖخر ظـ هذا" بَقفف هذا مًْقخ : بؾ ٓ بد مـ افتكيح بَقفف

 أو يراه. ٓحتامل أن يَقفف ظـ اجتٓٚد "هذا مًْقخ "ؿقفف

  افٌَٔٓل، ويًوده مٚ حُٚه ٍلادحهقل ظـ افُرخك إٔف يُ ذمًٕؿ حُك 

 وظٌٚرتف : افنٚؾًلاددخؾ ب٘شْٚده إػ  ذم

                                                                                                                        

وافسمذي ذم  3175ح 86/  5افًْـ : ـتٚب اجلْٚئز / بٚب افَٔٚم فِجْٚزة ذموأبق داود =   

، وادقضٖ ـتٚب 1044ح 353/  2افًْـ: ـتٚب اجلْٚئز / بٚب افرخهٜ ذم ترك افَٔٚم فِجْٚزة

 797ح326/  2اجلْٚئز / بٚب افقؿقف فِجْٚئز واجلِقس ظذ ادَٚبر

.أمحد ذم  110ح171/  1أن ادٚء مـ ادٚء  ذمجٚء افًْـ : ـتٚب افىٓٚرة / بٚب مٚ  ذمافسمذى   

 1173ح447/  3،ابـ حٌٚن ذم صحٔحف :ـتٚب افىٓٚرة / بٚب افًٌؾ  115/  5مًْده 

، 188ح148/  1افًْـ افُزى ـتٚب افىٓٚرة بٚب ًٕخ افقوقء ممٚ ؽرت افْٚر  ذمافًْٚئك   

َُجَُّٚع  : ، ابـ خزيّٜ ذم صحٔحف192ح49/  1ذم ترك افقوقء ممٚ مًٝ افْٚر  أبق داود ذم شْْف

ِلِّ  فِِٔؾ َظَذ َأنَّ َتْرَك افٌَّْ ِر افدَّ ـْ  ُبٚب ِذ
ِ
ُِْقُوقء ِٜ فِ ٌَ َْحَداِث ادُْقِج ْٕ ُر  َأْبَقاِب ا ِٝ افَّْٚ

ًَّ اْفُقُوقَء مِمَّٚ َم

ْت  َ ُر َأْو َؽرَّ ِٝ افَّْٚ
ًَّ َٚن مِمَّٚ َم ـَ َِٕٚشٌخ فُِقُوقئِِف  ْت  َ  43ح28/  1َأْو َؽرَّ

 279/  1افًْـ وأثٚر  ذمافٌَٔٓك ،  64اختالف احلديٞ فِنٚؾًك   
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 وٓ يًتدل ظذ افْٚشخ وادًْقخ إٓ :  

َُِؿ  أو : بقؿٝ يدل ظذ أن أحدمهٚ . بخز ظـ رشقل اهلل  ًْ ُٔ بًد أخر : َؾ

ِشُخ .  أو : افًٚمٜ . أو : بَقل مـ شّع احلديٞ . َأنَّ أَخَر ُهَق افَّْٚ

 . افهحٚيبوهق  " ؿقل مـ شّع احلديٞ "ؾذـر إربًٜ وجًؾ مْٓٚ : 

وادحدثقن أووح وأصٓر : إذ ٓ يهٚر إػ افًْخ  افنٚؾًلومٚ ؿٚفف 

مًرؾٜ افتٚريخ ، وافهحٚبٜ أورع مـ أن  ، وإٕام يهٚر إفٔف ظْد أيبٚٓجتٓٚد وافر

 حيُؿ أحد مْٓؿ ظذ حُؿ ذظك بًْخ : مـ ؽر أن يًرف تٖخر افْٚشخ ظْف . 

ٚ : مٚ ُظِرَف بٚفتَّٚريِخ: َٓ  َوِمْْ

ـِ أْوٍس وؽِرِه ، أنَّ رشقل اهللِ  اِد ب ِٞ َصدَّ ؿَٚل :أْؾَىَر احلِٚجُؿ  ـحدي

 وادْحُجقُم .

ٌٍَّٚس : ـِ ظ ُٞ اب َ   اْحَتَجَؿ وهَق َصِٚئؿٌ  أنَّ افٌْك  وحدي أنَّ  افنٚؾًل . َبغَّ

                                                 

 1938ح33/  3ذم صحٔحف :ـتٚب افهٔٚم / بٚب احلجٚمٜ وافَٔئ فِهٚئؿ  افٌخٚري  

َتِجُؿ  ٍٜ حَيْ . ومًِؿ ذم صحٔحف : ـتٚب  5694ح  124/  7،وـتٚب افىٛ / َبُٚب َأيَّ َشَٚظ

روايٚت  ذم "صٚئؿ". ومل يرد فٍظ : 1202ح862/  2احلٟ / بٚب جقاز احلجٚمٜ فِّحرم 

/  4هقم / بٚب ذم افرخهٜ ذم ذفؽ )احلجٚمٜ فِهٚئؿ( مًِؿ ، أبق داود ذم افًْـ: ـتٚب اف

/  2، افسمذى ذم افًْـ :أبقاب افهٔٚم / بٚب مٚ جٚء ذم افرخهٜ ذم ذفؽ 2373ح51

/  4،ابـ مٚجف ذم افًْـ : أبقاب ادْٚشؽ / بٚب احلجٚمٜ فِّحرم  779ح139

 199اختالف احلديٞ فِنٚؾًك ،  3080ح268
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َُّٕف ُرِوى   ُٞ إ ـْ حٔ ِل : ِم َُّٕف ـَٚن َمَع افٌْك  ذمافثَّٕٚك ِٕٚشٌخ فألوَّ اٍد أ ِٞ َصدَّ َزمَٚن  حدي

ْتِح َؾرَ  ٍَ َتِجُؿ  أياف ِر َرَمَوَٚن ؾََٚل :أْؾَىَر احلِٚجُؿ وادْحُجقُم . وُرِوى  ذمَرُجاًل حَيْ ْٓ َص

َُّٕف  ذم ٌٍَّٚس : أ ـِ ظ ِٞ اب  اْحَتَجَؿ وهَق حُمِْرٌم َصِٚئٌؿ.  حدي

ْتِح  ٍَ ـَ اف َل ـَٚن َزَم ِٜ َثامٍن ، وافثَّٕٚك  ذمؾٌَٚن بذفَؽ أنَّ إوَّ ِٜ افقداِع  ذمشْ  ذمِحجَّ

ِٜ َظْؼٍ . وفَٔس ِمْْٓٚ : ِم ظِِٔف  َشَْ دِّ ََ َت ُّ ًٚ فِ ُر اإِلشالِم ُمًِٚرو َٖخِّ حٚبك ادُت َمٚ َيرويِف افهَّ

ِم ادذـقِر  دِّ ََ ـَ ادَُت ُف ِمـ َصحٚبك آَخَر َأؿدَم ِم ًَ
ِّ بًَِْٚء َظَذ افيَِّٚهِر : ْٓحتامِل َأْن يُقَن َش

ُف . َِ َْٖرَش ـْ إِْن َوَؿَع افتَّكيُح بًامِظف فُف ِمـ افْ أو مثِِِف ؾ َٔتَِّجُف َأْن يُقَن ٌك فُ ؾ

ـَ افٌْك  ْؾ ِم َّّ ُر ملْ َيتح َٖخِّ ِط َأْن يُقَن ادَُت ًٚ : بَؼْ ًٚ ؿٌَؾ إِشالِمفِ  ِٕٚشخ ْٔئ  .  َص

اٍد ادَْرُؾقِع  ِٞ َصدَّ  . ش َأْؾَىَر احلَِٚجُؿ َوادَْحُجقمُ :»َوِحَِْٔئٍذ َؾُىُرُق َحِدي

ٌٍَّٚس  ـِ َظ ِٞ اْب قخٜ بَِحِدي ًُ ُف  ":َمْْ َّٕ ْقِن   "اْحَتَجَؿ َوُهَق َصِٚئٌؿ حُمِْرٌم  َأ َُ : فِ

ٌَُف حُمِْرًمٚ  اَم َصِح َّٕ ٌٍَّٚس إِ ـِ َظ َِّٔد َحِديُثُف  ذماْب اٌد ُؿ َٜ َظْؼٍ ، َوَصدَّ ِٜ افَقَداِع َشَْ
ِض  ذمَحجَّ ًْ َب

                                                 

 63/  3،ؾتح ادٌٔٞ  59، ٕزهٜ افْير  460/  2افنذا افٍٔٚح ،  279افتَٔٔد واإليوٚح   

، ابـ مٚجف ذم  2369ح308/  2أبق داود ذم افًْـ : ـتٚب افهقم / بٚب ذم افهٚئؿ حيتجؿ   

، أمحد ذم ادًْد  1681ح537/  1افًْـ :ـتٚب افهقم / بٚب مٚ جٚء ذم احلجٚمٜ فِهٚئؿ 

،  179 افنٚؾًل، مًْد  442/  2مًْده  ذم، أبق داود افىٔٚفًك  17119ح346/  28

 7519ح209/  4مهْػ ظٌد افرزاق :ـتٚب افهٔٚم / بٚب احلجٚمٜ فِهٚئؿ

شْْف: ـتٚب ادْٚشؽ /  ذمذفؽ، ابـ مٚجف  ذم: ـتٚب افهقم / بٚب افرخهٜ ذم افًْـأبق داود   

افِقاتك تٍىر افهٚئؿ / صحٔحف : َجٚع أبقاب إؾًٚل  ذمبٚب احلجٚمٜ فِّحرم ، ابـ خزيّٜ 

 101/  2افٌٔٚن أن احلجٚمٜ تٍىر ، ذح مًٕٚك أثٚر 
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اَم   ـَ ْتِح  ٍَ ـِ اف ٚ بَِزَم اَم  ذمُضُرِؿِف : إِمَّ ـَ ٚ بَِرَمَوَٚن  َٜ َثاَمٍن ، َوإِمَّ َٚن َشَْ ـَ ٍٜ ، َو ُأْخَرى ،  ذمِرَواَي

ِٜ افَقَداِع . ٌَْؾ َحجَّ َق َؿ ُٓ َٚن : َؾ ـَ ٚ َمٚ   َوَأيًّ

ُل َؾَقاِوٌح: ٚ إَوَّ َدَهٚ  َأمَّ ًْ ـْ َب ُُ ْ َي ُٜ افَقَداِع مَل ٚ افثَِّٕٚك َؾَحجَّ ِك  ذمَوَأمَّ َِٔٚة افٌَّْ  َح

ِٜ ، َظَذ َأنَّ  َرَمَوُٚن . َحَٚب ـَ افهَّ ِه ِم ـْ َؽْرِ ُف َظ َِ َّّ ٌٍَّٚس حَتَ ـُ َظ قَن اْب ُُ اْحتاَِمُل َأْن َي

اَم  افنٚؾًل ُٓ ُِ ٌٍَّٚس َأْمَث ـِ َظ ُٞ اْب ٚ ُمْنَتٌٌِف . َؿَٚل : َوَحِدي ًً َؿَٚل : َوإِْشَُْٚد احلَِديَثْغِ ََجِٔ

 .  إِْشًَْٚدا

وهق حمرم ؿٚل افًخٚوى : مـ ؿٚل : ادًٚؾُر فف أن يٍىَر بام صٚء ، ؾٚحتجُٚمف 

ؿ .يَٚل فف : شٌَؽ إػ هذا  ُْ ـُ  "ـٚن وهق مًٚؾر : ؾٍىُره فٌِٔٚن اجلقاز ٓ فرؾع ُح اب

 َٜ ُٞ ظـ افٌْك  مًتدرـف  ذمحُٚه ظْف احلٚـؿ، ؾَٚل  "ُخزيّ  : ثٌتٝ إحٚدي

هذه ادًٖفٜ : ٓ  ذمؾَٚل بًض مـ خٚفٍْٚ  "وادحجقم  أؾىر احلٚجؿ "إٔف ؿٚل : 

هذا  ذماحتجؿ وهق حمرم صٚئؿ . وٓ حجٜ فف  يٍىر : حلديٞ ابـ ظٌٚس أن افٌْك 

افًٍر : ٕٕف مل يُـ حمرًمٚ مَٔاًم بٌِده ،  ذمإٕام احتجؿ وهق حمرم صٚئؿ  : ٕن افٌْك 

وادًٚؾر إذا ٕقى افهقَم : فف افٍىر بٕٚـؾ وافؼِب واحلجٚمٜ وؽرهٚ ، ؾال يِزم 

 مـ حجٚمتف أٓ يٍىر ، ؾٚحتجؿ وصٚر مٍىًرا ، وهق جٚئز .

وؿٚل :هذا تٖويؾ بٚضؾ : ٕٕف  )ادًٚمل(  ذموهذا افُالم حُٚه اخلىَّٚبك 

                                                 

 640/  8اختالف احلديٞ ) ادِحؼ بٕٚم فِنٚؾًك ( ،  63/  3ؾتح ادٌٔٞ فًِخٚوى   

 429/  1مًتدرـف  ذماحلٚـؿ   

 180/  1مًٚمل افًْـ فِخىٚبك بٚب ادحرم حيتجؿ   
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جؿ وهق صٚئؿ ، ؾٖثٌٝ فف افهَٔٚم مع احلجٚمٜ ، وفق بىؾ صقُمف هبٚ فَٚل : ؿٚل : احت 

 .  أؾىر بٚحلجٚمٜ ، ـام يَٚل : أؾىر بٕٚـؾ . وٓ يَٚل : أـؾ وهق صٚئؿ

 ٍٛ ًْ ـَ ـُ  : َيٚ َرُشقَل اهللَِّ إَِذا َجَٚمَع  ومـ أمثِتف أيوٚ: َمٚ َرَواُه ُأَبك ْب ُٝ ِْ َؿَٚل: ُؿ

ـْ  َٖ ٚ َؾ َٕ ِكَأَحُد َٚل افٌَّْ ََ َؾ ؟ َؾ ًَ  َُِّٔهؾ ْٖ ُثؿَّ ْف ََٔتَقوَّ ُؾ َمٚ َمسَّ ادَْرَأَة ِمُْْف ، َوْف ًِ ٌْ  .  : َي

َزاُل ،  ْٕ ِؾ اإِل ًْ ٌُ َٛ اف ِٚل ، َوَأنَّ ُمقِج ًَ ـْ َؾ َمَع اإِل ًْ َٓ ُؽ ٌٞ َيُدلُّ َظَذ َأْن  َهَذا َحِدي

َٚن  ُثؿَّ  ـَ َٜ َهَذا  ِظَّٔ ُرِق َأنَّ َذْ ُض افىُّ ًْ ِٞ َأَؾَٚدت َب    ذمبتتٌع ُضُرَق َهَذا احلَِدي
ِ
 َمٌَْدء

َد اهِلْجَرِة بَِزَمٍٚن . ًْ رَّ َذفَِؽ إَِػ َب َّ  اإِلْشاَلِم ، َواْشَت

ْهِرى ٚ  ُثؿَّ أن افزُّ َٓ َٜ َرِى اهللَُّ َظْْ ََٖجَٚبُف ُظْرَوُة َأنَّ َظِٚئَن ـْ َذفَِؽ َؾ ََٖل ُظْرَوَة َظ َش

َثْتُف َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ  َٜ ، ُثؿَّ  َحدَّ َُّ ٌَْؾ َؾْتِح َم ُؾ . َوَذفَِؽ َؿ ًِ َت ٌْ َٓ َي ُؾ َذفَِؽ َو ًَ ٍْ َٚن َي ـَ

ؾِ  ًْ ٌُ َس بِٚف َد َذفَِؽ َوَأَمَر افَّْٚ ًْ َؾ َب ًَ  .  اْؽَت

ُِّفُ  ٚ إَِذا ؿٚل  ذم وؿٚل افٌَِْٔك :حَمَ ـِ . َأمَّ َٚن  ذمَؽْرِ ادَُتَقاتَِرْي ـَ ُف  َّٕ ـِ َأ َأَحِد ادَُتَقاتَِرْي

ٌُقفِِف ، َوبِِف َجَزَم  َثُروَن َظَذ َظَدِم َؿ ـْ َِّٔغ ، َوإَ
ِٔف ِخاَلٌف فأِْلُُصقفِ ٍِ ًمٚ َظَذ أَخِر َؾ دِّ ََ ُمَت

                                                 

 468 حمٚشـ آصىالح  

ـْ َؾْرِج ادَْرَأةِ ذم صحٔحف :ـتٚب افًٌؾ /  افٌخٚري   ُٛ ِم ِؾ َمٚ ُيِهٔ ًْ  ، 293/  66/  1 َبُٚب َؽ

 افنٚؾًلمًْد ،35/13، أمحد ذم مًْده 346/ 1/270مـ ادٚء مًِؿ ذم صحٔحف: بٚب إٕام ادٚء 

افٌَٔٓك ذم ، 1163/  444/  3، ابـ حٌٚن ذم صحٔحف :ـتٚب افىٓٚرة / بٚب افًٌؾ 158

َْٕغِ ـتٚب افىٓٚرة /  افًْـ افُزى: َتٚ  اخْلِ
ِ
ٚء ََ ِؾ بِْٚفتِ ًْ ٌُ  770/  254/  1َبُٚب ُوُجقِب اْف

اإلـًٚل ، وشْـ افدارؿىْك :ـتٚب افىٓٚرة /  ذمافًْـ :ـتٚب افىٓٚرة / بٚب  ذمأبق داود   

 بٚب ًٕخ ؿقفف : ادٚء مـ ادٚء .
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  َ ِٕ ْؿ :  ُٓ ُو ًْ َخ ادَُتَقاتِِر بَِٚٔحٚدِ َب ًْ َٕ ـُ  َّّ ُف َيَتَو  َوُهَق َؽْرُ َواِؿٍع . َّٕ

ِشِخ  ًٌِغ فَِِّْٚ اَم ُهَق بِٚدَُتَقاتِِر ، َوَخَزُ افَقاِحِد ُم َّٕ َخ إِ ًْ ُٜ افىََّرِف أَخِر َأنَّ افَّْ  َوُحجَّ

َِٕٚشٌخ   ٚ ُف ُظَِِؿ َأنَّ َأَحَدمُهَ َّٕ َ
ِٕ َِٕٚشَخ :  قٌخ بُِدوِٕفِ  َٓ  ًُ  .   َوأَخَر َمْْ

 ُٜ َع إُمَّ ِّ َت ٚ : َأْن دَمْ َٓ قٌخ  ذمَوِمْْ ًُ ُف َمْْ َّٕ ِف َظَذ َأ ِّ ُْ  .ُح

: ِٞ افرابًٜ  ذممـ ذب اخلّر ؾٚجِدوه ؾ٘ن ظٚد "ومثؾ فف ابـ افهالح بحدي

ِؾ بِف . واإلَجُٚع ٓ "ؾٚؿتِقه  َّ ًَ َِٚد اإلَجِٚع َظَذ تْرِك اف ًِ
ْٕ ُخُف بٚ ًْ َٕ َُّٕف مًْقٌخ ُظِرَف  .ؾ٘

ـْ َيدلُّ َظَذ وجقِد ِٕٚشٍخ ؽِرهِ  ُخ ، وفُ ًَ ُخ وٓ ُيْْ ًَ ظِٔف: بٖن هذا  واظسض . َيْْ

 احلديٞ ًٕخ بْص افنٚرع ٓ بٚإلَجٚع .

وايٜ حمّد بـ إشحٚق ظـ حمّد بـ ادُْدر ظـ مًْده مـ ر ذمروى افٌزار 

 ذممـ ذب اخلّر ؾٚجِدوه ، ؾ٘ن ظٚد "ؿٚل :  جٚبر بـ ظٌد اهلل أن رشقل اهلل 

ؿٚل : ؾٖتك بٚفًْٔامن ؿد ذب افرابًٜ : ؾجِده ومل يَتِف ، ؾُٚن  ."افرابًٜ ؾٚؿتِقه

 .  ذفؽ ًٕخٚ فَِتؾ

تًَِٔٚ  افسمذيؿٚل افٌزار : ٓ ًِٕؿ أحدا حدث بف إٓ ابـ إشحٚق . وذـره 

ظـ ؿٌٔهٜ بـ ذؤيٛ ظـ  افزهريمـ حديٞ ابـ إشحٚق ثؿ ؿٚل : وـذفؽ روى 

                                                 

 63/  3ادٌٔٞ فًِخٚوى  ، ؾتح 369حمٚشـ آصىالح   

، 1562ح 221/  2ـنػ إشتٚر ظـ زوائد افٌزار ـتٚب احلدود / بٚب حد صٚرب اخلّر  

افرابًٜ  ذمأبقاب احلدود بٚب مٚ جٚء مـ ذب اخلّر ؾٚجِدوه ، ومـ ظٚد  : شْْف ذم افسمذي

 414و 412/  4ادًتدرك  ذم، احلٚـؿ  1444/  101/  3ؾٚؿتِقه 
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 .  ٕحق هذا . ؿٚل : ؾرؾع افَتؾ وـٕٚٝ رخهٜ  افٌْل 

أول شْٜ مـ اهلجرة ،  ذمافهحٚبٜ وؿٚل : وفد  ذموؿٌٔهٜ : ذـره ابـ ظٌد افز 

  وؿٔؾ : وفد ظٚم افٍتح وهق افهحٔح .

أيوٚ : بٖٕف ـٔػ يدظك اإلَجٚع واخلالف مقجقد ؟ وـٖٕف ؿِد  واظسض

هذا افُتٚب مًّقل بف ، وؿد  ذمآخر اجلٚمع : َجٔع مٚ  ذمذفؽ حٔٞ ؿٚل  ذم افسمذي

 أخذ بف بًض أهؾ افًِؿ مٚ خال حديثغ :

اجلّع بغ افيٓر وافًك بٚدديْٜ وادٌرب وافًنٚء  ذمحديٞ : ابـ ظٌٚس  -

 .  مـ ؽر خقف وٓ شٍر

 ؾٚؿتِقه. "ظٚد افرابًٜ"وحديٞ : إذا ذب اخلّر ؾٚجِدوه ؾ٘ن  -

حديٞ صٚرب اخلّر هق ـام ؿٚفف : ؾٓق  ذمذح مًِؿ: وهذا  ذم افْقويؿٚل 

ٌٚس ؾِؿ َيًّقا ؿٚل : وأمٚ حديٞ ابـ ظ  حديٞ مًْقخ دل اإلَجٚع ظذ ًٕخف .

ظذ أن اإلَجٚع ًٕخف ، وؾٔف ٕير . ؾَد  افسمذي افْقويؾٖؿر  ظذ ترك افًّؾ بف .

                                                 

افرابًٜ  ذمذب اخلّر ؾٚجِدوه، ومـ ظٚد  ذمافًْـ: أبقاب احلدود / بٚب مٚ جٚء  ذم افسمذي  

 1444ح101/  3ؾٚؿتِقه 

افسمذي ذم افًْـ  ، 705ح 489/  1مًِؿ ذم صحٔحف : بٚب اجلّع بغ افهالتغ ذم احلي   

وفٍيف مـ  187ح354/  1 :أبقاب افهالة / بٚب مٚ جٚء ذم اجلّع بغ افهالتغ ذم احلي

/  1مىر ، افًْٚئك ذم افًْـ :ـتٚب ادقاؿٔٝ / اجلّع بغ افهالتغ ذم احلي  ؽر خقف وٓ

ِر / َبُٚب  ، افٌَٔٓك ذم افًْـ افُزى : 601ح290 ٍَ ًَّ ِع ذِم اف ّْ ٚؾِِر َواجْلَ ًَ َُجَُّٚع َأْبَقاِب َصاَلِة ادُْ

اَلَتْغِ  ِع ذِم ادََْىِر َبْغَ افهَّ ّْ  5548ح237/  3 اجْلَ

٩٠٤
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 ؿٚل بَتِف ابـ حزم . 

اإلَجٚع ، وشِّْٚه ؾَد ؿٚل بف بًض  ذمؾ٘ن ؿٔؾ : خالف افيٚهريٜ ٓ يَدح 

 افهحٚبٜ وافتٚبًغ ، وحُك ذفؽ ظـ احلًـ افٌكى .

 َٜ ـُ َأبِك ُأَشَٚم َٓ خُيَْدُش اإِلَْجَُٚع باَِم َرَواُه َأمْحَُد َواحلَِٚرُث ْب  ذمؿٚل افًخٚوى : َو

ُف َؿَٚل : ) َّٕ ٍرو َأ ّْ ـِ َظ ـْ َظٌِْد اهللَِّ ْب ى َظ ٌَْكِ ـِ اف ًَ ـْ َضِريِؼ احلَ ََْدهْياَِم ِم ًْ ايُتقِٕك بَِرُجٍؾ  ُم

ِْك َثاَل  ًْ ِْٔف احلَدَّ ، َي َِ اٌب(ُأِؿُٔؿ َظ ذَّ ـَ  َٕٚ َٖ ُف َؾ ِْ  .  ًثٚ ، ُثؿَّ َشَُِر َؾِْ٘ن مَلْ َأْؿُت

ُف  َّٕ ٍرو َأْيًوٚ َأ ّْ ـِ َظ ـِ اْب ـْ َهَذا َظ ـُ َمُْْهقٍر مِمَّٚ ُهَق َأَصدُّ ِم ُٔد ْب ًِ َٓ باَِم َأْخَرَجُف َش َو

َِ "َؿَٚل :  ُٝ َأْن َأْؿُت ًْ َر َواْشَتَى ّْ ُب اخلَ ُٝ َأَحًدا َيْؼَ ُتفُ َفْق َرَأْي ِْ َت ََ  .  "ُف َف

ْتِؾ  ََ ِٜ اف َٚي َُ َٓ بِِح ـْ ُظْثاَمَن  ذمَو ِٜ َأْيًوٚ َظ
ًَ ابِ ِزيِز  افرَّ ًَ ٌِْد اف ـِ َظ َر ْب َّ ـْ ُظ َوَظ

ـُ َحْزمٍ  ُؿ اْب ُٓ ْقِن َأْهِؾ افيَِّٚهِر : ِمْْ ـَ ـْ  ى ، َؾْواًل َظ ٌَْكِ ـِ اف ًَ َىِٚع  َؿُٚفقا بِفِ  َواحلَ َِ
ْٕ

ِٓ

ُه، َوفِِِِغ َشَْ  ـُ ادَِديِْك َوَؽْرُ اَم َجَزَم بِِف اْب ـَ ٍرو  ّْ ـِ َظ ـَ اْب ْع ِم َّ ًْ ـَ مَلْ َي ًَ اَم : َؾِ٘نَّ احلَ هِلِ ِد َأوَّ

ٚ َٜ ؾِٔاَم َظَدامُهَ َٓ ُحجَّ ُف  َّٕ اَم َأ ـَ  ، ٌٜ اَم ُحجَّ ِٓ قُن ؾِٔ ُُ َٓ َي  ُٞ ْٔ اَم بَِح ِٓ ٌُقتِفِ  َثِٕٚٔ َدِم ُث ًَ
ٚ  فِ .َوَأمَّ

َدُح  َْ ِٜ َؾاَل َي  اإِلَْجَِٚع . ذمِخاَلُف افيَِّٚهِريَّ

ـِ  َٝ َظ ٌَ ٌؽ ، َحتَّك َوَفْق َث ًَّ َّ ْتِؾ ُمَت ََ ـْ َردَّ اإِلَْجََٚع َظَذ َتْرِك اف ٌَْؼ دَِ َِْؿ َي َوِحَِْٔئٍذ َؾ

 ًُ َٚن اف َُ َدُهْؿ َف ًْ ـْ َب َّ ِٜ َؾ َحَٚب ـَ افهَّ ِه ِم ٍرو َأْو َؽْرِ ّْ ـِ َظ ُخ ، اْب ًْ ُف افَّْ ٌْ ُِ ٌْ ْ َي ُف مَل َّٕ ْذُر َظُْْف َأ

ْدَرِة اخِلاَلِف . روى أمحد  ُٕ ـْ  مًْده ظـ ظٌد اهلل بـ ظّرو إٔف ؿٚل :  ذمَوُظدَّ َذفَِؽ ِم

                                                 

 55/  4ؾتح ادٌٔٞ فًِخٚوى   

 820ح  1603/  4افتًٍر مـ شْـ شًٔد بـ مْهقر مـ شقرة ادٚئدة   

٩٠٥
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 .  افرابًٜ ؾُِؿ ظذ أن أؿتِف ذمائتقٕك برجؾ ؿد ذب اخلّر  

ِؿ  ذمَوفُِقُجقِد اخِلاَلِف  ِْ ًِ ـُ ادُِْْذِر إَِْجََٚع َظَقامِّ َأْهِؾ اف ك اْب َُ ِٜ َح َِ ّْ َتْرِك  ذماجلُ

ْتِؾ  ََ َٓ  ذماف دُّ ، َبْؾ ُوُؿقُع اخِلاَلِف َؿِدياًم  ًَ َٓ ُي ُف  َّٕ َٖ ا َمْقُصقًؾٚ بِ ِٜ ، َواْشَتْثَْك َصٚذًّ
ًَ ابِ افرَّ

 ََ َد َذفَِؽ ، َوِهك َضِري ًْ َُْع ُحُهقَل اإِلَْجَِٚع َب ّْ ُدُه َي يِّ َٗ ِْٔك . َوُي َِ ِْ ٌُ اَم َؿَٚل اف ـَ قَرٌة  ُٓ ٌٜ َمْن

قٌل َظَذ  ذمَؿْقُل ابـ حجر  ُّ ِمِذى : َوُهَق حَمْ ْ ِٜ َؿْقِل افسِّ َٚي َُ َٛ ِح
َِ ٌَِٚري( َظ ـْ  )َؾْتِح اف َم

َم . دَّ ََ ْقَل بِِف ، َوَأَصَٚر دَِٚ َت ََ ِه اف ِؾ َؽْرِ َْ  بًد : فَِْ

ك اإِلَْجََٚع  َُ ـْ َح َّ ْتِؾ َؿْقٌل َبٚضٌِؾ خُمَٚفٌِػ  افْقويَأْيًوٚ : َومِم ََ ْقُل بِٚف ََ ، َوَؿَٚل :اف

 : ِٞ ٚ بَِحِدي قٌخ : إِمَّ ًُ ُٞ افَقاِرُد ؾِِٔف َمْْ َدُهْؿ ، َواحلَِدي ًْ ـْ َب َّ ِٜ َؾ َحَٚب َْجَِٚع افهَّ َٓ حَيِؾُّ »إِلِ

َّٓ بِِْ٘حَدى َثاَلٍث  ٍِِؿ إِ ًْ ٚ   شَدُم اْمِرٍئ ُم ك.. َوإِمَّ َٓ َت ْٕ ِخِف . ا ًْ َٕ َٖنَّ اإِلَْجََٚع َدلَّ َظَذ   بِ

َؾ  ِّ ُٞ َظ ْٔ ٍٛ ، بَِح ـِ ُذَؤْي َٜ ْب ـْ َحِديَثك َجٚبٍِر َوَؿٌَِٔه َِٕٚشٍخ ِم ُف َمَع ُوُروِد  ُِّ ـُ َهَذا 

ـُ َأبِك َوؿَّٚصٍ  ُد ْب ًْ ـُ اخلَىَِّٚب َوَش ُر ْب َّ قِِٕف ُظ ُّ ْو َّ  .  بِ

                                                 

 6790ح397/  1أمحد ذم ادًْد   

َٚػ: ذم صحٔحف :ـتٚب افديٚت /  افٌخٚري   ًَ ْغَ }ُبٚب َؿْقِل اهللَِّ َت ًَ ِس َواف ٍْ َس بِٚفَّْ ٍْ ْغِ َأنَّ افَّْ ًَ بِٚف

َٚرةٌ  ٍَّ ـَ َق  ُٓ َق بِِف َؾ ـْ َتَهدَّ َّ ِـّ َواجلُُروَح ِؿَهٌٚص َؾ ًِّ َـّ بِٚف ًِّ ِْٕػ َوإُُذَن بُُِٕٚذِن َواف َْٕػ بَِٕٚ َفُف  َوإَ

ُٖوَفئَِؽ ُهُؿ افيَّٚدُِقنَ  َْٕزَل اهللَُّ َؾ ْؿ باَِم َأ ُُ ْ حَيْ ـْ مَل مًِؿ ذم  6878ح6/  9 [45]ادٚئدة:  {َوَم

ِِِؿ صحٔحٓ ًْ ٌَُٚح بِِف َدُم ادُْ َيِٚت / َبُٚب َمٚ ُي َهِٚص َوافدِّ َِ ِٜ َوادَُْحِٚربَِغ َواْف َٚم ًَ ََ  3َُِتُٚب اْف

 126/  4أبق داود ذم افًْـ :ـتٚب احلدود / بٚب احلُؿ ؾّٔـ ارتد 1676ح1302/

ٍِِؿ إَِّٓ  أبقاب افديٚت / بٚب َبُٚب  : ذم افًْـ افسمذي،  4352ح ًْ َمٚ َجَٚء َٓ حَيِؾُّ َدُم اْمِرٍئ ُم

 1402ح71/  3بِِْ٘حَدى َثاَلٍث 

 65/  3ؾتح ادٌٔٞ فًِخٚوى   

٩٠٦
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ِذى َرَواُه َأُبق َداُوَد  ذموإذا ثٌٝ اخلالف   ُٞ افَّ هذا : ؾٕٚوػ أن يّثؾ فف بٚحلَِدي

َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ  ذم َٜ َّ َِ ِٞ ُأمِّ َش ـْ َحِدي َٜ َوَرُجٍؾ آَخَر:  ُشَِِْْف ِم ًَ ـِ َزْم ِٛ ْب إِنَّ »َؿَٚل فَِقْه

َرَة َأْن حَتِ  ّْ ُْٔتُؿ اجلَ تُْؿ َرَم ْٕ ْؿ إَِذا َأ ُُ َص َف َٚء َهَذا َيْقٌم ُرخِّ ًَ َّٓ افِّْ ؾِّ َمٚ ُحِرْمُتْؿ ِمُْْف إِ ـُ ـْ  ُِّقا ِم

َرَة  ّْ ٌَْؾ َأْن َتْرُمقا اجلَ ْؿ َؿ ُُ َْٔئتِ َٓ ـَ ُتْؿ ُحُرًمٚ  َٝ ِسْ ْٔ ٌَ ٌَْؾ َأْن َتُىقُؾقا َهَذا اف ُْٔتْؿ َؿ ًَ ، َؾَِ٘ذا َأْم

 .   شَحتَّك َتُىقُؾقا بِفِ 

َٚن ؾِِٔف  ـَ ٌِّٔد ، َوإِْن  ِٞ .َوإِْشَُْٚدُه َج َح بِٚفتَّْحِدي ـُ إِْشَحَٚق ، َفَُُِّْف َسَّ ُد ْب َّّ َذا  حُمَ َٓ َؾ

ٌَُٚه َذفَِؽ  ِؾ بِِف َوَأْص َّ ًَ اَمُء َظَذ َتْرِك اف َِ ًُ  .   مِمَّٚ َأَْجََع اف

ِخ. ًْ َيُؿ َأَمَٚراِت افَّْ ًْ ِذِه ُم َٓ  َؾ

 ُ :ــفٔ اتــؤلفـامل

افْٚشخ وادًْقخ ـثرون أو إـثرون مـ ادهٍْغ  ذم: أدخؾ  افْقويؿٚل 

احلديٞ مٚ فٔس مْف بؾ هق مـ ؿًؿ افتخهٔص أو فٔس مًْقخٚ وٓ خمههٚ بؾ  ذم

 .   أو ؽر ذفؽ مٗوٓ

                                                 

، أمحد ذم مًْده 1998 ح207/  2ـتٚب ادْٚشؽ / بٚب اإلؾٚوٜ ذم احلٟ أبق داود ذم افًْـ  

ِل ظَ ابـ خزبّٜ ذم صحٔحف :  26530ح 153/  44 ْٓ ك َبُٚب افَّْ ًَ ٌَِٚس إَِذا َأْم ِِّ ِٛ َواف ـِ افىِّٔ

َرِة َيْقَم افَّْْحرِ  ّْ ٌَْؾ َرْمِل اجْلَ ؾِّ َمٚ ُزِجَر احْلَٚجُّ َظُْْف َؿ ـُ َٔض َو ٍِ ٌَْؾ َأْن ُي /  4 احْلَٚجُّ َيْقَم افَّْْحِر َؿ

، افٌَٔٓك ذم افًْـ  1800ح665/  1احلٚـؿ ذم ادًتدرك : ـتٚب ادْٚشؽ  ، 2958ح312

 9601ح223/  5حيؾ بٚفتحِؾ مـ حميقرات اإلحرام  ب احلٟ / بٚب مٚـتٚ افُزى

 467حمٚشـ آصىالح   

 35/  1مَدمٜ صحٔح مًِؿ   

٩٠٧
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إحٚديٞ ـثر مـ افهحٚبٜ وافتٚبًغ ومل  ذمافْٚشخ وادًْقخ  ذمتُِؿ  - 1 

ذفؽ ؽر مٚ حقتف ـتٛ افتًٍر  ذميًرف ٕحد مْٓؿ مٗفػ خٚص منٓقر 

 افَرآن وافًّْٜ ، مـ أؿقاهلؿ ادرويٜ ظْٓؿ . ذمواحلديٞ وـتٛ افْٚشخ وادًْقخ 

وؿٔؾ : إن أول مـ دون ٕٚشخ احلديٞ ومًْقخف ، هق اإِلمٚم احلٚؾظ  - 2

آظتٌٚر  ذم احلٚزمل، ؾَد ذـر  افزهريبـ ظٌٔد اهلل بـ صٓٚب  احلجٜ َمّد بـ مًِؿ

وهق أحد مـ إتٓك إفٔف ظِؿ افهحٚبٜ ،  افزهريأٓ ترى  افٍـ ؾَٚل :أمهٜٔ هذا 

، وـٚن  تدويْلومدار حديٞ احلجٚزيغ وهق افَٚئؾ : مل يدون هذا افًِؿ أحد ؿٌؾ 

افٍتٔٚ ، ـٔػ اشتًيؿ هذا افنٖن خمًزا ظـ  ذماحلديٞ ، وادًقل ظِٔف  ذمإفٔف ادرجع 

زهؿ أن يًرؾقا ٕٚشخ حديٞ رشقل اهلل ؾَٓٚء إمهٚر بَقفف : أظٔك افٍَٓٚء وأظج

  مـ مًْقخف ، ثؿ ٓ ًِٕؿ أحًدا جٚء بًده تهدى هلذا افٍـ وخلهف وأمًـ ؾٔف

َّٓ مٚ يقجد مـ بًض اإِليامءات واإِلصٚرات  ظرض افُالم ظـ آحٚد  ذموخههف إ

رمحف اهلل ؾخٚض تٔٚره ، وـنػ أهاره ، واشتٌْط  افنٚؾًلإئّٜ ، حتك جٚء 

 شتخرج دؾُْٔف ، واشتٍتح بٚبف ، ورتٛ أبقابف .مًْٔف ، وا

د بـ إدريس ادتق افنٚؾًلوجٚء اإلمٚم  - 3 َّّ ؾّٔز  رمحف اهلل ه 204شْٜ  ذمحم

ذـر ؾٔٓٚ ٌٕذة  افتلافًْخ ظـ ؽره مـ ادٌٚحٞ إصقفٜٔ ؾُتٛ )رشٚفتف( ادنٓقرة 

 ظـ هذا افٍـ .

أؾرد افْٚشخ وادًْقخ بٚفتٖفٔػ ،  افنٚؾًلمٚ يدل ظذ أن  احلٚزملـالم  ذمو

ًٌٚ بَقفف :وذـر  ـتٚبف )افرشٚفٜ( مـ هذا افٍـ أحٚديٞ ومل  ذم افنٚؾًلوفُْف ظٚد مًَ

يًتْزف مًْٔف ؾٔٓٚ إذ مل يهْع )افرشٚفٜ( هلذا افٍـ وحده ، ؽر إٔف أصٚر إػ ؿىًٜ 
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ظـ ؽوقن إبقاب مـ ـتٌف ، وفق ـٕٚٝ مقجقدة ٕؽْٝ افٌٚحٞ  ذمصٚحلٜ تقجد  

 افىِٛ ، وافىٚفٛ ظـ دمنؿ افُِػ.

وافًٚبَٜ  افىقيلهذا افٍـ افٔد  ذمـٕٚٝ فف  افنٚؾًلثؿ شٚق مٚ يدل ظذ أن 

ؿقفف دحّد بـ مًِؿ بـ  ذمإوػ بام رواه بًْده إػ اإلمٚم أمحد بـ حٌْؾ رمحف اهلل 

ك ه ، حْٔام ؿدم مـ رحِتف مـ م 265شْٜ  ذمأحد أئّٜ احلديٞ وحٍٚطف ادتق وارة

 ؟ ؿٚل: ٓ، ؾَٚل فف أمحد:افنٚؾًلإػ افًراق ؿٚبِف أمحد وؿٚل فف: هؾ ـتٌٝ ـتٛ 

مـ مًْقخف مٚ ظِّْٚ ادجّؾ مـ ادٍن وٓ ٕٚشخ حديٞ رشقل اهلل  : ؾرضٝ

بًّرؾٜ  افنٚؾًلرمحف اهلل. وهُذا أثْك افًِامء ظذ اإِلمٚم  افنٚؾًلحتك جٚفًْٚ 

 تقؤحف وإطٓٚره .  ذمهذا افٍـ وتَدمف 

 ذمه ـتًٚبٚ، ؾَد ذـر  241شْٜ  ذمادتق وـتٛ ؾٔف اإلمٚم أمحد بـ حٌْؾ - 4

 .  احلديٞ ذمافْٚشخ وادًْقخ  ذمؿٚئّٜ مٗفٍٚتف اشؿ ـتٚب 

د بـ هٕٚئ  ٕٚشخ احلديٞ ومًْقخف: أبق بُر أمحد ذموممـ ـتٛ  - 5 َّّ بـ حم

ه أحد أصحٚب اإِلمٚم أمحد  261شْٜ  ذمادًروف بٕٚثرم اإِلمٚم احلٚؾظ ادتق افىٚئل

 بـ حٌْؾ . 

شِٔامن بـ إصًٞ  وـتٛ ؾٔف اإِلمٚم احلٚؾظ أبق داود افًجًتٚين - 6

 .  ـه 275شْٜ  ذمادتق يإزد

                                                 

 ذم ترَجٜ وفده ظٌد اهلل بـ أمحد . 375/  9، وتٚريخ بٌداد فِخىٔٛ  80افرشٚفٜ ادًتىرؾٜ   

أن أبٚ داود ـتٛ ذم ٕٚشخ  62/  3ادٌٔٝ وظْد افًخٚوى ذم ؾتح  80افرشٚفٜ ادًتىرؾٜ   

 احلديٞ ومًْقخف .
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د بـ شالمٜ بـ ظٌد ادِؽ ابـ شِّٜ  - 7  َّّ ـتٛ ؾٔف اإلمٚم احلٚؾظ أمحد بـ حم

 . ه 321شْٜ  ذمادتق ادكي ٍلاحلْ افىحٚوي احلجري إزدي

د بـ  ذموـتٛ  - 8 َّّ ٕٚشخ احلديٞ ومًْقخف أبق جًٍر افْحٚس أمحد بـ حم

 .  ه 338شْٜ  ذمادتق ادكي ادراديإشامظٔؾ 

د ؿٚشؿ - 9 َّّ  إمقيبـ أصٌغ  وـتٛ ؾٔف احلٚؾظ حمدث إٕدفس أبق حم

 .   ه 340شْٜ  ذمادتق افَرضٌل

وـتٛ ؾٔف احلٚؾظ افقاظظ أبق حٍص ظّر بـ أمحد بـ ظثامن بـ صٚهغ  - 10

 ه . 385شْٜ  ذمحمدث افًراق ادتق افٌٌدادي

د - 11  َّّ بـ مقشك بـ ظثامن بـ  وـتٛ ؾٔف اإِلمٚم احلٚؾظ افٌٚرع افًْٚبٜ حم

 ذمه ، ـتٚبف ادًروف ادنٓقر )آظتٌٚر  584شْٜ  ذمادتق اهلّداينحٚزم أبق بُر 

 . ظِّلودراشٜ وحتَٔؼ  وٓ يزال بحٚجٜ إػ ظْٚيٜ افْٚشخ وادًْقخ مـ أثٚر(

 ِّٚٓ ٚ  ذموهق مـ أهؿ افُتٛ وأج ًً مقوقظف  ذمهذا افٍـ وأـثرهٚ ؾقائد وٍٕ

ؾ افًْخ بٚبف ، ؾَد بذل ؾٔف مٗفٍف جًٓدا ظئاًم واشتقظٛ مٚدة افُتٚب ومًٚئ ذمو

إحٚديٞ ، ومل يُـ َمرد ٕٚؿؾ بؾ ـٕٚٝ فف صخهٔتف افًِّٜٔ افْٚؿدة افٌهرة ،  ذم

ًٔٚ ٓ يًتٌْك  ويرجح بًوٓٚ ظذ بًض ، ؾجٚء ؾُٚن يْٚؿش إؿقال ـتٚبف مًتقؾ

                                                 

 174/  3ذم ٕهٛ افرايٜ  لافزيًِ  

 1920/  1ـنػ افيْقن   

 1920/  2ـنػ افيْقن   
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ظْف ظٚمل وٓ ضٚفٛ ظِؿ ، وهق مهدر ظئؿ أؾٚد مْف ـثر مـ ادٗفٍغ بًده وّذاح  

 افٌٚحثغ . احلديٞ وافٍَٓٚء وؽرهؿ مـ

وؿد رتٌف ادٗفػ ظذ أبقاب افٍَف وظّؾ فف مَدمٜ أصقفٜٔ ظرض ؾٔٓٚ افًْخ 

وبغ أرـٕٚف وذوضف ومًرؾٜ ضرؿف وأشٌٚب افتًٚرض وافسجٔح ، وشٚق 

 إحٚديٞ بٖشٕٚٔدهٚ ، ؾٚظتْك بٚفُتٚب ظْٚيٜ بٚفٌٜ وهذبف وَٕحف .

افديـ ظٌد افرمحـ وـتٛ ؾٔف افًاّلمٜ احلٚؾظ افقاظظ أبق افٍرج َجٚل  - 12

ه ـتًٚبٚ شاّمة )أظالم افًٚمل بًد  597شْٜ  ذمادتق يافٌٌداد احلٌْع يبـ ظذ بـ اجلقز

رشقخف بحَٚئؼ ٕٚشخ احلديٞ ومًْقخف( . وفف ـتٚب صٌر جًدا شاّمه : )أخٌٚر 

افٍَف واحلديٞ بَّدار ادًْقخ مـ احلديٞ( ذـر ؾٔف اثْغ  ذمأهؾ افرشقخ 

 ؿٔؾ إهنٚ مًْقخٜ .وظؼيـ حديًثٚ ممٚ 

د بـ ميٍر بـ  -13 َّّ وـتٛ ؾٔف افًاّلمٜ بدر افديـ أبق حٚمد أمحد بـ حم

ه ، وـتٚبف مًروف  630بًد شْٜ  ذم، ويَٚل : أبق افًٌٚس ، ادتق يادختٚر افراز

 احلديٞ . ذمبٚفْٚشخ وادًْقخ 

 ـه 732شْٜ  ذمإبراهٔؿ بـ ظّر ادتق يوـتٛ ؾٔف برهٚن افديـ اجلًز -14

د بـ أمحد بـ  - 15 َّّ اختك ـتٚب ابـ صٚهغ افًاّلمٜ إبراهٔؿ بـ ظذ بـ حم

 ٍلظذ بـ يقشػ بـ إبراهٔؿ برهٚن افديـ افُامل ادنٓقر بٚبـ ظٌد احلؼ احلْ

 .   ـه 744شْٜ  ذمادتق

                                                 

 1920/  1وـنػ افيْقن  109/  1 ذمادْٓؾ افهٚ  
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افًاّلمٜ افًٔد بدر افديـ حًغ بـ ظٌد  ياختك ـتٚب ابـ اجلقز - 16 

د بـ ظذ بـ أبك بُر بـ افنٔخ ظذ إهدل ادتق َّّ ه ،  855شْٜ  ذمافرمحـ بـ حم

 .  احلديٞ( ذموشاّمه )ظدة ادًْقخ 

 ذموتُِؿ ؽر هٗٓء َجٚظٜ مـ احلٍٚظ وإئّٜ ظـ افْٚشخ وادًْقخ 

ؽرهٚ مـ ـتٛ افًّْٜ إخرى ، ومْٓؿ اإِلمٚم  ذمإمٓٚت افًٝ ، و ذماحلديٞ 

، واإِلمٚم  ـه 261شْٜ  ذم، واإِلمٚم مًِؿ ادتق ـه 256شْٜ  ذمادتق يافٌخٚر

ه ، واإلمٚم  273شْٜ  ذم، واإِلمٚم ابـ مٚجف ادتق ـه 279شْٜ  ذمادتق يافسمذ

، وابـ حٌٚن  ـه 311شْٜ  ذم، واإِلمٚم ابـ خزيّٜ ادتق ـه 303شْٜ  ذمادتق لافًْٚئ

شْٜ  ذمادتق ، واخلىٚيب  ـه 385شْٜ  ذمادتق ل، وافدارؿىْ  ـه 354شْٜ  ذمادتق

 ل، وأمحد بـ احلًغ افٌَٔٓ ـه 415شْٜ  ذم، واحلٚـؿ أبق ظٌد اهلل ادتق ـه 388

شْٜ  ذمادتق يه ، واخلىٔٛ افٌٌداد 317شْٜ  ذمادتق ي، وافٌٌق ـه 458شْٜ  ذمادتق

 ه . 463شْٜ  ذم، واإلمٚم احلٚؾظ ابـ ظٌد افز ادتق ـه 463

  

                                                 

 293/  2ومَدمٜ حتٍٜ إحقذى 146/  2افوقء افالمع   
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 الكاعسة الجالجة لسفع التعاضض 
 ) الرتدٔح (

َٔدى ُٝ ب ِئ رجقحٚ ورجٚحٚ . وَرَجْح َئ ظذ افنَّ صًٔئٚ :  رجح : رجح افنَّ

 ًٚ ُتف حتك مٚل . ورجح افقء ُرجحٕٚ ِْ ََ ُٝ ادٔزان : َأث ُِف . وأرَجْح َْ ََٕيرت مٚ ثِ َوزٕتف و

ٌِْؿ راجح : َيْرُزن بَِهِٚحٌِِف َؾاَل  ًٚ . وِح ُٝ افرجَؾ : أظىٔتف راجح ًٚ . وأرَجْح وُرُجقح

ء  ف َرْ ٍُّ  . خُيِ

ِل  أمٚ ََ ِديُؿ َأَحِد َضِري َْ ِجُٔح ؾٓق: َت ْ ،  افسَّ ِٜ َف َٓ ٍة ذِم افدِّ قَّ َُ ْختَِهِٚصِف بِ ِٓ ِؿ  ُْ احْلُ

ِٚد ِمُْْف َأْؿَقى  ٍَ َت ًْ ِـّ ادُْ ْقِن افيَّ ـَ ـْ  ٌََٚرٌة َظ فِِٔؾ ِظ  .  "َوُرْجَحُٚن افدَّ

ْغِ  ََ ِري ِديُؿ َأَحِد افىَّ َْ فِِٔؾ، َوُهَق َت طِِر ذِم افدَّ ِح افَّْٚ ُؾ ادَُْرجِّ ًْ
ِجُٔح: ؾِ ْ َؾٚفسَّ

. ِٜ َف َٓ ٍة ذِم افدِّ قَّ َُ ِريِؼ بِ ْختَِهِٚص َذفَِؽ افىَّ ِٓ ِؿ  ُْ ِٜ احْلُ ِرَؾ ًْ  إَِػ َم
ِ
ْؾَوٚء ٚحِلَْغِ فإِْلِ  افهَّ

 ،
ٍ
ء َْٔس بَِقْ َِِّْٔٚت، َوَف ْٚفٌَ ـَ  ِٜ َِدفَّ ْٕ ِجِٔح ذِم ا ْ ُٚر افسَّ َُ ْٕ يِنِّ : إِ ٌَِٚؿالَّ ـِ اْف ـِ اْب َوُحَُِل َظ

َْرَج  ْٕ ُؾ بِٚ َّ ًَ .إِِذ اْف ٌ غِّ ًَ  ِح ُمَت

 شطّط الرتدٔح

 ويشسط يف السجقح:

1 -  ِّْٜٔ ِّْٔٚت أو افدظٚوى، ؾال ترجَٔح بغ ب أْن يُقَن بغ إدّفٜ ٓ بغ افٌ

                                                 

،  86/  4، َجٓرة افٌِٜ ٕبك بُر حمّد بـ احلًـ إزدى ِتذيٛ افٌِٜ  78/  3ـتٚب افًغ   

 179/  1افٌِٜ  ذمادحٔط 

 239/  4أصقل إحُٚم فممدى  ذماإلحُٚم إير:  
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َٜ ظذ اددظل وافّٔغ ظذ َمـ إُٔر.هُذا ؿٚفقا،   ّْٔ ظك ظِٔف: ٕن افٌ ِظل وبْٜٔ اددَّ اددَّ

ـُ افَِّٔؿ ذم إظالم  ادقؿًَّغ. وؾٔف ٕيٌر، أصٚر إفٔف اب

ِح أحدمهٚ، ؾال ترجَٔح بغ  - 2 ُؼ افتًُٚرِض ذم افيٚهر بغ افدفِٔغ ادرجَّ َُّ حت

 دفِٔغ متٍََّغ ذم اددفقل.

ًٚ مل  - 3 ـَ اجلُّع بْٔٓام وافًُّؾ هبام مً ُر اجلِّع بغ افدفِٔغ، ؾْ٘ن أمُ تًذُّ

دفٔؾ ادرجقح، واجلّع َيْتَؾ ادجتُٓد إػ افسجٔح: ٕن افسجَٔح ُيٍيض إػ ترك اف

أوػ مـ  -وفق مـ وجٍف  -ؾٔف ظٌّؾ بُال افدفِٔغ ذم اجلِّٜ، وافًُّؾ بٚفدفِٔغ 

 إمهٚهلام أو إمهٚل أحِدمهٚ.

ُر ٕٚشٌخ  - 4  ظدم مًرؾٜ تٚريخ ـؾٍّ مـ افدفِٔغ، ؾْ٘ن ُظرَف افتٚريُخ ؾٚدتٖخِّ

م.  فِّتَدِّ

 حكه الرتدٔح

ـْ مـ اجلّع َيٛ ظذ ادجتٓد إذا تًٚرض ظْده  دفٔالن ذم افيٚهر، ومل يتُّ

ُح أحَدمهٚ: فًَّٔؾ بٚفراجح. وؿد َحُك  َٞ ظاّم ُيرجِّ بْٔٓام، وٓ افَقِل بٚفًْخ أْن يٌح

 اإلَجَٚع ظذ افًّؾ بٚفراجح مـ افدفِٔغ ظْد تًٚروٓام ؽُر واحٍد.

ٛ بـ )ُجًؾ(، وـذفؽ ََّ َُٕؾ اخلالُف ذم ذفؽ ظـ أيب ظٌد اهلل افٌكي، ادِ  و

 َُٕؾ ظـ افَٚض افٌٚؿاليّن، ومل يِتٍٝ افٍَُٓٚء إػ خالؾٓام.

فا  : والدلقؾ عذ وجقب العؿؾ بالراجح مـ وجقٍه، أُهُّ

[، 55]افزمر  ژ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ژ ؿقفف تًٚػ: - 1

وأيتٚن دفٌٔؾ  [.18]افزمر  ژ ھے ھ ھ ھ ہ ژ وؿقفف تًٚػ:
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ـَ مـ    ادرجقح.ظذ اّتٌٚع افدفٔؾ افراجح: ٕٕف أحً

ِلُّ  - 2 ُٞ َؿَٚل افٌَّْ ْٔ ٌَِٚرِه َح
ِٚرُع َظَذ اْظتِ َٕصَّ افنَّ ْقَم َأْؿَرُؤُهْؿ َوَؿْد  ََ مُّ اْف ُٗ : َي

ِجِٔح. َودََّٚ  -َظزَّ َوَجؾَّ  -فَُِِتِٚب اهللَِّ  ْ اَلِةبِٚفسَّ ِٜ ذِم افهَّ
َّّ ِئ ِديٌؿ فأِْلَ َْ َذا َت َٓ َٞ ، َؾ ... احْلَِدي

 َ َض افنَّ ًْ َٞ َب ًَ َرِة َفَْٔس َب ََ ٌَ ُظ ُشقَرَة اْف ٍَ ْؿ َرُجاًل حَيْ ِٓ ْرآَن، َؾَقَجَد ؾِٔ َُ َرَأُهْؿ اْف َْ اَيٚ، اْشَت

ْتَذ َيْقَم ُأُح  ََ ُثَر اْف ـَ ٚ. َودََّٚ  َٓ
يِ ٍْ ْؿ َتْرِجًٔحٚ َفُف بِِح ِٓ ْٔ َِ َرُه َظ َٖمَّ ُه، َؾ ٚ َؽْرُ َٓ ُي ٍَ ـْ حَيْ ْؿ َم ِٓ ٍد، ؾِٔ

 ِٜ ـِ اجْلَاَمَظ ًٕٚ َأَمَر بَِدْؾ َثَرُهْؿ ُؿْرآ ـْ ُمقا َأ ْزِ اْفَقاِحِد، َوَؿَٚل: َؿدِّ ََ  ذِم اْف

ًٚ، أو ُيسَك افراجُح  - 3 أن افدفِٔغ إذا تًّذر اجلُّع بْٔٓام، ؾ٘مٚ أْن ُيسـٚ مً

 مْٓام، أو ُيسُك ادرجقُح.

ِٜ بغ افراجح  فإول بٚضٌؾ: دٚ ؾٔف مـ اإلظراض ظـ افدفِٔغ، وافتًقي

  ٚ ٓ يًتقيٚن ظْد افًَالء.وادرجقح، ومه

وافثٚين بٚضٌؾ: دٚ ؾٔف مـ تَديؿ افؤًػ ظذ افَقّي، وهق خالُف مَتٙ 

، وهق ادىِقُب إثٌُٚتف. . افؼع وافًَؾ ُٞ  ؾِؿ يٌَؼ إّٓ افثٚف

 إَجُٚع افهحٚبٜ وافتٚبًغ ظذ افًّؾ بٚفراجح مـ افدفِٔغ ظْد تًُٚروٓام -4

ِجُٔح  ْ ِٜ َؾٚفسَّ َِ ّْ ْٔفِ  َوبِٚجْلُ ُٞ اْحَتَٚج إَِف ْٔ ِع َح ْ ِؾ َوافؼَّ َْ ًَ  .  َدْأُب اْف

                                                 

ذح خمتك افرووٜ فًِٔامن بـ ظٌد افَقي بـ افُريؿ افىقذم افكسي، أبق افربٔع، ٕجؿ   

،أُصقُل افٍَِِف افذي  676/  3ه( ادحَؼ : ظٌد اهلل بـ ظٌد ادحًـ افسـل 716 ذمافديـ )ادتق

َُِف فًٔٚض بـ ٕٚمل بـ ظقض افًِّل  ِٔف َجٓ َِ ٍَ ُع اف ًَ  بتكف واختهٚر . 429ٓ َي
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 ح :ــِْ الرتدٔــّد 

ذـر اإلمٚم احلٚزمل ذم ـتٚبف آظتٌٚر وتًٌف ابـ افهالح ذم مَدمتف َخًغ 

وجٓٚ مـ وجقه افسجٔح ، وؿد ذـرهٚ اإلمٚم افًراؿل ذم تَٔٔده وزاد ظِٔٓٚ وجقهٚ 

ؼ، ثؿ جٚء اإلمٚم افًٔقضل ؾًَؿ هذه افقجقه ظديدة حتك وصؾ هبٚ إػ مٚئٜ وظ

 "::  ادذـقرة إػ شًٌٜ أؿًٚم ،وذـر حتٝ ـؾ ؿًؿ مٚ يتًِؼ بف مـ وجقه ،ؾَٚل

 َوَقْد َرَأْيُتَفا ُمـَْؼِسَؿًة إََِل َشبَْعِة َأْقَساٍم :

اِوى ، َوَذلَِؽ بُِقُجقٍه : ِجقُح بَِحاِل الرَّ ْ ُل : السَّ  إَوَّ

ثَِر  َأَحُدَها : ـْ ِذِب َوافَقْهِؿ َظَذ إَ َُ َنَّ اْحتاَِمَل اف ِٕ َر ادَُهُِّْػ ،  ـَ اَم َذ ـَ َواِة ،  ْثَرُة افرُّ ـَ

ـِ اْحتاَِمفِِف َظَذ إََؿؾِّ . ُد ِم ًَ  َأْب

ُٜ افَقَشِٚئِط ،  َثاكِقَفا : َِّ َنَّ اْحتاَِمَل ا أيِؿ ِٕ ٌٚت ،  ََ َجُٚل ثِ ُٞ افرِّ ْٔ ُِقُّ اإِلْشَِْٚد َح ِذِب ُظ َُ ف

 َوافَقْهِؿ ؾِِٔف َأَؿؾُّ . 

َٔف إَِذا َثالُِثَفا :  َِ ٍَ َنَّ اف ِٕ ِظ :  ٍْ َِّ َْك َأِو اف ًْ ٚ بِٚدَ ُٞ َمْرِويًّ َٚن احلَِدي ـَ اِوى ، َشَقاٌء  ُف افرَّ َْ ؾِ

َٞ َظُْْف َحتَّك َيىََِِّع َظَذ َمٚ َيُزوُل بِفِ  ُف َظَذ َطِٚهِرِه َبَح ُِ َتُِْع مَحْ ّْ َع َمٚ َي ِّ  َش

ك . ٚمِّ ًَ ُٚل : بِِخاَلِف اف َُ  اإِلْص

َٓ  َرابُِعَفا : َفِؾ مِمَّٚ  ـْ َمَقاِؿِع افزَّ ِظ َظ ٍُّ ـَ افتََّح ـُ ِم َُّ َّ َ بِِف َيَت ٚمِل ًَ َنَّ اف ِٕ ُف بِٚفَّْْحِق ،  ُّ ِْ ِظ

ُه . ـُ ِمُْْف َؽْرُ َُّ َّ  َيَت

                                                 

 651/  2ذح تَريٛ افْقاوى  ذمتدريٛ افراوى   
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ِٜ . َخاِمُسَفا :  ٌَ ُِّ ُف بِٚف ُّ ِْ  ِظ

ُيُف ، َشاِدُشَفا :  ٍْ تَّٚبِِف .ِح ـُ ُد َظَذ  ِّ َت ًْ ـْ َي  بِِخاَلِف َم

َُّٔتُف  َشابُِعَفا :
ْغِ ، َأْو َحٚؾَِيْغِ ،  ذمَأْؾَوِِ َْٕحِقيَّ ْغِ ، َأْو  َٓ ٔ َِ ٚ َؾ َٕ ق ُُ َْٖن َي ِٜ ، بِ َأَحِد افثَّاَلَث

 ٚ ـَ أَخِر . ذمَوَأَحُدمُهَ  َذفَِؽ َأْؾَوُؾ ِم

ٌْىِِف ،  َثاِمـَُفا : ِٞ َواْهتاَِمُمُف بِِف . أيِزَيَٚدُة َو  اْظتَُِْٚؤُه بِٚحلَِدي

َقى . َتاِشُعَفا : َْ ـْ َذفَِؽ افتَّ ُف ِم ًُ اَم مَتَْْ ـَ ِذِب  َُ ـَ اف ْخَص ِم َرَة مَتَُْْع افنَّ ْٓ َنَّ افنُّ ِٕ َرُتُف ،  ْٓ  ُص

ـَ :  ي َها إََِل الِعْْشِ ِٚد ، َعاِِشُ ََ ْظتِ ِٓ ـَ ا ًَ ُف َوِرًظٚ ، َأْو َح ُٕ ْق ٚ  َؽْرَ  أيـَ ًً ُمٌَْتِدٍع ، َأْو َجِِٔ

ا ،  ًرا ، َأْو ُحرًّ ـَ ًٜ هَلُْؿ ، َأْو َذ ًَ َثَر َُمََٚف ـْ  ، َأْو َأ
ِ
اَمء َِ ًُ ـَ اف ِهْؿ ِم ِٞ َأْو َؽْرِ َْهِؾ احلَِدي ِٕ

َٓ َفٌَْس  ِٛ ، َأْو  ًَ قَر افَّْ ُٓ َٛ  ذمَأْو َمْن ًُ ٌٔػ ، َوَص ًِ ُف ؾِِٔف َو ـُ ُٞ ُيَنِٚر ْٔ ِف بَِح ِّ اْش

ِٔٔ ّْ َتِِْط ، َأْو َفُف ـَِتٌٚب َيْرِجُع افتَّ َثَر َومَلْ خَيْ ـْ اَم ، َأْو َفُف اْشٌؿ َواِحٌد ، َوفَِذفَِؽ َأ ُٓ َْْٔ ُز َب

ِْٔف .  إَِف

يـََفا : ِؾ  َحاِدى ِعْْشِ َّ ًَ ِٜ ، َأِو اف
َٔ
ُٝ بِٚفتَّْزـِ ٌُ ـْ َتْث ٌَِٚر ، بِِخاَلِف َم َٝ َظَداَفُتُف بِٚإِلْخ ٌُ َأْن َتْث

َْٚ هِبِاَم . بِِرَواَيتِِف ، ِْ ِٜ َظُْْف إِْن ُؿ َواَي  َأِو افرِّ

يـََفا  يـََفا إََِل َشابِِع ِعْْشِ ْؾ بِِف َثاكِك ِعْْشِ َّ ًْ ْ َي ِٚرُوُف مَل ًَ ُٚه ، َوَم َـّ ـْ َز ِه َم َؾ بَِخَزِ َّ ًْ : َأْن َي

ِديِِِف  ًْ ُٛ َت ٌَ ُر َش ـَ ُؼ َظَذ َظَداَفتِِف . َأْو ُيْذ ٍَ ُٚه ، َأْو ُيتَّ َـّ ـْ َز قُه ، َأْو َم ُـّ ُثُر ُمَز ُْ . َأْو َي

ِس . ـْ َأْحَقاِل افَّْٚ ْحِص َظ ٍَ ثِِرى اف ـَ اَمَء ، َأْو  َِ ُٕقا ُظ ق ُُ  َي

ِك  َٜ َزْوِج افٌَّْ َّ َِ ِديِؿ َخَزِ ُأمِّ َش َْ َت ـَ  ، ِٜ
هَّ َِ َٛ اف قَن َصِٚح ُُ ٚ : َأْن َي َٓ يَْ ـُ ِظْؼِ  ذم َثِٚم
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  ًٌٚ ٌََح ُجُْ ـْ َأْص ْقِم دَِ ٌَِّٚس  افهَّ ًَ ـِ اف ْوِؾ ْب ٍَ ًِفِ  ذمَظَذ َخَزِ اف َٚ   َمْْ هَنَّ
ِٕ  :

َُِؿ ِمُْْف .  َأْظ

يـََفا : َر إِْشاَلِمِف . َتاِشُع ِعْْشِ َٖخُّ ٌَِٚذَ َمٚ َرَواُه افَثاَلُثقَن َت ِة َوقِقَؾ :  َأْن ُي قَّ َُ ُف ، فِ ًُ ُْ َظ

ِرَؾتِِف . ًْ ِم َوَم دِّ ََ ِٜ ادَُت ْح إ َوقِقَؾ :  َأَصَٚف ْ ُيَرجَّ ِر مَل َٖخِّ َر َمْقُتُف إَِػ إِْشاَلِم ادَُت َٖخَّ  ِْن َت

َثَر ِرَواَيٚتِِف  ـْ َم َأْو ُظَِِؿ َأنَّ َأ دَّ ََ ِر ِرَواَيتِِف َظُْْف ، َوإِْن َت َٖخُّ ْحتاَِمِل َت ِٓ ِْٖخِر ،  بِٚفتَّ

َح . ِر ُرجِّ َٖخِّ ِٜ ادَُت ٌٜ َظَذ ِرَواَي َم دِّ ََ  ُمَت

َهًٚء حِلَِديثِِف ، َأْو َأْؿَرَب  اَلُثقَن إََِل إَْرَبِعنَي :احَلاِدى َوالثَ  َْ ًَٔٚؿٚ َواْشتِ ـَ ِش ًَ ُف َأْح ُٕ ْق ـَ

 ٚ ًٓ
ِدِه ، َأْو ُمَنٚؾِ َِ ـْ َمَنِٚيِخ َب َع ِم ِّ ِْٔخِف ، َأْو َش ًٜ فَِن َثَر ُماَلَزَم ـْ ًٕٚ ، َأْو َأ ٚ َُ َم

َٓ َُيِ  ِْٔخِف َحَٚل إَْخِذ ، َأْو  ـْ ُمَنِٚهًدا فَِن َحٚبِك ِم َْك ، َأِو افهَّ ًْ َٜ بِٚدَ َواَي ُٔز افرِّ

َٚػ َظُْْف َوُهَق  ًَ ٚبِِرِهْؿ ، َأْو َظِذ ِرَى اهللَُّ َت ـَ ٌٚذ َوُهَق  ذمَأ ًَ ِٜ ، َأْو ُم
َٔ  ذمإَْؿِو

َراِئِض ، َأِو اإِلْشَُْٚد ِحَجِٚزى ، َأْو ُروَ  ذماحلاََلِل َواحلََراِم ، َأْو َزْيٌد َوُهقَ  ٍَ ـْ اف اُتُف ِم

َٓ َيْرَوْقَن افتَّْدفَِٔس . ٍد  َِ  َب

                                                 

،  1926و 1925ح  29/  3صحٔحف ـتٚب افهقم بٚب افهٚئؿ يهٌح جٌْٚ  ذم افٌخٚري  

ْختاَِلِف َظَذ َأبِك افًْـ افُزى فًِْٚئك : ـتٚب افهٔٚم /  ِٓ ُر ا ـْ ًٌٚ ، َوِذ ٌََح ُجُْ ـْ َأْص َُٔٚم َم ِص

 267/  44مًْده  ذم،أمحد  2944،2949/  264/  3 َذفَِؽ  ذمُهَرْيَرَة 

 ذم، افًْٚئك  1926ح  29/  3ب افهقم بٚب افهٚئؿ يهٌح جٌْٚ صحٔحف ـتٚ ذم افٌخٚري  

ْختِاَلِف َظَذ َأبِك ُهَرْيَرَة افًْـ افُزى ـتٚب افهٔٚم  ِٓ ُر ا ـْ ًٌٚ ، َوِذ ٌََح ُجُْ ـْ َأْص َُٔٚم َم  ذمِص

 107/  6مًْده  ذم،افٌزار  2944َذفَِؽ 
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ِؾ ، َوَذلَِؽ بُِقُجقٍه :  ِجقُح بِالتََّحؿُّ ْ  الِؼْسُؿ الثَّاكِك : السَّ

َٚن َأَحُدَها :  ـَ ـْ  ُِقِغ َظَذ َم ٌُ َد اف ًْ َّٓ َب َٞ إِ ِؾ احلَِدي َّّ ْ َيَتَح ـْ مَل ْؿ َم ُٓ ُح ِمْْ جَّ ُٝ ، َؾُرَ افَقْؿ

ِِِف  ُّّ ُض حَتَ ًْ ُؾ َب ِّّ ُف . َوادَُتَح َِ ٌْ قَن َهَذا مِمَّٚ َؿ ُُ ْحتاَِمِل َأْن َي ِٓ َدُه ،  ًْ ُوُف َب ًْ ُف ، َأْو َب َِ ٌْ َؿ

ٌِْط . ِِِف فِِوَّ َٖهُّ َدُه َأْؿَقى فَِت ًْ  َب

ًٜ  َثاكِقَفا َوَثالِثَُفا : َثَْٚ ، َوأَخُر َظْرًوٚ ، َأْو َظْرًوٚ َوأَخُر ـَِتَٚب َؾ بَِحدَّ َّّ ، َأْو َأْن َيَتَح

ًٜ َأْو ِوَجَٚدًة .  ُمََْٚوَف

َواَيِة ، َوَذلَِؽ بُِقُجقٍه :ا ِجقُح بَِؽْقِػقَِّة الرِّ ْ  لِؼْسُؿ الثَّالُِث : السَّ

ُف َأَحُدَها :  َّٕ قِك ؾِِٔف َظَذ َمٚ ُظِرَف َأ ُُ َُْٚه ، َوادَْن ًْ َّ ِيِف َظَذ ادَْحُِك بِ ٍْ َِ ِديُؿ ادَْحُِك بِ َْ َت

 َْ ًْ  ك .َمْرِوى بِٚدَ

اِوى بِِف َثاكِقَفا :  َفتِِف َظَذ اْهتاَِمِم افرَّ َٓ ْر ؾِِٔف : فَِد ـَ ْ ُيْذ ُٛ ُوُروِدِه َظَذ َمٚ مَل ٌَ َمٚ ُذـَِر ؾِِٔف َش

ٌَُف . ُٞ َظَرَف َشٌَ ْٔ  َح

َد ؾِِٔف . َثالُِثَفا : دَّ َٓ َيَسَ َٓ ُيَُِْْرُه َراِويِف َو  َأْن 

َها : َؼ  َرابُِعَفا إََِل َعاِِشِ ٍِ
ُٝ ، َأِو اتُّ ًْ

ِّ َثَْٚ َوَش َحدَّ ـَ تَِّهِٚل ، 
ِٓ ًٜ َظَذ ا ُٚطُف َدافَّ ٍَ قَن اف ُُ َأْن َت

َِْػ  َت ْ خُيْ ِف َأْو َوْصِِِف : َأْو مَل ًِ ُيُف ، َأْو َرَوى  ذمَظَذ َرْؾ ٍْ ْ َيْوَىِرْب َف إِْشَِْٚدِه َأْو مَل

ُروٍف ، أَ  ًْ قٌر .بِٚإِلْشَِْٚد َوَظَزى َذفَِؽ فَُِِتٍٚب َم ُٓ  ْو َظِزيٍز ، َوأَخُر َمْن

ِجقُح بَِقْقِت الُقُروِد ، َوَذلَِؽ بُِقُجقٍه : ْ ابُِع : السَّ  الِؼْسُؿ الرَّ

ِْٖن ادُْهىَ  َأَحُدَها َوَثاكِقَفا : ُِقِّ َص الِّ َظَذ ُظ ك ، َوافدَّ ُِّ ِديِؿ ادََدِٕك َظَذ ادَ َْ ِْٔف  ٍلبَِت َِ َظ
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اَلُم َظَذ   ًَّ اَلُة َواف ِػ كَ افهَّ ًْ الِّ َظَذ افوَّ ًٌٚ» - افدَّ ، ُثؿَّ ش َبَدَأ اإِلْشاَلُم َؽِري

ًرا . َٖخِّ ُِقِّ ُمَت ًُ الُّ َظَذ اف قُن افدَّ ُُ َٔ َرُتُف : َؾ ْٓ  ُص

ُف  َثالُِثَفا : َّٕ َ
ِٕ ِر ،  َٖخُّ َفتِِف َظَذ افتَّ َٓ ِٔػ ، فَِد ٍِ ـِ فِِتَّْخ ِّّ ُِِظ  َتْرِجُٔح ادَُتَو ٌْ َٚن ُي ِل َأوَّ  ذمـَ

ِٔػ . ٍِ ِٜ ، ُثؿَّ َمَٚل فِِتَّْخ
َّٔ
ـْ َظَٚداِت اجلَِٚهِِ ُٛ   َأْمِرِه َزْجًرا َظ َذفَِؽ َؿَٚل َصِٚح ـَ

ُف : َوُهَق  ًَ ُْ ٚ َظ مُهَ ِٛ َوَؽْرُ ـُ احلَِٚج َح أِمِدى َواْب ِٚج ، َوَرجَّ َٓ احلَِٚصِؾ ، َوادِْْ

ِِِٔظ َوُهَق احلَؼُّ ، ٌْ ـِ فِِتَّ ِّّ ِديُؿ ادَُتَو َْ ُف  َت َّٕ َ
ِٕ

  َّْط ، ُثؿ ََ ًٓ بِٚإِلْشاَلِم َؾ َجَٚء َأوَّ

ٌََٚداُت َصًْٔئٚ َؾَنًْٔئٚ .
ًِ ِٝ اف َظ  ُذِ

َد اإِلْشاَلِم َظَذ َرابُِعَفا :  ًْ َؾ َب ِّّ َِفُ َتْرِجُٔح َمٚ حُتُ ٌْ َؾ َؿ ِّّ ًرا .َمٚ حُتُ َٖخُّ ُر َت َٓ ُف َأْط َّٕ َ
ِٕ  ،  ، َأْو ُصؽَّ

ِخ  َخاِمُسَفا َوَشاِدُشَفا : رِّ َٗ ٍم ، َوَتْرِجُٔح ادُ دِّ ََ ِخ بَِتِٚريٍخ ُمَت رِّ َٗ ِخ َظَذ ادُ رِّ َٗ َتْرِجُٔح َؽْرِ ادُ

ِٚرٍب بَِقَؾٚتِِف  ََ ُّ ِخ . بِ رِّ َٗ ِٜ    َظَذ َؽْرِ ادُ
تَّ ًِّ ِذِه اف ِجُٔح هِبَ ْ اِزى : َوافسَّ  أيَؿَٚل افرَّ

. ٍٜ ْجَحِٚن َؽْرُ َؿِقيَّ  إَِؾَٚدُِتَٚ فِِرُّ

ِجقُح بَِؾْػِظ اخَلَزِ . َوَذلَِؽ بُِقُجقٍه :ال ْ  ِؼْسُؿ اخَلاِمُس : السَّ

 َأَحُدَهٚ إَِػ اخلَِٚمِس َوافَثاَلثَِغ :

ٚمِّ . ًَ  َتْرِجُٔح اخلَٚصِّ َظَذ اف

َد افتَّْخِهِٔص َظَذ  ًْ َفتِِف َب َٓ ِػ َد ًْ ِص : فَِو ْص َظَذ ادَُخهَّ ِذى مَلْ خُيَهَّ ٚمِّ افَّ ًَ َواف

 ِؿك َأْؾَراِدِه .َبٚ

. ٍٛ ٌَ َِِؼ َظَذ َمٚ َوَرَد َظَذ َش ِٜ َظَذ ادََجِٚز .  َوادُْى ََ ٔ َِ
 َواحلَ

ِه . ِٜ َظَذ َؽْرِ ََ ٔ َِ َح ِْ َهٚ .  َوادََجِٚز ادُْنٌِِف فِ ِٜ َظَذ َؽْرِ َّٔ ِظ ْ  َوافؼَّ
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 . ِٜ ِقيَّ ٌَ ُِّ ِٜ َظَذ اف َّٔ
ْرؾِ ًُ ِْك َظَذ    َواف ٌْ َت ًْ  اإِلْواَمِر .َوادُ

ٌُْس . َِّ ٌَُؾ ؾِِٔف اف َْ ُه .   َوَمٚ ُي امَّ ًَ ِف دُِ ًِ َؼ َظَذ َوْو ٍِ
 َوَمٚ اتُّ

. ِٜ َِّ ًِ ِْ  َوادَُْْىقِق .    َوادُقِمك فِ

. ِٜ ٍَ ِٜ َظَذ ادَُخَٚف ََ قِم ادَُقاَؾ ُٓ ٍْ  َوَم

َحؾٍّ آَخَر . َّ ِف بِ ِٓ ِف َمَع َتْنٌِٔ ِّ ُْ  َوادَُْْهقِص َظَذ ُح

ِف َوادُ  رِّ ًَ ِع ادُ ّْ ـَ اجلَ ِٜ ، َأْو ِم َّٔ
ٍِ َِرِة ادَْْ  َظَذ افَُّْ

ِ
ِط َواجلََزاء ْ ـَ افؼَّ قِمِف ِم ُّ ِٚد ُظ ٍَ َت ًْ

ِف . رَّ ًَ ـَ اجِلِْْس ادُ
ِّ َُ ؾِّ : َوَذفِ ُُ ـَ اف ( َو )َمٚ( ، َأْو ِم ـْ  َظَذ )ِم

ِِٔ ُْ ًِك . ٍلَوَمٚ ِخَىُٚبُف َت ًْ   َظَذ افَقْو ُف َم ُّ ُْ َْك .َوَمٚ ُح ًْ قُل ادَ َُ 

 . ِٜ َِّ ًِ ُر اف ـْ َم ؾِِٔف ِذ ِف .   َوَمٚ ُؿدِّ ِّ ُْ ُٚق َظَذ ُح ََ ْصتِ ِٓ  َأْو َدلَّ ا

ِديُدُه َأَصدُّ . ِديِد . َوَمٚ َِتْ ْٓ ِٚرِن فِِتَّ ََ ِهِٔح . َوادُ ٍَ َراِر َواف ُْ ِد بِٚفتَّ َـّ َٗ  َوادُ

ِٜ ُؿَرْيٍش . ٌَ ُِ  َوَمٚ بِ

َْك ًْ ٍٜ . َوَمٚ َدلَّ َظَذ ادَ ْرِ َواِشَى ٌَ َثَر ، َوبِ ـْ َٖ ْغِ َؾ َٓ  ادَُراِد بَِقْج

ٌُقِر َؾُزوُروَهٚ( . َُ ـْ ِزَيَٚرِة اف ْؿ َظ ُُ ُْٔت ُٝ هَنَ ْْ ـُ ٌٜ ، ــ ) َٚرَو ًَ ُف ُم ًَ  َوَمٚ ُذـَِر َم

ْقِل . ََ ُؾ .    َوافَّْصِّ َواف َّ ًَ ُف اف َٕ  َوَؿْقٍل َؿَٚر

اِوى . ُر افرَّ ًِ ٍْ  َأْو َت

ٍٜ َظَذ َمٚ ُؿِرَن بِْٚشٍؿ . َوَمٚ ُؿِرَن ُح  ٍَ ُف بِِه ُّ ُْ 

 َوَمٚ ؾِِٔف ِزَيَٚدٌة .

ِجقُح بِاحُلْؽِؿ . َوَذلَِؽ بُِقُجقٍه : ْ اِدُس : السَّ  الِؼْسُؿ السَّ
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ُف .َأَحُدَها :   ًُ ُْ ِر هَلَٚ . َوِؿَٔؾ : َظ رِّ ََ ِٜ َظَذ ادُ َّٔ
اَءِة إَْصِِ ِؿِؾ َظَذ افَزَ ِديُؿ افَّْٚ َْ  َت

ِٜ َوافُقُجقِب .  َثاكِقَفا : الِّ َظَذ اإِلَبَٚح الِّ َظَذ افتَّْحِريِؿ َظَذ افدَّ ِديُؿ افدَّ َْ  َت

ِديُؿ إَْحَقِط . َثالُِثَفا : َْ  َت

 َٕ الِّ َظَذ  ِديُؿ افدَّ َْ ٚ : َت َٓ ًُ  احلَدِّ .  ٍلَرابِ

ِجقُح بَِلْمٍر َخاِرِجك . ْ ابُِع : السَّ  الِؼْسُؿ السَّ

ِديؿِ  َْ َت ْرآنِ )مَ  ـَ َُ ُف َطِٚهُر اف ََ َُٔٚس ٚ( َواَؾ
َِ ُع، َأِو اف ْ ٌٜ ُأْخَرى، َأْو َمٚ َؿٌَِؾ افؼَّ ، َأْو ُشَّْ

ْر  ًِ ْ ُيْن ىٌِع ، َأْو مَل ََ ُف ُمْرَشٌؾ آَخُر ، َأْو ُمْْ ًَ ـَ ، َأْو َم اِصِدي  افرَّ
ِ
ٚء ٍَ َِ ِٜ َأِو اخلُ

ُؾ إُمَّ َّ َأْو َظ

ِٜ  ذمبَِْْقِع َؿْدٍح  َحَٚب َؼ ، أَ افهَّ ٍَ ِف، َأِو اتَّ ِّ ُْ ٌؼ َظَذ ُح ٍَ َٕيٌِر ُمتَّ َْٔخٚنِ  ْو َفُف  . َظَذ إِْخَراِجِف افنَّ

ِـّ .  ُٜ افيَّ ٌَ َِ َٓ َتَْْحِكُ َوَمَثُٚرَهٚ َؽ َحٌٚت ُأَخُر  ٍح ، َوَثؿَّ ُمَرجِّ ِٜ ُمَرجِّ ـْ ِمَٚئ ثَُر ِم ـْ ِذِه َأ َٓ  َؾ

 : هذا ؛ وقد ذكر السققضك رمحف اهلل عدة فقائد ، وهك

ِجَٔح  ْ ُؿ افسَّ ُٓ ُو ًْ َِِّْٔٚت ، َوَؿَٚل : إَِذا  ذمإُوَػ : َمََْع َب ٌَ ًَٔٚشٚ َظَذ اف
ِٜ ، ؿِ إَِدفَّ

ُِٔر َأِو افَقْؿُػ  َٚرَوٚ َفِزَم افتَّْخ ًَ  .   َت

قُل :  َُ ْ َيَر َذفَِؽ َي ـْ مَل ِٜ ، َوَم َِّْٔ ِٜ َظَذ افٌَ َِّْٔ ٌَ ٚ َيَرى َتْرِجَٔح اف ًُ َْٖن َمٚفِ َٛ : بِ َوُأِجٔ

َٚدِة .  َٓ ِظ افنَّ ٍْ َِ َّٓ بِ ٌَُؾ إِ َْ َٓ ُت ٍٜ : َوهِلََذا  ٌُِّديَّ ًَ ٍٚت َت ٍَ تََِْدٌة إَِػ َتْقِؿٔ ًْ ُٜ ُم َِّْٔ ٌَ  اف

ُٜ : إِْن مَلْ ُيقَج  َٔ
َر . افثَِّٕٚ َٓ ِؾ بِِف َحتَّك َيْي َّ ًَ ـِ اف ََحِد احلَِديَثْغِ ُتُقؿَِّػ َظ ِٕ ٌح   ْد ُمَرجِّ

                                                 

شِٔامن بـ ظٌد افَقي بـ افُريؿ افىقذم افكسيٖبق  يراجع ذم هذا ذح خمتك افرووٜ  

 679/  3ه( ادحَؼ : ظٌد اهلل بـ ظٌد ادحًـ افسـل 716 ذمافربٔع ٕجؿ افديـ )ادتق
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ٍَِؾ   اَم ُهَق خِلَ َّٕ ـِ إِ ْي ُٚرُض َبْغَ اخلََزَ ًَ ُٜ : افتَّ ِـّ  ذمافثَّٚفَِث ِٜ إَِػ َط
ٌَ ًْ اإِلْشَِْٚد بِٚفِّْ

 ٚ ِد، َوَأمَّ ِٓ ُٚرَض .  ذمادُْجَت ًَ ِس إَْمِر َؾاَل َت ٍْ َٕ 

َد َفُف احلَٚـُِؿ  ََ ٌؿ ، َوَؿْد َظ َُ َق حُمْ ُٓ ِٜ َؾ َٚرَو ًَ ـَ ادُ ُٜ : َمٚ َشَِِؿ ِم ًَ ابِ ُِقِم  " ذمافرَّ ُظ

 ِٞ ُْٔخ اإِلْشاَلِم  "احلَِدي َذا َص ـَ َقاِع . َو ْٕ ـَ إَ ُه ِم ِٜ  " ذمَبًٚبٚ َوَظدَّ ٌَ  ."افُّْْخ

 : ُٞ تِِف : َحِدي َِ ـْ َأْمثِ ـَ »َؿَٚل احلَٚـُِؿ : َوِم ِذي ِٜ افَّ ََٔٚم
َِ ِس َظَذاًبٚ َيْقَم اف إِنَّ َأَصدَّ افَّْٚ

ِِْؼ اهللَِّ قَن بَِخ ُٓ ٌِّ  .  ش ُيَن

 : ُٞ ُِقلٍ »َوَحِدي ـْ ُؽ ًٜ ِم َٓ َصَدَؿ قٍر َو ُٓ ْرِ ُض ٌَ ٌَُؾ اهللَُّ َصاَلًة بِ َْ  .  ش َٓ َي

 : ُٞ  »َوَحِدي
ِ
َنٚء ًَ اَلُة ، َؾْٚبَدُءوا بِٚف ِٝ افهَّ

َّ َنُٚء َوُأِؿٔ ًَ  .   شإَِذا ُوِوَع اف

 : ُٞ َٚر »َوَحِدي ٌَ  .  شاإِلْشاَلمِ  ذمَٓ ِص

                                                 

ِٜ بٚبصحٔحف :  ذممًِؿ    يَْ ٌَِٚس َوافزِّ ِِّ ٓ تدخؾ ادالئُٜ بٔتٚ ؾٔف ـِٛ وٓ صقرة ،  ـتٚب اف

ِٜ / افتََّهِٚويُر  ـَِتُٚب افًْـ افُزى :  ذمافًْٚئك  يَْ /  41مًْده  ذمأمحد  9693/  457/  8افزِّ

111 

افًْـ : أبقاب  ذمصحٔحف :ـتٚب افىٓٚرة بٚب وجقب افىٓٚرة فِهالة ، افسمذى  ذممًِؿ   

افًْـ : ـتٚب افىٓٚرة وشْْٓٚ بٚب  ذمافىٓقر بٚب مٚ جٚء ٓتٌَؾ صالة بٌر ضٓقر ، ابـ مٚجف 

 بٌر ضٓقر .يٌَؾ اهلل صالة  ٓ

اَلُة  صحٔحف ـتٚب افهالة بٚب ذم افٌخٚري   ِٝ افهَّ
َّ ُٚم َوُأِؿٔ ًَ ،  671ح  135/  1إَِذا َحَيَ افىَّ

ـْ َظَنٚئِِف  َجْؾ َظ ًْ َنُٚء َؾاَل َي ًَ ِٜ بٚب إَِذا َحَيَ اف َّ
ًِ ، وشْـ  5465و 5463ح  83/  7ـَِتُٚب إَْض

 افسمذى : أبقاب افهالة بٚب َمٚ َجَٚء 
ِ
َنٚء ًَ اَلُة َؾْٚبَدُءوا بِٚف ِٝ افهَّ

َّ َنُٚء َوُأِؿٔ ًَ /  1إَِذا َحَيَ اف

457  /353 

افًْـ أبقاب  ذمصحٔحف : ـتٚب افُْٚح بٚب حتريؿ ُٕٚح افنٌٚر وبىالٕف ، ابـ مٚجف  ذممًِؿ   

                = 

٩٢٣
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 أحازٓح سلك العلناء فَٔا الططم الجالثة 

 افٌخٚريرواه  ،"ٓ يقردن ممرض ظذ مهح "حديٞ : ادثال إول : 

  افٌخٚريرواه  " ؾر مـ ادجذوم ؾرارك مـ إشد "، وحديٞ :   ومًِؿ

وهك  .  رواه افنٔخٚن ." وٓ هٚمٜ وٓ صٍر وٓ ضرة ٓ ظدوى "مع حديٞ : 

 أحٚديٞ صحٔحٜ ، بًوٓٚ يثٌٝ افًدوى وبًوٓٚ ئٍْٓٚ . 

 التقفقؼ بني هذه إحاديث مسالؽ : يفوقد شؾؽ العؾامء 

ـَ إََشِد  ":َؿْقُفُف :ؿٚل ابـ حجر  رُّ ِم
ٍِ اَم َت ـَ ـَ ادَْجُذوِم  مَلْ َأؿِْػ  .   "َوؾِرَّ ِم

                                                                                                                        

/  516/  8/  451/  4أمحد ذم مًْده  ،177/  33افُْٚح بٚب افْٓك ظـ افنٌٚر =   

 ت أمحد صٚـر .4918

 ذم، ومًِؿ  5770ح  138/  7صحٔحف ـتٚب افىٛ بٚب ٓ هٚمٜ  ذم افٌخٚريأخرجف  -  

أبقاب افىٛ ، بٚب ٓ ظدوى وٓ ضرة وٓ هٚمٜ وٓ صٍر وٓ ٕقء وٓ ؽقل ، وٓ  ذمصحٔحف 

 4افىرة  ذمافًْـ ـتٚب افىٛ بٚب  ذمود . وأبق دا2221/  1743/  4يقرد ممرض ظذ مهح 

 9262/  149/  15، وأمحد ذم مًْده 3911/  17/ 

مًْده  ذم. أمحد  5707ح  126/  7ـتٚب افىٛ / بٚب اجلذام صحٔحف : ذم افٌخٚريأخرجف   

 142/  5مهٍْف : ـتٚب إضًّٜ / بٚب مـ ـٚن يتَك اجلذوم  ذم، وابـ أبك صٌٜٔ  449/  15

 /24543 

ح  135/  7و 5707ح  126/  7صحٔحف ـتٚب افىٛ / بٚب ٓ هٚمٜ  ذم افٌخٚريرواه   

أبقاب افىٛ / بٚب ٓ ظدوى وٓ ضرة وٓ هٚمٜ وٓ صٍر وٓ  ذمصحٔحف  ذم، ومًِؿ  5757

 .2220/  1743/  4ٕقء وٓ ؽقل ، وٓ يقرد ممرض ظذ مهح 

 ذمظ ـؿٚل احلٚؾ. و 126/  7بٚب اجلذام ، ـتٚب افىٛ : صحٔحف مًَِٚ  ذم  افٌخٚريأخرجف   

                = 

٩٢٤
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ٍْٔؿ   ًَ ُٕ ـْ َوْجٍف آَخَر ِظَْْد َأبِك  ـْ َهَذا افَقْجِف َوِم َّٓ ِم ِٞ َأبِك ُهَرْيَرَة إِ ـْ َحِدي ِْٔف ِم َِ ِّٛ  ذمَظ افىِّ

 َٜ َّ ُِقٌل ، َوَأْخَرَج ابـ ُخَزْي ًْ َٜ  ذم :َفَُُِّْف َم ِٞ َظِٚئَن ـْ َحِدي ِؾ َفُف َصِٚهًدا ِم ُـّ ـَِتِٚب افتََّق

ُيُف : ٍْ ـَ إََشِد  "َوَف رُّ ِم
ٍِ اَم َت ـَ رَّ ِمُْْف 

ٍِ َٝ ادَْجُذوَم َؾ . َوَأْخَرَج "َٓ َظْدَوى ، َوإَِذا َرَأْي

 ََ يِد افثَّ ِ ـِ افؼَّ ِرو ْب ّْ ِٞ َظ ـْ َحِدي ٌِِؿ ِم ًْ ـَ  ٍلُم ـْ َأبِِٔف َؿَٚل :  ٍٔػ َرُجٌؾ  ذمَٚن َظ َِ َوْؾِد َث

ِْٔف َرُشقُل اهللَِّ  َْٖرَشَؾ إَِف ََْٚك َؾْٚرِجْع ََمُْذوٌم ، َؾ ًْ َٕٚ َؿْد َبَٚي  . : َأ

ِٝ أَثُٚر  ٍَ َِ ٌَٔٚض :اْخَت ِك  ذمَؿَٚل ِظ ـْ َجٚبٍِر َأنَّ افٌَّْ َؾ َمَع  ادَْجُذوِم ، َؾَجَٚء َظ ـَ َأ

ْٔفِ "ََمُْذوٍم َوَؿَٚل : َِ اًل َظ ُـّ ًٜ بِٚهللَِّ َوَتَق ََ  .  "ثِ

ُف ، َوَرَأْوا َأنَّ إَْمَر  ًَ ِؾ َم ـْ َِِػ إَِػ إَ ًَّ ـَ اف ٌٜ ِم ُر َوََجََٚظ َّ َٛ ُظ َؿَٚل : َؾَذَه

ـَ  ـُ ِديٍَْٚر ِم ك ْب ًَ ـْ َؿَٚل بَِذفَِؽ ِظٔ َّ قٌخ. َومِم ًُ ِٜ .  بِْٚجتَِْٚبِِف َمْْ َّٔ
 ادَٚفُِِ

ِْٔف : َأْن  ثؿ ُ ادَِهُر إَِف غَّ ًَ ثَُر َوَيَت ـْ ِْٔف إَ َِ ِذى َظ ِحُٔح افَّ َؿَٚل افَٚى ظٔٚض :َوافهَّ

                                                                                                                        

، فُـ أـثر مٚ خيرج  افٌخٚريظٍٚن هق ابـ مًِؿ افهٍٚر، وهق مـ صٔقخ  10/167افٍتح =   

مقوع آخر... وؿد وصِف أبق ًٕٔؿ مـ ضريؼ  ذممل يهِٓٚ  افتلظْف بقاشىٜ ، وهق مـ ادًَِٚت 

 ، ـالمهٚ ظـ شِٔؿ بـ حٔٚن صٔخ ظٍٚن ؾٔف.أبك داود افىٔٚفًك وأبك ؿتٌٜٔ مًِؿ بـ ؿتٌٜٔ

، 2231/  1752/  4صحٔحف ـتٚب افًالم بٚب اجتْٚب ادجذوم وٕحقه  ذمأخرجف مًِؿ   

َِك ادَْجُذوَم مهٍْف ـتٚب إضًّٜ /  ذموابـ أبك صٌٜٔ  َٚن َيتَّ ـَ ـْ  ، 24542/  142/  5َم

َٓ ُيقِرُد مُمِْرٌض َظَذ ُمِهحٍّ  افٌَٔٓك ذم افًْـ افُزى:َجٚع  7أبقاب افًٔٛ ذم ادُْقحٜ / َبُٚب 

 /356  /14244 

افًْـ :  ذم، افسمذى  3925/  20/  4افىرة  ذمافًْـ : ـتٚب افىٛ بٚب  ذمأبق داود   

افًْـ :  ذم، ابـ مٚجف  1817/  327/  3إـؾ مع ادجذوم  ذمأبقاب إضًّٜ بٚب مٚجٚء 

 3542/  563/  4فىٛ / بٚب اجلذام ـتٚب ا

٩٢٥
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َراُر ِمُْْف َظَذ   ٍِ ُع َبْغَ احلَِديَثْغِ ، َومَحُْؾ إَْمِر بِْٚجتَِْٚبِِف َواف ّْ ُٛ اجلَ َخ : َبْؾ ََيِ ًْ َٕ  َٓ

ٌَِٚب وَ  ْشتِْح ِٓ َِٔٚن اجلََقاِز ا.ها ُف َظَذ َب ًَ ُؾ َم ـْ َِٔٚط ، َوإَ
ْحتِ ِٓ  .ـ ا

ْقَفْغِ : ََ ـِ اف ِٜ َهَذْي َٚي َُ ُف َظَذ ِح ًَ ـْ َتٌِ ِٚى َوَم ََ َذا اْؿَتَكَ اف َُ  ؿٚل ابـ حجر : َه

ِٚن: ََ ُف َؾِري َُ َِ ِجُٔح ، َوَؿْد َش ْ ًٓ َثٚفًِثٚ : َوُهَق افسَّ ُه َؿْق ك َؽْرُ َُ   َوَح

ِٜ َظَذ َٕ  افَّ ٌَِٚر افدَّ ََِؽ َتْرِجَٔح إَْخ ٚ : َش ٌَِٚر  ٍلَأَحُدمُهَ ْدَوى َوَتْزِئِػ إَْخ ًَ اف

ِس َذفَِؽ . ُْ ِٜ َظَذ َظ افَّ َرْت  افدَّ َُ ْٕ َٜ َأ َٖنَّ َظِٚئَن ُذوِذ ، َوبِ ُِّقُه بِٚفنُّ َظ َٖ ٌَِٚب َؾ  اف
ِٞ ِمثِْؾ َحِدي

: ٚ َٓ ى َظْْ َْٖخَرَج افىََّزِ ْٝ : َمٚ َؿَٚل َذفَِؽ ، َوَفَُُِّْف َؿَٚل   َذفَِؽ ، َؾ َٚف ََ ٚ َظُْْف َؾ َٓ َفْت َٖ َأنَّ اْمَرَأًة َش

َل ؟! ـْ َأْظَدى إَوَّ َّ َٓ َظْدَوى. َوَؿَٚل : َؾ َٚن  : َُ اُء ، َؾ َٚن ِػ َمْقًػ بِِف َهَذا افدَّ ـَ ْٝ : َو َؿَٚف

ُؾ  ـُ ْٖ ُب  ذمِصَحٚ ذمَي  .  َظَذ ؾَِراِصك َأْؿَداِحك ، َوَيَْٚمُ  ذم، َوَيْؼَ

َد  - َٖنَّ َأَبٚ ُهَرْيَرَة َتَردَّ ِه . ذمَوبِ ِٜ َؽْرِ ـْ ِرَواَي ُؿ ِم ُْ َخُذ احلُ ْٗ ُٔ ِؿ، َؾ ُْ  َهَذا احلُ

ِه  - ِٜ َؽْرِ ـْ ِرَواَي ٌََٚر افَقاِرَدَة ِم َٖنَّ إَْخ َرٌة ،  ٍلَٕ  ذمَوبِ ِٓ ثَِرٌة َص ـَ ْدَوى  ًَ اف

 ِٜ َه ٌَِٚر ادَُرخِّ  َذفَِؽ . ذمبِِخاَلِف إَْخ

: ِٞ ، َوؿد أخرجف ابـ   "َٓ تديّقا افّْير إَِػ ادجذومغ " َوِمْثُؾ َحِدي

ٌٔػ. ًِ  َمَٚجْف َوَشَُْدُه َو

                                                 

 82/  30/  3مًْد ظذ فِىزيِتذيٛ أثٚر   

 223/  1أمحد ذم ادًْد  3543/  1172/  2افًْـ ـتٚب افىٛ بٚب اجلذام  ذمابـ مٚجف   

افىزإك  24544/  142/ 5ـتٚب إضًّٜ /مـ ـٚن يتَك ادجذوم  ابـ أبك صٌٜٔ ذم مهٍْف

 3/19/145ِتذيٛ أثٚرفِىزى2897/  131/  3افٌُر ذم

٩٢٦
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ـِ َأبِك َأوْ   ٌِْد اهللَِّ ْب ِٞ َظ ُف : ذمَوِمْثُؾ َحِدي ًَ ُْٔد "َرَؾ ََْْٔؽ َوَبَُْْٔف َؿ ِِِّؿ ادَْجُذوَم َوَب ـَ

ٍْٔؿ   "ُرحْمَْغِ  ًَ ُٕ ٍَْد َواٍه. ذم. َأْخَرَجُف َأُبق  ًَ ِّٛ بِ  افىِّ

 ٍٛ ٔ َِ
ْٔ ًَ َر َؿَٚل دُِ َّ ْهِرى : َأنَّ ُظ ـِ افزُّ ٍر َظ َّ ًْ ـْ َضِريِؼ َم ى ِم َوِمْثُؾ َمٚ َأْخَرَجُف افىََّزِ

َْٔد ُرْمٍح اْجِِْس مِ  ": قُل ...   "ِّْك َؿ َُ ُر َي َّ َٚن ُظ ـَ ـِ َزْيٍد :  َٜ ْب ـْ َضِريِؼ َخِٚرَج . َوِم

ِٚن. ًَ
ىِ ََ ٚ َأَثَراِن ُمْْ   َْٕحَقُه .َومُهَ

حًيٚ  َْٔس َسِ َِ ٌِِؿ: َؾ ًْ ِذى َأْخَرَجُف ُم يِد افَّ ِ ُٞ افؼَّ ٚ َحِدي ِٛ اجلَُذاِم . ذمَوَأمَّ ٌَ ًَ  َأنَّ َذفَِؽ بِ

ـْ َذفَِؽ :  َواجلََقاُب َظ

َق َأْوَػ. ُٓ ـٌ َؾ
ِع : َوُهَق مُمُِْ ّْ ِر اجلَ ذُّ ًَ َّٓ َمَع َت ٚ إِ َٓ ْٔ َٓ ُيَهُٚر إَِف ِجِٔح  ْ  َأنَّ َضِريَؼ افسَّ

قا  ُُ َِ ِريُؼ افثَِّٕٚك : َش ٍَ َس  ذماف ُْ ِجِٔح َظ ْ َٞ  افسَّ َِِؽ : َؾَردُّوا َحِدي ًْ َٓ  "َهَذا ادَ

َٖنَّ َأبَ  "َظْدَوى ِف ِظَْْدهُ  ٚ ُهَرْيَرَة َرَجَع َظْْفُ بِ ًِ ُْ ٌُقِت َظ ٚ فُِث ِف ؾِِٔف ، َوإِمَّ ُِّ ٚ فَِن  .  إِمَّ

                                                 

بٚب تقؿك  ذـر إٔقاع افًِؾ وظالجِٚتٚ افىٛ افٌْقى ٕبك ًٕٔؿ: 2/703افُٚمؾ ذمابـ ظدى   

 292/  355/  1ـالم ادجذوم 

 86/ ح 32/  3مـ إخٌٚر فِىزى ِتذيٛ أثٚر وتٍهٔؾ افثٚبٝ ظـ رشقل اهلل   

َثَْٚ ِهَنُٚم  - صحٔحف ـتٚب افىٛ بٚب ٓ هٚمٜ ذم افٌخٚريأخرجف    ٍد َحدَّ َّّ ـُ حُمَ َثِْك َظٌُْد اهللَِّ ْب َحدَّ

ـْ َأبِك ُهَرْيَرَة  َٜ َظ َّ َِ ـْ َأبِك َش ْهِرى َظ ـِ افزُّ ٌر َظ َّ ًْ َٕٚ َم ـُ ُيقُشَػ َأْخَزَ ِك  ْب َٓ : »  َؿَٚل : َؿَٚل افٌَّْ

َر ، َوَٓ  ٍَ َٜ َظْدَوى ، َوَٓ َص قُن ش .  َهَٚم ُُ َٚل َأْظَرابِك : َيٚ َرُشقَل اهللَِّ ، َؾاَم َبُٚل اإِلبِِؾ َت ََ َٚ  ذمَؾ َٖهنَّ ـَ ْمِؾ  افرَّ

َٚل َرُشقُل اهللَِّ  ََ ُْٔجِرهُبَٚ ؟ َؾ ُر إَْجَرُب َؾ ًِ
ٌَ ٚ اف َٓ َُٔخٚفُِى ٌَُٚء ، َؾ َل : »  افيِّ ـْ َأْظَدى إَوَّ َّ ـْ ش . َؾ َوَظ

ِك  قُل : َؿَٚل افٌَّْ َُ ُد َي ًْ َع َأَبٚ ُهَرْيَرَة َب ِّ َٜ : َش َّ َِ َر َأُبق ش َٓ ُيقِرَدنَّ مُمِْرٌض َظَذ ُمِهحٍّ : »  َأبِك َش َُ ْٕ َوَأ

ُف :  َّٕ ْث َأ َْٚ : َأمَلْ حُتَدِّ ِْ ِل ، ُؿ َٞ إَوَّ َٜ : َؾاَم ـَؾَرضَ ش َوى دْ ـَٓ ظَ » ُهَرْيَرَة َحِدي َّ َِ ِٜ . َؿَٚل َأُبق َش
َّٔ ٌَِن ـَ بِٚحلَ

                = 
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َثُر ُضُرًؿٚ ، َؾٚدَِهُر َقاُلقا :   ـْ ثَُر خَمَِٚرَج ، َوَأ ـْ ْجتَِِْٚب َأ ِٓ ُٜ َظَذ ا افَّ ٌَُٚر افدَّ َوإَْخ

ٚ َأْوَػ . َٓ ْٔ  إَِف

ِك  ُٞ َجٚبٍِر : َأنَّ افٌَّْ ٚ َحِدي ٚ  " َؿُٚفقا : َوَأمَّ َٓ ًَ َِٔد ََمُْذوٍم َؾَقَو ِٜ  ذمَأَخَذ بِ ًَ ْه ََ  اف

ِْٔف  َِ اًل َظ ُـّ ًٜ بِٚهللَِّ َوَتَق ََ ْؾ ثِ ـُ َ  "َوَؿَٚل :  ِمِذى َوَبغَّ ْ ََٕيٌر ، َوَؿْد َأْخَرَجُف افسِّ . ؾِِٔف 

ْختاَِلَف ؾِِٔف َظَذ َراوِ  ِٓ ُف ا َّٕ َْٔس ؾِِٔف َأ َِ ٌُقتِِف َؾ ِديِر ُث َْ َر ، َوَظَذ َت َّ ُف َظَذ ُظ ٍَ َح َوْؿ يِف ، َوَرجَّ

  ُف َوَوَع َيَدُه َّٕ اَم ؾِِٔف َأ َّٕ ُف ، َوإِ ًَ َؾ َم ـَ اَلَبِٚذى  ذمَأ َُ ِٜ . َؿَٚفُف اف ًَ ْه ََ ٌَِٚر . ذماف ِٕٚك إَْخ ًَ  َم

                                                                                                                        

ُه . =    ك َحِديًثٚ َؽْرَ ًِ َٕ  َرَأْيُتُف 

َثِْك َأُبق  ذموأخرجف مًِؿ  صحٔحف ـتٚب افًالم بٚب ٓ ظدوى وٓضرة وٓ هٚمٜ . ؿٚل : َحدَّ

 ُٜ َِ َٚرَبٚ  -افىَِّٚهِر ، َوَحْرَم ََ ِظ  ذمَوَت ٍْ َِّ ٍٚب  -اف َٓ ـِ ِص ـِ اْب ُُٕس َظ ِٕك ُيق ٍٛ ، َأْخَزَ ـُ َوْه َٕٚ اْب َٓ : َأْخَزَ َؿٚ

َثُف ، َأنَّ َرُشقَل اهللِ  ـِ َظْقٍف ، َحدَّ ـِ ْب مْحَ ٌِْد افرَّ ـَ َظ َٜ ْب َّ َِ ُث ، ش َٓ َظْدَوى » َؿَٚل :  ، َأنَّ َأَبٚ َش َوحُيَدِّ

اَم ش . ُيقِرُد مُمِْرٌض َظَذ ُمِهحٍّ  َٓ » َؿَٚل :  َأنَّ َرُشقَل اهللِ  ُٓ ُث َٚن َأُبق ُهَرْيَرَة حُيَدِّ ـَ  : َٜ َّ َِ َؿَٚل َأُبق َش

ـْ َرُشقِل اهللِ  اَم َظ ِٓ ْٔ َت ِْ
ـْ َؿْقفِِف  ـِ َد َذفَِؽ َظ ًْ َٝ َأُبق ُهَرْيَرَة َب َّ » َوَأَؿَٚم َظَذ َأْن ش َٓ َظْدَوى » ، ُثؿَّ َص

ُٝ ش .  ُمِهحٍّ َٓ ُيقِرُد مُمِْرٌض َظَذ  ْْ ـُ ـُ َظؿِّ َأبِك ُهَرْيَرَة : َؿْد  ـُ َأبِك ُذَبٍٚب َوُهَق اْب َٚل احلَِٚرُث ْب ََ َؿَٚل : َؾ

قُل : ؿَ  َُ َٝ َت ْْ ـُ َّٝ َظُْْف ،  َُ ِٞ َحِديًثٚ آَخَر ، َؿْد َش ُثَْٚ َمَع َهَذا احلَِدي دِّ َؽ ، َيٚ َأَبٚ ُهَرْيَرَة حُتَ ًُ َّ َٚل َأْش

ِرَف َذفَِؽ ، َوَؿَٚل : ش َٓ َظْدَوى »  : َرُشقُل اهللِ  ًْ ََٖبك َأُبق ُهَرْيَرَة َأْن َي َٓ ُيقِرُد مُمِْرٌض َظَذ ُمِهحٍّ » َؾ

َِْحِٚرِث : َأَتْدِرى َمَٚذا  ذمَؾاَم َرآُه احلَِٚرُث ش  َٚل فِ ََ ِٜ ، َؾ
َّٔ ٌَِن ـَ بِٚحلَ َٛ َأُبق ُهَرْيَرَة َؾَرَض َذفَِؽ َحتَّك َؽِو

ُٝ ؟ َؿَٚل  ِْ َٚن َأُبق ُهَرْيَرَة  ُؿ ـَ ْد  ََ ِرى َف ّْ ًَ َٜ : َوَف َّ َِ ُٝ . َؿَٚل َأُبق َش ْٔ ُٝ َأَب ِْ َٓ ، َؿَٚل َأُبق ُهَرْيَرَة : ُؿ  :

ُثَْٚ َأنَّ َرُشقَل اهللِ  ْقَفْغِ ش َٓ َظْدَوى » َؿَٚل :  حُيَدِّ ََ َخ َأَحُد اف ًَ َٕ ك َأُبق ُهَرْيَرَة ، َأْو  ًِ َٕ َؾاَل َأْدِرى َأ

 ؟ أَخرَ 

ابـ مٚجف ذم شْْف : بٚب  3925/  20/  4أبك داود ذم افًْـ : ـتٚب افىٛ / بٚب ذم افىرة   

 3542/  563/  4اجلذام 
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ِع َأْوَػ َواجلََقاُب   ّْ َم . : َأنَّ َضِريَؼ اجلَ دَّ ََ اَم َت  ـَ

 ُٞ ـْ َؽْرِ َضِريِؼ أبك ُهَرْيَرة ، ؾهح َظـ  "َٓ َظْدَوى"َوَأْيًوٚ : َؾَحِدي َٝ ِم ٌَ َث

ْقِِٕف  ـَ ًْك فَِدْظَقى  ًْ ِهْؿ ، َؾاَل َم ـِ َأبِك َوؿٍَّٚص َوَجٚبٍِر َوَؽْرِ ِد ْب ًْ َر َوَش َّ َظِٚئَنٜ وابـ ُظ

. ًٓ ُِق ًْ  َم

 ُك ُأِخَطى :َطِطِٓل اجَلِنِع َمَساِل يفَّ

ِٜ َخٚضِِر  ٍلَٕ  :َأَحُدَها ـَ ادَْجُذوِم َظَذ ِرَظَٚي َراِر ِم ٍِ ًٜ ، َومَحُْؾ إَْمِر بِٚف َِ ْدَوى َُجْ ًَ اف

ُف إَِذا رَ  َّٕ َ
ِٕ ٌَُتُف َوَتْزَداُد  أيادَْجُذوِم : ُيُؿ ُمِهٔ ًْ ِٜ َت ـَ أَؾ َِِٔؿ ِم ًَّ ٌََدِن اف ِحَٔح اف افهَّ

َْٕحُقُه  ُتُف ، َو ُٞ َحْنَ قا افََّْيَر إَِػ ادَْجُذوِمغَ  ": َحِدي ُّ قٌل َظَذ َهَذا  " َٓ ُتِدي ُّ ُف حَمْ َّٕ َؾِ٘

َْك . ًْ  ادَ

: ٍلمَحُْؾ اخِلَىِٚب بِٚفَّْ  : َثاكِقَفا َتْغِ ٍَ ٌَِٚت َظَذ َحَٚفَتْغِ خُمَْتِِ  َواإِلْث

ُٞ َجَٚء  ْٔ ُف :  "َٓ َظْدَوى "َؾَح ُِ ُـّ ُُْٔف َوَصحَّ َتَق َِ ـْ َؿِقى َي ُٛ بَِذفَِؽ َم َٚن ادَُخَٚض ـَ

ِذى  َ افَّ َتىُِٔع َأْن َيْدَؾَع افتََّىرُّ ًْ اَم َي ـَ ْدَوى ،  ًَ َٚد اف ََ ِف اْظتِ ًِ ٍْ َٕ ـْ  َتىُِٔع َأْن َيْدَؾَع َظ ًْ ُٞ َي ْٔ بَِح

ُع  ََ ؾِّ َأَحٍد،  ذمَي ـُ ِس  ٍْ َٕ ِٜ ًَ ٌِٔ ُة افىَّ ُر بِِف، َوَهَذا ِمْثُؾ َمٚ َتْدَؾُع ُؿقَّ َٖثَّ َٓ َيَت ِغ  َِ
َٔ ِقى اف ََ َـّ اف

َفُِ

ُٞ َجٚبٍِر  ُؾ َحِدي َّ ٚ ، َوَظَذ َهَذا حُيْ َٓ ُِ ٌْىِ َٜ َؾُت َِّ ًِ ِٜ َوَشِٚئِر َمٚ  ذماف
ًَ ْه ََ ـَ اف ِؾ ادَْجُذوِم ِم ـْ َأ

ِف. ًِ ـْ ِجْْ  َوَرَد ِم

ُٞ َجَٚء  ْٔ ـَ ادَْجُذومِ  ؾِرَّ "َوَح ُُْٔف َومَلْ  "ِم َِ َػ َي ًُ ـْ َو ُٛ بَِذفَِؽ َم َٚن ادَُخَٚض ـَ

ُِٖريَد بَِذفَِؽ َشدُّ  ْدَوى ، َؾ ًَ ِٚد اف ََ ٌة َظَذ َدْؾِع اْظتِ قُن َفُف ُؿقَّ ُُ ِؾ ، َؾاَل َي ُـّ ـْ مَتَِٚم افتََّق ـْ ِم َُّ َّ  َيَت

ٌَٚ َٓ ُي َْٖن  ْدَوى َظُْْف : بِ ًَ ِٚد اف ََ ْثٌَِِٚتَٚ. َبِٚب اْظتِ ًٌٚ إِلِ ٌَ قُن َش ُُ  ِذَ َمٚ َي
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َٔتُُف   َراِه ـَ ـْ َهَذا  ٌٛ ِم َؾ ُهَق َوَؿِري ًَ ك َمَع إِْذِِٕف ؾِِٔف، َوَؿْد َؾ َُ ـَ  اف الًّ ِم ـُ

. َتْغِ ٍَ ِٚئ ـَ افىَّ ؾٌّ ِم ـُ ك بِِف  َٖشَّ ََٔت
ـِ فِ  إَْمَرْي

ٌَِٚؿالَّ :  َثالُِث ادََسالِِؽ  ٍر اف ُْ ِٚى َأُبق َب ََ ْدَوى َؿَٚل اف ًَ ٌَُٚت اف اجلَُذاِم  ذمِٕك : إِْث

قِم َٕ  ُّ ـْ ُظ َْٕحِقِه خَمُْهقٌص ِم ِْك َؿْقفِِف  ٍلَو ًَ قُن َم ُُ َٔ ْدَوى . َؿَٚل : َؾ ًَ  "َٓ َظْدَوى "اف

َّٓ  أي ًْٔئٚ إِ ٌء َص ِدى َرْ ًْ َٓ ُي ُف َؿَٚل :  َّٕ َٖ َُ ِص َواجلََرِب َمَثاًل ، َؿَٚل : َؾ ـَ اجلَُذاِم َوافَزَ َّٓ ِم إِ

ْدَوى . َوَؿْد حُك َذفِؽ ابـ بىٚل َأْيوٚ .  ًَ ِِْٔٔك َفُف َأنَّ ؾِِٔف اف ٌْ َم َت دَّ ََ  َمٚ َت

ـَ ادَ :  َرابُِعَفا َراِر ِم ٍِ ْدَوى َأنَّ إَْمَر بِٚف ًَ ـْ َبِٚب اف َْٔس ِم  : َبْؾ ُهَق  ذمْجُذوِم َف
ٍ
ء َرْ

ِٜ َوَصؿِّ  ِٜ َوادَُخَٚفَى
ًَ ِٜ اداَُلَم ٍد بَِقاِشَى ًَ ٍد جِلَ ًَ ـْ َج  ِم

ِ
اء ُٚل افدَّ ََ تِ ْٕ ًِك ، َوُهَق ا َْمٍر َضٌِٔ ِٕ

ُع  ََ ِٜ ، َوفَِذفَِؽ َي اِئَح ـَ إَْمَراِض  ذمافرَّ ثٍِر ِم ََ  ذمـَ تِ ْٕ َٚدِة ا ًَ ـَ ادَِريِض إَِػ اف  ِم
ِ
اء ُٚل افدَّ

ْثَرِة ادخٚفىٜ .  َُ ِحِٔح بِ  افهَّ

ـْ َأَضَٚل  َؿ َم َِ
ًْ َٚل :ادَْجُذوُم َتْنَتدُّ َراِئَحُتُف َحتَّك ُي ََ َٜ َؾ ٌَْٔ ٜ ابـ ُؿتَ ََ َوَهِذه َضري

ثًِرا بِٚدَْرَأةِ  ـَ ُع  ََ َذا َي ـَ َتُف ، َو ًَ َتُف َوحُمََٚدَثَتُف َوُمَوَٚج ًَ ِف ، َوَيِْْزُع  َُمََٚف ًِ ُْ ُجِؾ َوَظ ـَ افرَّ ِم

ْدَوى َبْؾ َظَذ  ًَ َٓ َظَذ َضِريِؼ اف ِٜ ادَْجُذوِم :  ِك خُمََٚفَى ٌََّٚء بَِسْ
ُْٖمُر إَضِ ِْٔف ، َوهِلََذا َي  افَقَفَد إَِف

ٚ ، َؿٚ َٓ َٛ اْصتاَِمَم ـْ َواَط ُؿ َم َِ
ًْ َٚ ُت هَنَّ

ِٕ  ، ِٜ اِئَح ِر بِٚفرَّ َٖثُّ ـْ َذفَِؽ َؿْقُفُف َضِريِؼ افتَّ َل : َوِم

:" ٍِّر : َؾَِ٘ذا َخَٚفَط "َٓ ُيقِرُد مُمِْرٌض َظَذ ُمِهح ًِ
ٌَ قُن بِٚف ُُ َٛ َؿْد َي ْض َنَّ اجلََرَب افرَّ ِٕ  .

َذا بِٚفَّْ  ـَ ُٔؾ ِمُْْف ، َو ًِ ِذى َي  افَّ
ِ
ٚ بَِٚدٚء َٓ ْٔ ٚ َوَصَؾ إَِف َٓ

ٌَِٚرـِ ٚ َوَأَوى إَِػ َم َٓ َُ َُّ َيِر اإِلبَِؾ َأْو َح

ٚ َؿْقُفُف  ٍٚن  "َٓ َظْدَوى"َْٕحُق َمٚ بِِف ، َؿَٚل : َوَأمَّ َُ َّ َع ادََرُض بِ ََ ًْك آَخُر : َوُهَق َأْن َي ًْ ُف َم َِ َؾ

ـْ َؿَدِر اهللَِّ . َراِر ِم ٍِ ـَ اف ْقًظٚ ِم َٕ َنَّ ؾِِٔف  ِٕ ٌَُف :  َٜ َأْن ُيِهٔ رُّ ِمُْْف خَمََٚؾ
ٍِ
َٔ ٚفىَُّٚظقِن : َؾ  ـَ
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ْدَوى : ٍلَأنَّ ادَُراَد بَِْ :  خَلاِمُس ادَْسَؾُؽ ا  ًَ  اف

ِدى  ًْ ُدُه َأنَّ إَْمَراَض ُت َِ َت ًْ ُٜ َت َّٔ
ِٝ اجلَِٚهِِ

َٕ ٚ ـَ ًٔٚ دَِٚ  ٍْ َٕ ِف ،  ًِ
ٌْ ِدى بَِى ًْ َٓ ُي ًْٔئٚ  َأنَّ َص

ِك  َْٖبَىَؾ افٌَّْ ٍٜ إَِػ اهللَِّ ، َؾ ـْ َؽْرِ إَِوَٚؾ ٚ ِم َٓ
ًِ

ٌْ َٚدُهْؿ َذفَِؽ وَ  بَِى ََ َؾ َمَع ادَْجُذوِم اْظتِ ـَ َأ

ِرُض َوَيْن  ّْ ِذى ُي َ هَلُُؿ إنَّ اهللََّ ُهَق افَّ ٌَغِّ ُٔ
َ هَلُُؿ َأنَّ َهَذا  ٍل:فِ ٌَغِّ ُٔ

ُٕقِّ ِمُْْف : فِ ـِ افدُّ ، َوهَنَُٚهْؿ َظ

ٌَِٚب  ـَ إَْش ٌَِِٚتَٚ ؾَ  افتلِم ٌَّ ًَ ِٙ إَِػ ُم ٍْ َٚ ُت َٖهنَّ َٚدَة بِ ًَ ٌَِٚب هَنْ  ٍلَأْجَرى اهللَُّ اف ٌََٚت إَْش ُُٔف إِْث

ُر  ذم، وَ  ثِّ َٗ ٚ ُؿَقاَهٚ َؾاَل ُت َٓ ٌَ َِ ِذى إِْن َصَٚء َش ؾُّ : َبِؾ اهللَُّ ُهَق افَّ َِ َت ًْ َٓ َت  َٚ ِِِف إَِصَٚرٌة إَِػ َأهنَّ
ًْ
ؾِ

َرْت  َٖثَّ َٚهٚ َؾ ََ َْٕنَٚء َأْب ًْٔئٚ : َوإِ  َص

ُف  ُِ ـْ قَن َأ ُُ ُؾ َأْيًوٚ َأْن َي ِّ َت ِدى مثِف  َوحَيْ ًْ َٓ ُي ٌر  ًِ َٚن بِِف َأْمٌر َي ـَ ُف  َّٕ َمَع ادَْجُذوِم َأ

َٓ  ذم ْدَوى مـ ََجًِٔٓؿ : بؾ  ًَ ُهُؾ اف َٓ حَتْ ْؿ َشَقاًء ، َو ُٓ ُِّ ـُ َْٔس اجلَْذَمك  ٚدة : إِذا َف ًَ اف

ـْ َذفَِؽ  ذمحَيُْهُؾ ِمُْْف  ٌء ِم ِذى َأَصَٚبُف َرْ ٚفَّ ـَ َٚدِة َظْدَوى َأْصاًل :  ًَ د اف ًْ َِْؿ ُي َوَوَؿَػ َؾ

ِدى. ًْ ِف َؾاَل ُي ِّ
ًْ ُٜ ِج َّٔ

َِ  َب

َد َأِن َأْوَرَد َؿْقَل  ًْ ك َب َِ
َٓ ْٔ ٌَ ِٜ ، َؿَٚل اف

َّٔ
ًِ ٚؾِ َثُر افنَّ ـْ ِل َجَرى َأ ْحتاَِمِل إَوَّ ِٓ َوَظَذ ا

ُف : افنٚؾًل َٕهُّ  َمٚ 

ِّٛ َوافتََّجٚ ِؿ بِٚفىِّ ِْ ًِ ُص َيْزُظُؿ َأْهُؾ اف ثًِرا ، اجلَُذاُم َوافَزَ ـَ ْوَج  ِدى افزَّ ًْ ُف ُي َّٕ ِرِب َأ

ُس  ٍْ َٕ  َٓ ـْ ُهَق بِِف ، َو ِٜ َم
ًَ َجَٚم ُّ ُٛ بِ ُس َأَحٍد َتىِٔ ٍْ َٕ ُٚد  َُ َٓ َت ِِْجاَمِع :  َوُهَق َداٌء َمٌِٕٚع فِ

ـْ وَ  َٚن ِم ـَ ُف إَِذا  َّٕ َ َأ ٌَغَّ ٚ افَقَفُد : َؾ ـْ ُهَق بِِف ، َوَأمَّ ٚ َم َٓ ًَ ِٚم َفِدِه َأْجَذُم َأِو َأْبَرُص : اْمَرَأٍة َأْن َُيَ

ِك  ـِ افٌَّْ َٝ َظ ٌَ ٚ َمٚ َث ك : َوَأمَّ َِ
َٓ ْٔ ٌَ ُف . َؿَٚل اف َِ ًْ َٕ َُِؿ ، َوإِْن َشَِِؿ َأْدَرَك  ًْ اَم َي َِّ ُف َؿ َّٕ ُف  َأ َّٕ َأ

ُف  "َٓ َظْدَوى  "َؿَٚل  َٕ ُدو َِ َت ًْ ُٕقا َي ٚ ـَ ِذى  َق َظَذ افَقْجِف افَّ ُٓ ِٜ : مِ  ذمَؾ
َّٔ
ِٜ اجلَِٚهِِ ـْ إَِوَٚؾ
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ـْ هَ   ٌء ِم ـْ بِِف َرْ ِحِٔح َم َٜ افهَّ ِنَٔئتِِف خُمََٚفَى َّ ُؾ اهللَُّ بِ ًَ َٚػ ، َوَؿْد ََيْ ًَ ِؾ إَِػ َؽْرِ اهللَِّ َت ًْ
ٍِ ِذِه اف

ًٌٌَٚ حِلُُدوِث َذفَِؽ، َوهِلََذا َؿَٚل  ُٔقِب َش ًُ ـَ إََشِد. َوَؿَٚل :اف ـَ ادَْجُذوِم ؾَِراَرَك ِم  : ؾِرَّ ِم

. َوَؿَٚل  َٓ ُيقِردُ  ْٔفِ افىَُّٚظقِن:  ذممُمِْرٌض َظَذ ُمِهحٍّ َِ ِدْم َظ َْ َْٖرٍض َؾاَل ُي َع بِِف بِ ِّ ـْ َش  .  َم

اَلِح  َٚػ . َوَتًٌُف ظذ َذفِؽ ابـ افهَّ ًَ ِديِر اهللَِّ َت َْ ؾُّ َذفَِؽ بَِت ـُ ِع َبْغَ احلَِديَثْغِ  ذمَو ّْ اجلَ

َُِف . ٌْ ـْ َؿ َّ ٌٜ مِم ٍَ َدُه َوَضِٚئ ًْ ـْ َب  َوَم

ِٚدُس  ًَّ َُِؽ اف ًْ ُؾ بَِْ  ادَ َّ ًَ ِٜ  ٍل:اف ٌَ َٕ ْدَوى َأْصاًل َوَرْأًشٚ ، َومَحُْؾ إَْمِر بِٚدَُجٚ ًَ اف

َخٚفِ  ُّ ِْ ِٜ : فَِئالَّ حَيُْدَث فِ
ًَ ِري ِة َوَشدِّ افذَّ ِؿ ادَٚدَّ ًْ َُّٕف َظَذ َح ُـّ َأ َُٔي ـْ َذفَِؽ : َؾ ٌء ِم ِط َرْ

ْدَوى  ًَ ُٝ اف ُْٔثٌِ ِٜ : َؾ ِٛ ادَُخَٚفَى ٌَ ًَ ِٚرُع . افتلبِ َٚهٚ افنَّ ٍَ َٕ 

َْٔس  ٍْٔد : َف ٌَ َٚل َأُبق ُظ ََ ٌٜ ، َؾ ُف ََجََٚظ ًَ ٍْٔد َوَتٌِ ٌَ َٛ َأُبق ُظ ْقِل َذَه ََ َؿْقفِِف  ذمَوإَِػ َهَذا اف

ِديِر  "َٓ ُيقِرُد مُمِْرٌض َظَذ ُمِهحٍّ " َْ ْٝ بَِت َحَٚح َفْق َمِرَو َنَّ افهِّ ِٕ ْدَوى ، َبْؾ  ًَ ٌَُٚت اف إِْث

اَم َوَؿَع  َٚػ : ُربَّ ًَ ُؽ  ذماهللَِّ َت َُّ ـُ َوَيَتَن َتَت ٍْ ُٔ ْدَوى َؾ ًَ ـَ اف ٚ َأنَّ َذفَِؽ ِم َٓ ِس َصِٚحٌِ ٍْ َذفَِؽ  ذمَٕ

َمَر بِْٚج  َٖ اَم ُهَق : َؾ َّٕ ْجتَِِْٚب إِ ِٓ ُٛ إَِػ َأنَّ إَْمَر بِٚ ِس َيْذَه ُض افَّْٚ ًْ َٚن َب ـَ تَِْٚبِِف ، َؿَٚل : َو

 ، ُٞ ِْٔف احلَِدي َِ ِٜ ، َؿَٚل : َوَهَذا َذُّ َمٚ مُحَِؾ َظ َٚه ًَ ـْ َذَواِت اف ِحِٔح ِم ِٜ َظَذ افهَّ َخَٚؾ َّ ِْ فِ

ْدَوى  ًَ ٌََٚت اف َنَّ ؾِِٔف إِْث ٍَ  افتلِٕ ِٞ ِظِْْدى َمٚ ذـرتف .َٕ َـّ َوْجَف احلَِدي
ِٚرُع ، َوَفُِ  َٚهٚ افنَّ

                                                 

، ـتٚب  3473/  175/  4ذم صحٔحف : ـتٚب أحٚديٞ إٌٕٔٚء / بٚب حديٞ افٌٚر افٌخٚري  

،وـتٚب احلٔؾ / بٚب مٚيُره مـ  5729/  130/  7ذم افىٚظقن  افىٛ / بٚب مٚيذـر

،مًِؿ ذم صحٔحف :ـتٚب افًالم / بٚب  6973/  26/  9آحتٔٚل ذم افٍرار مـ افىٚظقن 

،أبق داود ذم افًْـ : ـتٚب اجلْٚئز  2219،  2218/  1737/  4افىٚظقن وافىرة وافُٕٜٓٚ 

 1679/  212/  3أمحد ذم ادًْد ، 3103/  186/  3/ بٚب اخلروج مـ افىٚظقن 
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  َٜ َّ َٛ ابـ ُخَزْي َٞ  ذمَهَذا  ذمَوَأْضَْ ُف َأْوَرَد َحِدي َّٕ ِؾ ، َؾِ٘ ُـّ َٓ َظْدَوى "ـَِتِٚب افتََّق

َحَٚبٜ ، َوَحِديٞ " ـَ افهَّ ٍة ِم ـْ ِظدَّ ِٞ َأبِك "َٓ ُيقِرُد مُمِْرٌض َظَذ ُمِهحٍّ "َظ ـْ َحِدي ِم

ُؾ َظَذ اهللَِّ  ُـّ ِل افتََّق ْدَوى ، َوفِِثَِّٕٚ  ٍلَٕ  ذمُهَرْيَرَة ، َوَتْرَجَؿ فأِْلَوَّ ًَ ُر َخَزٍ َؽَِِط اف ـْ  ذمك ِذ

ْدَوى  ًَ َٝ اف ٌَ  َوَأْث
ِ
اَمء َِ ًُ ُض اف ًْ َُْٚه َب ًْ ِك  افتلَم َٚهٚ افٌَّْ ٍَ َٕ َّفُِٔؾ َظَذ َأن ، ُثؿَّ َتْرَجَؿ افدَّ

ِك  َٞ َأبِك ُهَرْيَرَة  افٌَّْ َٚق َحِدي ًَ ْقِل ، َؾ ََ ْدَوى هِبََذا اف ًَ ٌََٚت اف ْ َيِرْد إِْث َٓ َظْدَوى "مَل

َٚل " ََ َل .  َؾ ـْ َأْظَدى إَوَّ َّ ٚ إَْجَرُب َؾَتْجَرُب . َؿَٚل : َؾ َٓ ٚفُِى : َأْظَرابِك َؾاَم َبُٚل اإِلبِِؾ خُيَ

ُر  ـْ قٍد ، ُثؿَّ َتْرَجَؿ ِذ ًُ ًْ ـْ َحِديٞ ابـ َم ـْ َأبِك ُهَرْيَرَة ، ُثؿَّ َأْخَرَجُف ِم َر ُضُرَؿُف َظ ـَ ُثؿَّ َذ

َرارِ  ذمَخَزٍ ُرِوى  ٍِ ْدَوى  إَْمِر بِٚف ًَ ٌََٚت اف ِس َأنَّ ؾِِٔف إِْث ِض افَّْٚ ًْ ٌَ
ُىُر فِ ـَ ادَْجُذوِم َؿْد خَيْ ِم

 َٞ َذفَِؽ ، َوَشَٚق َحِدي ـَ َْٔس  ـَ إََشِد  "َوَف ـَ ادَْجُذوِم ؾَِراَرَك ِم ِٞ َأبِك  "ؾِرَّ ِم ـْ َحِدي ِم

يدِ  ِ ـِ افؼَّ ِرو ْب ّْ ِٞ َظ َٜ َوَحِدي ِٞ َظِٚئَن ـْ َحِدي ـْ َأبِِٔف  ُهَرْيَرَة َوِم َأمر ادجذوم  ذمَظ

ٌٍَّٚس  ُجقِع ، َوَحِديٞ ابـ َظ قا افََّْيَر إَِػ ادَْجُذوِمغَ "بِٚفرُّ ُّ اَم َأَمَرُهْؿ  "َٓ ُتِدي َّٕ ُثؿَّ َؿَٚل : إِ

  ْؿ ِٓ ْٔ َِ ًٜ َظ ََ ٍَ ِرُض َظَذ ادُِهحِّ َص ّْ اَم هَنَُٚهُؿ َأْن ُيقِرَد ادُ ـَ ـَ ادَْجُذوِم ،  َراِر ِم ٍِ :  بِٚف

ِٜ اجلَِرُب 
ـَ ادَِٚصَٔ ِحَٔح ِم ـْ خُيَٚفُِىُف ادَْجُذوُم اجلَُذاُم : َوافهَّ َض َم ًْ َٛ َب َٜ َأْن ُيِهٔ َٔ َوَخْن

ْدَوى  ًَ ُٝ اف ُْٔثٌِ ْدَوى ، َؾ ًَ ـَ اف َغ َأنَّ َذفَِؽ ِم ِّ ِِ ًْ ِض ادُ ًْ ٌُِؼ إَِػ َب ًْ َٔ َٚهٚ  افتل: َؾ ٍَ َٕ ،

ِٛ َذفَِؽ َص  َمَرُهْؿ بَِتَجُّْ َٖ ْدَوى ، َؾ ًَ ٌَِٚت اف ـَ افتَّْهِديِؼ بِِْ٘ث قا ِم ُّ َِ ًْ َٔ
ًٜ : فِ ًٜ ِمُْْف َوَرمْحَ ََ ٍَ

ُف  ُِ ـْ ُد َهَذا َأ يِّ َٗ ًْٔئٚ . َؿَٚل : َوُي ٌء َص ِدى َرْ ًْ َٓ ُي ُف  َّٕ َ هَلُْؿ َأ ًٜ بِٚهللَِّ  َوَبغَّ ََ َمَع ادَْجُذوِم ثِ

َٞ َجٚبٍِر  ِْٔف ، َوَشَٚق َحِدي َِ اًل َظ ُـّ ِٜ افََّْيِر إَِػ  ذمَوَتَق ـْ إَِداَم ُُٔف َظ ٚ هَنْ َذفَِؽ ، ُثؿَّ َؿَٚل : َوَأمَّ

ِْٔف ،  َيَرُه إَِف َٕ ِحِٔح  َرُه إِْدَمَٚن افهَّ ُْ َتؿُّ َوَي ٌْ َٕأِلَنَّ ادَْجُذوَم َي ق ُُ ُؾ َأْن َي ِّ َْٔحَت ادَْجُذوِم : َؾ

رَ  ُْ َّٓ َوُهَق َي قُن بِِف َداٌء إِ ُُ ـْ َي ُف َؿؾَّ َم َّٕ َ
ِْٔف .ِٕ َِ َع َظ َِ  ُه َأْن ُيىَّ
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َٚل :   ََ ِٞ َؾ ـْ َهَذا احلَِدي ُف ُشِئَؾ َظ َّٕ ِْٔف َمٚفٌِؽ ، َؾِ٘ ُف إَِف ََ ًٓ َشٌَ َرُه اْحتاَِم ـَ ِذى َذ َوَهَذا افَّ

َع  ََ َٜ َأْن َي َّٓ خَمََٚؾ ـْ َذفَِؽ إِ ٍٜ ، َوَمٚ َأْدِرى َمٚ َجَٚء ِم َٔ َراِه َُ ُٝ ؾِِٔف بِ ًْ
ِّ ِس ادُ  ذمَمٚ َش ٍْ ـِ َٕ ِم ْٗ

ٌء .  َرْ

ُف  َّٕ َٓ َظْدَوى ، َوَأ ْقُل باَِم َصحَّ بِِف اخلََزُ ، َوَأْن  ََ َٕٚ اف َقاُب ِظَْْد ى : افهَّ َوَؿَٚل افىََّزِ

َٚل  ََ تِ ْٕ ٍٛ ا ْرُ ُمقِج ٌَ ـْ َصِحٍٔح َؾ ُٕقُّ َظٍِِٔؾ ِم ٚ ُد ٚ ، َوَأمَّ َٓ ْٔ َِ َٛ َظ
تِ ـُ َّٓ َمٚ  ٚ إِ ًً ٍْ َٕ  ُٛ َٓ ُيِهٔ

ِٜ فِِهَّ  َِّ ًِ ِٜ اف َٚه ًَ ِٛ اف ـْ َصِٚح ُٕقُّ ِم ٍٜ افدُّ ٌِك فِِذى ِصحَّ
ٌَ َٓ َيْْ ُف  َّٕ َّٓ َأ ٚ  افتلِحِٔح : إِ َٓ َرُه ُْ َي

ُف  َّٕ اُء َأ َزَل بِِف َذفَِؽ افدَّ َٕ ُف َفْق  َّٕ ِحُٔح َأ َـّ افهَّ ِٜ َأْن َيُي
َٔ َٓ فَِتْحِريِؿ َذفَِؽ : َبْؾ خِلَْن ُس :  افَّْٚ

ـَ  ُه ِم ُٕقِّ ِٜ ُد َٓ ـْ ِج ِك ِم ُف افٌَّْ َِ ُع ؾِٔاَم َأْبَى ََ َٔ ِِِٔؾ ، َؾ ًَ َْٔس  اف ْدَوى.َؿَٚل : َوَف ًَ ـَ اف َأْمِرِه  ذمِم

ُمُر بَِْٕٚمِر َظَذ َشٌِِٔؾ اإِلْرَصِٚد  ْٖ َٚن َي ـَ ُف  َّٕ َ
ِٕ ُف : ًَ ِِِف َم ـْ َ ِٕ  ٌٜ َٚرَو ًَ ـَ ادَْجُذوِم ُم َراِر ِم ٍِ بِٚف

 ِٜ ًٕٚ ، َوَظَذ َشٌِِٔؾ اإِلَبَٚح َٚٔ َٚن  َأْح ـَ اَم  َّٕ َٚن َأـثر إََواِمر ظذ اإلفَزام ، َوإِ ـَ ُأْخَرى ، وإن 

َْٔس َحَراًمٚ . َِٔٚن َأنَّ َذفَِؽ َف ٌَ
ٚ فِ َٕ َٚٔ ُؾ َمٚ هَنَك َظُْْف َأْح ًَ ٍْ  َي

ََِؽ افىََّحِٚوى  َْٖوَرَد  ذمَوَؿْد َش َرُه َؾ ـَ َٜ ؾِٔاَم َذ َّ َِؽ ابـ ُخَزْي ًْ ٕٚك أَثٚر َم ًَ َم

: َٞ ٌُُف َذفَِؽ "ُيقِرُد مُمِْرٌض َظَذ ُمِهحٍّ  َٓ  "َحِدي َُْٚه َأنَّ ادُِهحَّ َؿْد ُيِهٔ ًْ ُثؿَّ َؿَٚل :َم

ٌء ،  ـْ َهَذا ادََرِض َرْ ٌُْف ِم ِْٔف مَلْ ُيِه َِ ِّٕك َمٚ َأْوَرْدُتُف َظ ِذى َأْوَرَدُه : َفْق َأ قُل افَّ َُ َٔ ادََرُض : َؾ

ْ ُيقِرْدهُ  ُف َفْق مَل َّٕ ِٜ  َوافَقاِؿُع َأ َِّ ًِ ـْ إِيَراِدِه هِلَِذِه اف ك َظ َٓ َرُه ، َؾَْ َٚػ َؿدَّ ًَ ْقِن اهللَِّ َت َُ ََصَٚبُف ، فِ َٕ

ٚ  افتل َٓ ـْ ُوُؿقِظ ًٌٚ ِم
ـُ َؽٚفِ َم ْٗ  . ذمَٓ ُي

ِ
ِٛ ادَْرء ِْ  َؿ

ْرُضٌِك  َُ اَم هَنَك َرُشقُل اهللَِّ  ذمَوفَِذفَِؽ َؿَٚل اف َّٕ ِؿ :إِ ِٓ ٍْ ِرِض َظَذ  ادُ ّْ ـْ إِيَراِد ادُ َظ

 َٜ ْدَوى ، َأْو خَمََٚؾ ًَ ِٚد اف ََ ـَ اْظتِ ِٜ ِم
َّٔ
َٜ افُقُؿقِع ؾِٔاَم َوَؿَع ؾِِٔف َأْهُؾ اجلَِٚهِِ ادُِهحِّ : خَمََٚؾ

َْٕحُق َؿْقفِِف  ْٖثِِر إَْوَهِٚم ، َوُهَق  قِس َوَت ٍُ ـَ ادَْجُذوِم ؾَِراَرَك مِ  "َتْنِقيِش افُّْ ـَ إََشِد ؾِرَّ ِم
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َِٕجُد  "  ِدى : َفَُِّْٚ  ًْ َٓ ُي ُد َأنَّ اجلَُذاَم  َِ َت ًْ َٕ  َّْٚ ـُ ًٜ دَُِخَٚفَىتِِف :  ذمَوإِْن  َٔ َراِه ـَ َرًة َو ٍْ ُٕ  َْٚ
ًِ ٍُ ْٕ َأ

ُف بَِذفَِؽ ، ًُ ٍْ َٕ ْت  َٖذَّ تِِف َفَت ًَ ْرِب ِمُْْف َوَظَذ َُمََٚف َُ ُف َظَذ اف ًَ ٍْ َٕ ٌٚن  ًَ ْٕ َرَه إِ ـْ َؾِحَِْٔئٍذ  َحتَّك َفْق َأ

ُٛ ُضُرَق إَْوَهِٚم ،
َْٔجتَِْ َتُٚج ؾِِٔف إَِػ َُمََٚهَدٍة ، َؾ َض إَِػ َمٚ حَيْ رَّ ًَ َٓ َيَت ـِ َأْن  ِم ْٗ ُّ ِْ  َؾَْٕٚوَػ فِ

ـْ َؿْدٍر . ك َحَذٌر ِم َٓ ُيَْجِّ َتَد َأن  ًْ َُّٕف ي ِم ، َمَع َأ َٓ ٌََٚب أ ٌَِٚظُد َأْش  َوُي

ـُ َأبِ  ُْٔخْٚب ِٜ ، َؿَٚل افنَّ ََ ٍَ ُقُجقِب َبْؾ فِِنَّ ِْ َْٔس فِ ـَ إََشِد َف َراِر ِم ٍِ ك ََجَْرَة :إَْمُر بِٚف

َُّٕف  َ
ِٕ

  ٌِر ب ؾِّ َمٚ ؾِِٔف َضَ ـُ ـْ  َتُف َظ ك ُأمَّ َٓ َٚن َيْْ ؾِّ َمٚ ؾِِٔف  ٖيـَ ـُ ُْؿ َظَذ  َٚن ، َوَيُدهلُّ ـَ َوْجٍف 

ِّٛ َأنَّ  ُض َأْهِؾ افىِّ ًْ َر َب ـَ ِدُث  َخْرٌ .َوَؿْد َذ َواِئَح حُتْ َٚن َهَذا  ذمافرَّ َُ َِاًل ، َؾ إَْبَداِن َخ

ٌَتِِف َظَذ  َٕ َجٚ ُّ َٚن إَْمُر بِ ـَ َِْق  َؾ ُهَق َمَع ادَْجُذوِم :َؾ ـَ ِٜ .َوَؿْد َأ
ٌَ َٕ َوْجَف إَْمِر بِٚدَُجٚ

ِِِف َوَؿْقفِفِ  ًْ
ُع َبْغَ ؾِ ّْ ـُ اجلَ

ُِ ّْ ُف .َؿَٚل : َوُي َِ ًَ ـْ  افُقُجقِب دََٚ َؾ وُع ِم ْقَل ُهَق ادَْؼُ ََ َٖنَّ اف : بِ

 : َٜ َّْ ًُّ َل َأَصَٚب اف َؾ إَوَّ ًَ ـْ َؾ َّ ُٜ اإِلياَمِن ، َؾ ََ ٔ َِ ُف َح ُِ ًْ
ِػ ادَُخَٚضٌَِغ ، َوؾِ ًْ َأْجِؾ َو

 ٚ َٓ َِّ ـُ ََٔٚء  َنَّ إَْص ِٕ  : ًْٚٔ َِ َٚن َأْؿَقى َي ـَ َؾ افثَِّٕٚك  ًَ ـْ َؾ ِٜ ، َوَم َّ ُْ َّٓ َوِهك َأَثُر احِل ْٖثَِر هَلَٚ إِ َٓ َت

 َّٓ ـْ َأَحٍد إِ ـَ بِِف ِم ي َٚػ : َوَمٚ ُهْؿ بَِوٚرِّ ًَ اَم َؿَٚل َت ـَ ِديُرُه ،  َْ َٚػ َوَت ًَ َٙ إَِراَدِة اهللَِّ َت َت َْ ُّ بِ

 .  "بِِ٘ذن اهلل 

ُف  ًَ ُف َأْن ُيَتٚبِ َِ ِغ : َؾ َِ
َٔ َٚن َؿِقى اف ـَ ـْ  َّ ـْ َوَجَد  ذم َؾ ٌء ، َوَم ُه َرْ َٓ َيُيُّ ُِِف َو ًْ

ؾِ

ٌَْع َأْمَرُه  ذم َْٔت ِْ ٚ : َؾ ًٍ ًْ ِف َو ًِ ٍْ ِِِف  ذمَٕ ًْ
ٍِ َراِر ، فَِئالَّ َيْدُخَؾ بِ ٍِ ٜ . ذماف َُ ُِ ْٓ ًٍَٕف إَِػ افتَّ ٚء  ََ  إف

ُر  افتلَؾٚحلَِٚصؾ َأنَّ إُُمقَر  َ ٚ افيَّ َٓ ُع ِمْْ ِٝ ا -ُيتََقؿَّ ُٜ َوَؿْد َأَبَٚح َّٔ
ِٕٚ بَّ ُٜ افرَّ َّ ُْ حِل

 ٚ َٓ ْؿ  -احلََذَر ِمْْ ُٓ ِغ َؾ َِ
َٔ ْدِق َواف ٚ َأْصَحُٚب افهِّ َرُبقَهٚ ، َوَأمَّ َْ  َأْن َي

ِ
ٚء ٍَ ًَ ٌِك فِِوُّ

ٌَ َؾاَل َيْْ

                                                 

 102شقرة افٌَرة مـ أيٜ   
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َِٔٚر . ذم   َذفَِؽ بِٚخِل

ِس هُ  ذمَؿَٚل : وَ  ـَ افَّْٚ َٛ ِم
ٚفِ ٌَ َنَّ اف ِٕ َثِر :  ـْ َؿ فأِْلَ ُْ ِٞ : َأنَّ احلُ ُػ ، احلَِدي ًْ َق افوَّ

ِٛ َذفَِؽ  ًَ َراِر بَِح ٍِ  .  َؾَجَٚء إَْمُر بِٚف

 املجال الجاىٕ : اليَى عً الشطب قائّنا :

ب َؿِٚئام ، ووردت  َِؿ َإٔف ؿد َوردت َأَحِٚديٞ بَِجَقاز افّؼْ ؿٚل افًْٔك :َواْظ

ًْْف .  َّ  َأَحِٚديٞ بِ

ٌَّٚس،  : َحِديٞ َظذ  َؾّـ َأَحِٚديٞ اجلََقاز ٚ   َوَحِديٞ اْبـ َظ . َرَوامُهَ

َّْٚ  افٌخٚري ـُ َٕٚؾِع َظُْف ، َوَؿَٚل :  ِمِذى مـ َحِديٞ  ْ ُهَْٚ ، َوَحِديٞ اْبـ ظّر َرَواُه افسِّ

                                                 

،  2118/  3 فِخىٚيب، أظالم احلديٞ  167، تٖويؾ خمتِػ احلديٞ  159/  10 افٌٚريؾتح   

 ذم، ادًٚفؽ  176/  3، ادًِؿ بٍقائد مًِؿ  411/  9ٓبـ بىٚل  افٌخٚريذح صحٔح 

، افنذا افٍٔٚح فألبْٚشك  284، مَدمٜ ابـ افهالح  470/  7 افًريبذح مقضٖ مٚفؽ ٓبـ 

، ذح  246/  21 افَٚري، ظّدة  109/  2 فًِراؿل، ذح افتٌكة وافتذـرة  472/  2

/  10، مًرؾٜ افًْـ وأثٚر فٌَِٔٓك  310/  4، ذح مًٕٚك أثٚر  349/  4منُؾ أثٚر 

189 

، مًِؿ ذم  5615/  110/  7ذم صحٔحف :ـتٚب إذبٜ / بٚب افؼب ؿٚئام  افٌخٚري  

، افسمذى ذم  2027/  1601/  3صحٔحف: ـتٚب إذبٜ / بٚب ذم افؼب مـ زمزم ؿٚئام 

ِب َؿٚئاًِم افًْـ : ـتٚب إذبٜ / بٚب  ْ ِٜ ذِم افؼُّ ْخَه  1882/  365/  3َمٚ َجَٚء ذِم افرُّ

، ابـ مٚجف ذم 5617/  110/  7حف : ـتٚب إذبٜ / بٚب افؼب ؿٚئام ذم صحٔ افٌخٚري  

َبُٚب  ،ذح منُؾ أثٚر3422/  1132/  2افًْـ : أبقاب إذبٜ / بٚب افؼب ؿٚئام 

ـِ َرُشقِل اهللِ  َِٔٚن ُمْنُِِؾ َمٚ ُرِوَي َظ ِب َؿٚئاًِم َب ْ ـِ افؼُّ ـْ هَنِِْٔف َظ  2109و 2108/  351/  5 ِم

٩٣٦
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ؾ ظذ ظٓد َرُشقل اهلل   ـُ ْٖ َٕب َوٕحـ ؿٔٚم َْٕؼَ ثؿَّ َؿَٚل : َهَذا  .  َوٕحـ ّٕنك ، َو

ٌَٚن. َحِديٞ حًـ َصِحٔح ، َوأخرجف  اْبـ مٚجف َواْبـ ح

ِمِذى افذى َرَواُه  ْ اَمِئؾ ظـ شًد بـ أبك َوؿٚص  ذمَوَحِديٞ افسِّ : َأن افنَّ

ِك  َٚن يؼب َؿِٚئام افٌَّْ  َوإِْشَْٚده حًـ. .  ـَ

ٚ َٓ وق َظْْ ِٚئك مـ َحِديٞ َمْنُ ًَ ِك  َوَحِديٞ َظِٚئَنٜ أخرجف افَّْ َؿَٚفٝ : َرَأْيٝ افٌَّْ

 ٞيؼب َؿِٚئام َوَؿِٚظدا... احلَِدي  . 

ِك  ذمَوَحِديٞ إٔس َرَواُه َأمْحد  ْده: َأن افٌَّْ ًْ ٜ : َؾؼب  ُم ََ دخؾ وؿربٜ مًِ

 .  مـ َؾؿ افَْرَبٜ َوُهَق َؿِٚئؿ ... احلَِديٞ

                                                 

ِب َؿِٚئاًم خرجف افسمذى ذم شْْف ذم أبقاب إذبٜ أ   ْ ـِ افؼُّ ِل َظ ْٓ /  364/  3َبُٚب َمٚ َجَٚء ذِم افَّْ

ُؾ َؿٚئاًِم  1880 ـْ َ ْٕ وابـ  3301/  1098/  2وابـ مٚجف ذم شْْف ذم ـتٚب إضًّٜ َبُٚب ا

ِٚر ادُْْهىَ  َُ ْٕ ُر َتْرِك إِ ـْ ِذي   ٍلحٌٚن ذم صحٔحف ذم ـتٚب إذبٜ ذم ِذ ِؾ افَّ ًْ
ٍِ َظَذ َؾِٚظِؾ اْف

َُٕٚه  ْر ـَ  783/  31/  2،ظٌد بـ محٔد 5322/  141/  12َذ

/  4افٌزار ذم مًْده  177  /216افسمذى ذم افنامئؾ ادحّديٜ : ذم صٍٜ ذب رشقل اهلل   

. وؿٚل افٌزار: ٓ ًِّٕف يروي ظـ 332147/ /  1افىزإك ذم ادًجؿ افٌُر  1205/  43

 ًد إٓ مـ هذا افقجف.ش

أمحد  1286/  106/  2افًْٚئك ذم افًْـ افُزى : ـتٚب افهالة / إٓكاف مـ افهالة   

/  124/  8افٌَٔٓك ذم صًٛ اإليامن : إـؾ وافؼب ؿٚئام  24567/  115/  41ذم ادًْد 

 5585و 5584

ـِ َرُشقِل َبُٚب  ذح منُؾ أثٚر 121/  225/  19أمحد ذم ادًْد    َِٔٚن ُمْنُِِؾ َمٚ ُرِوَي َظ َب

ِب َؿٚئاًِم اهللِ  ْ ـِ افؼُّ ـْ هَنِِْٔف َظ  2111/  353/  5 ِم

٩٣٧
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ْغ بـ َظذ رويَُْٚه َظـ َصٔخَْٚ زيـ افّديـ  ًَ اجلُْزء  ذمَرَواُه  َرمَحف اهلل َوَحِديٞ احلُ

ِٚذ مـ ًَ مـ ِرَواَيٜ ِزَيٚد بـ ادُْْذر َظـ بنر بـ َؽٚفٛ َظـ  افنٚؾًلَؾَقاِئد أبك بُر  اف

اَم َؿَٚل : َرَأْيٝ َرُشقل اهلل  ُٓ ْغ بـ َظذ َرِى اهلل َظْْ ًَ  .  يؼب َؿِٚئام ُح

َوَحِديٞ خٌٚب بـ إََرت، رويَُْٚه َظـ َصٔخَْٚ ، َوُهَق يرويِف َظـ َُمَِٚهد مـ 

إِك َظُْف َؿَٚل : بًثَْٚ َرُشقل اهلل  َزَ َْٔس َمًْٚ  ذم َحِديٞ افىَّ ًَىش َوَف ٜ ؾٖصٚبْٚ اف يَّ َهِ

 َٓ ٚ مثؾ افًَٚء ؾؼبْٚ مـ َفٌْ َٓ ْٔ َِ ََٕٚؿٜ فًٌوْٚ َؾِ٘ذا َبغ ِرْج َذا    َٚمٚء ، ؾتْقخٝ  َٓ . َؾ

َحَٚبٜ   حُؿ ادَْرُؾقع. ذمَزَمْف َؾُٔقن  ذممـ ؾًؾ افهَّ

رويَُْٚه َظـ َصٔخَْٚ َوُهَق يْروى مـ َحِديٞ شًٔد بـ َوَحِديٞ أبك ُهَرْيَرة 

ٌَر  ٌِر فِىزإك َإٔف َؿَٚل : َحدثِْك َأُبق ُهَرْيَرة َإٔف ر ذمُج
ِك  أيادًجؿ افهَّ  افٌَّْ

 .   يؼب مـ َزْمَزم َؿِٚئام

 ذمَوَحِديٞ أم شِٔؿ رويَُْٚه َظـ َصٔخَْٚ َوُهَق يْروى مـ َحِديٞ إٔس َظـ أمف 

ْد َأمْحد َؿَٚفٝ : دخؾ َرُشقل اهلل  ًْ ٚ َؿِٚئام ذموَ  ُم َٓ ٜ َؾؼب ِمْْ ََ ْٔٝ ؿرَبٜ مًِ ٌَ  .  اف

ِمِذى ْ ٌَْنٜ أخرجف افسِّ ـَ ٚ َوَحِديٞ  َٓ َؿَٚفٝ : دخؾ َظذ َرُشقل اهلل  َواْبـ مٚجٜ َظْْ

                                                 

 1035/  756/  2 افنٚؾًلافٍقائد ٕبك بُر   

 3697/  78/  4ادًجؿ افٌُر فِىزإك   

 357ح  223/  1ادًجؿ افهٌر   

َبُٚب  ، ذح منُؾ أثٚر 215/  176صافنامئؾ ادحّديٜ : ذم صٍٜ ذب رشقل اهلل   

ـِ َرُشقِل اهللِ  َِٔٚن ُمْنُِِؾ َمٚ ُرِوَي َظ ِب َؿٚئاًِم  َب ْ ـِ افؼُّ ـْ هَنِِْٔف َظ ، أخالق 2110/  352/  5 ِم

 3  /429  /719افٌْك 

٩٣٨
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  َؿِٚئام ذمَؾؼب مـ ٜ ََ  .   ؿرَبٜ مًِ

َحَٚبٜ َؿَٚفٝ : دخؾ  ذمَوَحِديٞ ـِثؿ َرَواُه َأُبق ُمقَشك ادَِديِْك  ـتٚب مًرَؾٜ افهَّ

ٜ َوُهَق َؿِٚئؿ. َظذ َرُشقل اهلل  ََ  َؾؼب مـ ؿرَبٜ مًِ

رو بـ  ّْ اق َظـ َظ زَّ ِٚص أخرجف ظٌد افرَّ ًَ رو بـ اف ّْ َوَحِديٞ ظٌد اهلل بـ َظ

ْٔٛ َظـ َأبِٔف َظـ جده َؿَٚل : َرَأْيٝ َرُشقل اهلل  ًَ  .  ذب َؿِٚئام َوَؿِٚظدا ُص

ِٚئٛ بـ خٌٚب َظـ َأبِٔف َظـ جده ، َؿَٚل :َرَأْيٝ َرُشقل  ًَّ َوَحِديٞ ظٌد اهلل بـ اف

ٚ َمٚء َؾؼب َؿِٚئام اهلل  َٓ اِزى  َؿَٚم إَِػ ؾخٚرة ؾِٔ د بـ أبك َحٚتِؿ افرَّ َّّ . َرَواُه َأُبق حُمَ

َْد َصِحٔح . ًَ  بِ

                                                 

/  370/  3ذم افًْـ : أبقاب إذبٜ / بٚب مٚ جٚء ذم افرخهٜ ذم اإلختْٚث  افسمذى  

 3421/  489/  4ابـ مٚجف ذم افًْـ : أبقاب إذبٜ / بٚب افؼب ؿٚئام  1892

/  365/  3افسمذى ذم افًْـ : أبقاب إذبٜ / بٚب مٚ جٚء ذم افرخهٜ ذم افؼب ؿٚئام   

 189/  6أمحد بـ حٌؾ  1883

مل أجده بٚفٍِظ افذى ذـره افًْٔك، ؿٚل أبق حمّدظٌد افرمحـ ) ابـ أبك حٚتؿ( شٖفٝ أبك ظـ   

ْيتقين، ظـ ظٌد حديٞ رواه  ٚج افَىَّٚن، ظـ ظٌد اهلل بـ مًٚويٜ افزَّ ـِ احلجَّ ِد ْب َّّ ـُ حُمَ ُر ْب ٍَ ًْ َج

أيب ِذْئٛ، ظـ ظٌد اهلل افًزيز بـ ظّرإٌـ ظٌد افًزيز بـ ظّر بـ ظٌد افرمحـ بـ َظْقف، ظـ ابـ 

ُٝ رشقَل اهلل  ه: َؿَٚل: رأي ـْ َجدِّ ـْ َأبِِٔف، َظ ٌَّٚب، َظ ـِ خ ٚئٛ ْب ًَّ ـِ اف ٌٍَؼ ُمتًَُِّئٚ، ْب ُؾ َؿِديًداذِم َض ـُ يٖ

َب؟ ؿٚل أبق ًٕٔؿ ذم مًرؾٜ افهحٚبٜ  ٚ مٌٚء ؾَؼِ َٓ َٚرٍة ؾِٔ :وصقابف ابـ ظٌد  2/913ُثؿَّ َؿَٚمَِ٘ػ َؾخَّ

ؾُٔقن مـ مًْد افًٚئٛ  3/77ظـ أبٔف ظـ جده . وؿٚل ابـ حجر ذم اإلصٚبٜ اهلل بـ افًٚئٛ 

َؿَٚل َأيِب: َهَذا 631ح473، ورواه ابـ صٚهغ ذم افْٚشخ وادًْقخ بٚب ذم إـؾ متُئٚ ص

ٌٞ بٚضٌؾ، وظٌُدافًزيز: مسوُك احلديٞ. ظِؾ احلديٞ ٓبـ أبك حٚتؿ   1530ح4/416حدي

٩٣٩
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 : َومـ َأَحاِديث اَدـْع 

ش َظـ أبك َصٚفح َظـ أبك ُهَرْيَرة َمْرُؾقظٚ  َّ َمٚ َرَواُه إَْثَرم َظـ مًّر َظـ إَْظ

 .  َوُهَق َؿِٚئؿ ٓشتَٚء: َفق يًِؿ افَِّذى يؼب 

قل : َؿَٚل َرُشقل اهلل  ذموروى ُمًِؿ  َُ َٓ يؼبـ  َصِحٔحف مـ َحِديٞ أبك ُهَرْيَرة َي

ؿ َؿِٚئام ، َؾّـ ًٕك ؾًِٔتَكء ـُ  .  أحد

ِك  ب َؿِٚئام وروى مـ َحِديٞ إٔس َأن افٌَّْ  .   زجر َظـ افّؼْ

ِك وروى َأْيوٚ مـ َحِديٞ أبك شًٔد  ب َؿِٚئام اخلُْدِرى : َأن افٌَّْ   زجر َظـ افّؼْ

                                                 

ـِ َرُشقِل اهللِ َبُٚب بَ  ذح منُؾ أثٚر   ِب َؿٚئاًِم  َِٔٚن ُمْنُِِؾ َمٚ ُرِوَي َظ ْ ـِ افؼُّ ـْ هَنِِْٔف َظ /  5 ِم

ـِ ،ابـ حٌٚن ذم صحٔحف : ـتٚب إذبٜ / 2100ح  346 ٚ هُنَِل َظ َٓ
ـْ َأْجِِ تِل ِم ِٜ افَّ َِّ ًِ ُر اْف ـْ ِذ

ِؾ)افؼب ؿٚئام(  ًْ
ٍِ ذم افًْـ افُزى: َجٚع أبقاب  ، افٌَٔٓك 5324ح  142/  12َهَذا اْف

 14643ح  459/  7افقفّٜٔ / بٚب مٚ جٚء ذم إـؾ واذب ؿٚئام

افٌَٔٓك  ،2026ح  1601/  3مًِؿ ذم صحٔحف :ـتٚب إذبٜ / بٚب ـراهٜٔ افؼب ؿٚئام   

ح  459/  7ذم افًْـ افُزى: َجٚع أبقاب افقفّٜٔ / بٚب مٚ جٚء ذم إـؾ واذب ؿٚئام

 8812ح  299/  15افٌزار ذم ادًْد ، 14641

 353/  20مًِؿ ذم صحٔحف :ـتٚب إذبٜ / بٚب ـراهٜٔ افؼب ؿٚئام أمحد ذم ادًْد   

ح  489/  4، ابـ مٚجف ذم افًْـ : أبقاب إذبٜ / بٚب افؼب ؿٚئام  2024و 13060ح

ـْ أَ ابـ حٌٚن ذم صحٔحف : ـتٚب إذبٜ /  3424 ْجِر َظ ُر افزَّ ـْ َب ادَْْرُء َوُهَق َؽْرُ َؿِٚظٍد ِذ ْن َيْؼَ

 5323ح 142/  12

أبق يًذ  2025ح 1601/  3مًِؿ ذم صحٔحف :ـتٚب إذبٜ / بٚب ـراهٜٔ افؼب ؿٚئام   

، افٌَٔٓك ذم افًْـ افُزى : َجٚع أبقاب افقفّٜٔ / بٚب مٚ جٚء  1321ح487/  2ذم مًْده 

 14640 ح 459/  7ذم إـؾ وافؼب ؿٚئام 

٩٤٠
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ِك   ذَّ : َأن افٌَّْ ًَ ِمِذى مـ َحِديٞ اجلَُٚرود بـ ادُ ْ ب  وروى افسِّ هنك َظـ افّؼْ

 ، َوَؿَٚل : َهَذا َحِديٞ حًـ َؽِريٛ .  َؿِٚئام

اَلم َإٔف  ذمؿٚل ابـ اجلقزى : إِن َؿَٚل َؿِٚئؾ : ؾَد شٌؼ  ًَّ ِْٔف اف َِ ْد َظذ َظ ًْ ُم

اَم ؾًِٝ ذب َؿِٚئام ، َوَؿَٚل : َرَأْيٝ َرُشقل اهلل  ـَ ، َؾُٔػ اجلّع َبغ     ؾًؾ 

 احلَِديثغ ؟

 َفاجَلَقاب : مـ َثاَلَثة أوجف :

ْخَهٜ أثٌٝ ، َؿَٚل : وٕرى َإٔف إِن َأحدَها :  َٚل : َأَحِٚديٞ افرُّ ََ ذـره إَْثَرم َؾ

َٕٚ افًِاَمء مـ  دَهٚ ، َٕٕٚ وجد ًْ ْخَهٜ َجَٚءت ب َْٖصؾ َثٚبٝ َأن افرُّ َراَهٜ بِ َُ َٕٝ اف ٚ ـَ

ِك  ٜ َواْبـ ظّر َوَأُبق  َأْصَحٚب افٌَّْ ًَ ْخَهٜ : ظّر َوظذ َوشًد وظٚمر بـ ربٔ ظذ افرُّ

ْيَرة َوظٌد اهلل بـ افزبر َوَظِٚئَنٜ ، ثؿَّ أَجٚزه افتٚبًقن : َشٚمل بـ ظٌد اهلل َوَضُٚوس ُهرَ 

ٌِك َوإِْبَراِهٔؿ َوَؽرهؿ. ًْ ٌَر َوافن ٔد بـ ُج ًِ  َوَش

ب ؾِِٔف َوالَقْجف الثَّاكِك :  َٚل : َأَراَد بِٚفَِٔٚم افَِّذى هنك َظـ افّؼْ ََ ٌَٜ َؾ ذـره اْبـ ُؿَتْٔ

َرب : ُؿؿ اإلشتًجٚل وَ  ًَ اَم َتَقل اف ـَ ك ،  ًْ ًَّ حٚجتْٚ ، َوَأَراَد بَقفف : ذب َؿِٚئام :  ذماف

َٓ شٚع ، بؾ بىّْٖٕٜٔ ـٚفَٚظد .   ؽر مٚش َو

                                                 

ِب َؿٚئاًِم افسمذى ذم افًْـ :أبقاب إذبٜ /    ْ ـِ افؼُّ ِل َظ ْٓ  364/  3َبُٚب َمٚ َجَٚء ذِم افَّْ

ـِ َرُشقِل اهللِ 1881ح َِٔٚن ُمْنُِِؾ َمٚ ُرِوَي َظ ـْ هَنِِْٔف  ،ذح منُؾ أثٚر فِىحٚوى َبُٚب َب ِم

ِب َؿٚئاًِم  ْ ـِ افؼُّ  2093ح 342/  5َظ

ـِ َرُشقِل اهللِ    َِٔٚن ُمْنُِِؾ َمٚ ُرِوَي َظ ِب ذح منُؾ أثٚر فِىحٚوى َبُٚب َب ْ ـِ افؼُّ ـْ هَنِِْٔف َظ ِم

 2103/  348/  5َؿِٚئاًم 
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َراَهٜ ، فًدمتُّـ َوالَقْجف الثَّالِث :   َُ ك ظذ َوجف اف ْٓ ِذى أَراُه : َأن افَّْ ُهَق افَّ

ُٞ اف ْٔ ِذى مـ َح ْٗ ُف ُي َّٕ َ
ِٕ ِٚرب ، َو ّٛ ، َؾِ٘ن ادًدة تُقن افنَّ َحٚل افَٔٚم ـٚدتَِص .  ذمىِّ

ْٔاَمن  َِ ِّٕك َرَأْيٝ َأَبٚ ُش َٚن فًذر . ثؿَّ إِ ـَ َوَمٚ ُرِوى َإٔف ذب َؿِٚئام يدل ظذ اجلََقاز ، َوؿد 

ُف أْرؾؼ بٚفنٚرب  َّٕ َ
ِٕ ِْٖديٛ  ب َؿِٚئام هنك َت ك َظـ افّؼْ ْٓ َٚل : افَّْ ََ َْٕحق َمٚ َوؿع ػ َؾ ؿد ذـر 

َٕٚ إٔجع  ٚ ـَ قن وضّْٖٕٜٔ  ُُ ِٚرب ظذ َحٚل ُش ٚم َوافَؼاب إِذا تْٚوهلام افنَّ ًَ ، َوَذفَِؽ افىَّ

ٜ اوىرابٚ  ذمافٌدن وأمرأ  ذم ـَ ُروق ، َوإِذا تْٚوهلام ظذ َحٚل َحَر ًُ ادًدة  ذماف

َٚن ؾِِٔف افًٍٚد َوُشقء اهلوؿ . َُ  وختوخوٚ ، َؾ

ِك  َّٕاَم َإٔف ذب ؿَ  َوَمٚ ُرِوى َظـ افٌَّْ وَرة افداظٜٔ ، َوإِ ُ َق متٖول ظذ افيَّ ُٓ ِٚئام َؾ

قد ُهََْٚك وافىّْٖٕٜٔ  ًُ ُِقم َأن افَ ًْ ٜ ، ذب مـ َمٚء َزْمَزم َؿِٚئام ، َوَم َُّ َّ ؾًؾ َذفِؽ بِ

ِْٔف ويتَدون بِِف  ِْٔف يْيُروَن إَِف َِ س َظ َهَذا  ذمًُٕٓؿ ، َؾرخص  ذمـٚدتًذر إلزدحٚم افَّْٚ

ْذر ًُ ِْ ب  .   ف ِريؿ افّؼْ ؿٚل افًْٔك :َواْشتدلَّ أهؾ افيَِّٚهر هِبَِذِه إََحِٚديٞ ظذ حَتْ

 َؿِٚئام .

َّٜٔ اجلّع َبْٔٓاَم  ٍْٔ ـَ  ظذ َأْؿَقال :مًِؽ اجلّع : ثؿَّ 

َٞ اجلََقاز ظذ  َٓ ظذ افتَّْحِريؿ ، َوَأَحِٚدي قل ظذ افتَِّْْزيف  ُّ ك حَمْ ْٓ َأحدَهٚ : َأن افَّْ

َٕٔٚف، َوهُ  ف ، ـٚخلىٚبك َوأبك َب َْ ٍِ ٜ اجلٚمًقن َبغ احلَِديٞ َواف َّّ ِْٔف إَِئ ِذى َصٚر إَِف َق افَّ

ْرُضٌِك ، َوأبك  َُ ٌَّٚس اف ًَ َٔٚض َوأبك اف ِٚى ِظ ََ ِقى َوأبك ظٌد اهلل ادَٚزِرى َواف ٌَ ٌَ د اف َّّ حُمَ

 ٚ ِريَّ ـَ َٚػ . افْقويَز ًَ  ، َرمِحٓؿ اهلل َت

                                                 

 183/  3ـنػ ادنُؾ مـ حديٞ افهحٔحغ   
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ٚفِِؽ   ًَ ـُ ادَ ًَ اِض  َوَهَذا َأْح ْظِسَ ِٓ ـَ ا ُدَهٚ ِم ًَ ٚ َوَأْب َٓ ُّ َِ َوَؿْد َأَصَٚر إَْثَرُم  -َوَأْش

َٓ َظَذ  -إَِػ َذفَِؽ َأِخًرا   ِٛ ِدي ْٖ ْٝ َظَذ اإِلْرَصِٚد َوافتَّ َِ ُٜ مُحِ َراَه َُ ِٝ اف ٌََت َٚل : إِْن َث ََ َؾ

َّٕفُ  َٖ َدُه بِ ى ، َوَأيَّ َٚن َحَراًمٚ ُثؿَّ  افتَّْحِريِؿ . َوبَِذفَِؽ َجَزَم افىََّزِ ـَ َمُف َأْو  َٚن َجِٚئًزا ُثؿَّ َحرَّ ـَ َفْق 

ِك  َ افٌَّْ ٌَغَّ َزُه َف ًٕٚ َواِوًحٚ َجقَّ َٚٔ ٌَُٚر بَِذفِ َذفَِؽ َب ِٝ إَْخ َٚرَو ًَ َِامَّ َت َذا، َؾ ٚ هِبَ َٓ َْْٔ َْٚ َب ًْ   َؽ ََجَ

ُس  ََِػ افَّْٚ ِرَهُف  ذمَؿَٚل ادَِٚزِرى : اْخَت ـَ قُر إَِػ اجلََقاِز ، َو ُٓ ّْ َٛ اجلُ َهَذا ، َؾَذَه

بِِف  ٌََٚدَر فُِؼْ  َؾ
ٍ
ـِ َأَتك َأْصَحُٚبُف باَِمء ُف دَِ ك َيَْْكِ ْٓ ؾَّ افَّْ ًَ ُٔقِخَْٚ : َف ُض ُص ًْ َٚل َب ََ َؿْقٌم ، َؾ

ْقمِ  ََ ْقِن َشِٚؿك اف ـَ ـْ  ٌَْداًدا بِِف َوُخُروًجٚ َظ
ُؿ : اْشتِ ُٓ َِ ٌْ ًبٚ . َؿَٚل : َوَأْيًوٚ  َؿِٚئاًم َؿ آِخَرُهْؿ ُذْ

ِِْؿ  ذمَؾِ٘نَّ إَْمَر  ًِ َٓ ِخاَلَف َبْغَ َأْهِؾ اف  
ِ
ٚء ََ ْشتِ ِٓ ِٞ َأبِك ُهَرْيَرَة بِٚ َْٔس َظَذ  ذمَحِدي ُف َف َّٕ َأ

ُف َمْقُؿقٌف َظَذ  َّٕ ُر َأ َٓ ُٔقِخ : إَْط ُض افنُّ ًْ لَء . َؿَٚل : َوَؿَٚل َب َِ َت ًْ َأبِك ُهَرْيَرَة ،  َأَحٍد َأْن َي

ك  ْٓ ُٞ افَّْ بِِف َؿِٚئاًم َتُدلُّ َظَذ اجلََقاِز ، َوَأَحِٚدي َٞ ُذْ ُر ِػ َأنَّ َأَحِٚدي َٓ ِذى َيْي ثؿ ؿٚل : َوافَّ

َنَّ  ِٕ ُؾ ، َأْو  َّ ـْ ِّٞ َظَذ َمٚ ُهَق َأْوَػ َوَأ ٌَِٚب َواحلَ ْشتِْح ِٓ ُؾ َظَذ ا َّ ِب َؿِٚئاًم  ذمحُتْ ْ افؼُّ

ًرا ؾَ  ُؾ َؿْقُفُف َضَ َّ َْمِِْف . َؿَٚل : َوَظَذ َهَذا افثَِّٕٚك حُيْ ِٕ ُف ُهَق  َِ ًَ ـْ َأْجِِِف ، َوَؾ َرُه ِم َُ ْٕ ـْ  "َٖ َّ َؾ

ًِك  "ًٕك ؾًِٔتَلء  ُدُه َؿْقُل افََّْخ يِّ َٗ ْلُء َدَواَءُه ، َوُي ََ قُن اف ُُ ًِْىٚ َي ُك ِخ َظَذ َأنَّ َذفَِؽ حُيَرِّ

ـْ َذفَِؽ  " اَم هَنَك َظ َّٕ ِـ  إِ ٌَْى  اف
ِ
 ."فَِداء

قن  افْقويؿٚل  ُُ ِٚرب ظذ َحٚل ُش ٚم َوافَؼاب إِذا تْٚوهلام افنَّ ًَ : افىَّ

َٕٚ إٔجع  ٚ ـَ ٜ  ذمافٌدن وأمرأ  ذموضّْٖٕٜٔ :  ـَ ُروق ، َوإِذا تْٚوهلام ظذ َحٚل َحَر ًُ اف

ِك  ادًدة وختوخوٚ: ذماوىرابٚ  َٚن ؾِِٔف افًٍٚد َوُشقء اهلوؿ . َوَمٚ ُرِوى َظـ افٌَّْ َُ َؾ

                                                 

 194/  13ذح صحٔح مًِؿ  ذم افْقوي  
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  "  َإٔف ذب َؿِٚئام" :ٜ َُّ َّ َّٕاَم ؾًؾ َذفِؽ بِ وَرة افداظٜٔ ، َوإِ ُ َق متٖول ظذ افيَّ ُٓ  َؾ

قد ُهََْٚك وافىّْٖٕٜٔ ـٚدتًذر : ٓ ًُ ُِقم َأن افَ ًْ زدحٚم ذب مـ َمٚء َزْمَزم َؿِٚئام ، َوَم

 َِ س َظ ِْٔف ويَتدون بِِف افَّْٚ ْذر . ذمًُٕٓؿ ، َؾرخص  ذمِْٔف يْيُروَن إَِف ًُ ِْ  َهَذا ف

 افتَِّْْزيِف ،  افْقويثؿ ؿٚل 
ِٜ َراَه ـَ قٌل َظَذ  ُّ ٚ حَمْ َٓ ك ؾِٔ ْٓ ٚ َأنَّ افَّْ َٓ َقاُب ؾِٔ : َوافهَّ

ُبُف  ٚ ُذْ ٌَٔٚن فِجقاز ؾال إصُٚل وٓتًٚرض َوَأمَّ ٌَ ُ  َؿِٚئاًم َؾ غَّ ًَ ُٚه َيَت َٕ ْر ـَ ِذى َذ ، َوَهَذا افَّ

َْٔػ ُيَهُٚر إَِػ  ـَ ًَِىٚ َؾِٚحًنٚ ، َو ْد َؽَِِط َؽ ََ ُه َؾ ًخٚ َأْو َؽْرَ ًْ َٕ ـْ َزَظَؿ  ٚ َم ِْٔف ، َوَأمَّ ادَِهُر إَِف

َّٕك َففُ  َٝ افتَِّٚريُخ : َوَأ ٌَ ِٞ َفْق َث ِع َبْغَ إََحِٚدي ّْ ِٚن اجلَ َُ ِخ َمَع إِْم ًْ  بَِذفَِؽ. افَّْ

ِك  ُف افٌَّْ َِ ًَ ُروًهٚ َوَؿْد َؾ ُْ ُب َؿِٚئاًم َم ْ قُن افؼُّ ُُ َْٔػ َي ـَ  ؟َؾِْ٘ن ِؿَٔؾ : 

َُِف  ًْ
َٚن بٕٔٚٚ فِجقاز ٓ َؾٚجلََقاُب : َأنَّ ؾِ ـَ ََٔٚن  إَِذا  ٌَ ُروًهٚ : َبِؾ اف ُْ يُقن َم

ِْٔف  َِ ٌٛ َظ َٝ َظْْ َواِج ٌَ ُروًهٚ َوَؿْد َث ُْ قُن َم ُُ َْٔػ َي َُ ُف ، َؾ َّٕ ًة ، َوَضَٚف  ُف َأ ًة َمرَّ َٖ َمرَّ َتَقوَّ

ََٕيِٚئُر  ُؾ ، َو َّ ـْ ًٔٚ َأ َقاَف َمِٚص ًٍِر ، َمَع َأنَّ اإِلَْجََٚع َظَذ َأنَّ افُقُوقَء َثاَلًثٚ ، َوافىَّ َظَذ َب

َٚن  َُ ٍة ، َؾ اٍت ، َوُيَقا ءيٌْف ظذ جقاز افق َهَذا َؽْرُ ُمَْْحِكَ ًة َأْو َمرَّ ُٛ َظَذ َمرَّ
طِ

 إَْؾَوِؾ ِمُْْف . 

ٚ َؿْقُفُف  ٌَِٚب  " ؾّـ ًٕك ؾًِٔتَكء "ثؿ ؿٚل : َوَأمَّ ْشتِْح ِٓ قٌل َظَذ ا ُّ ْح َّ َؾ

يِح، ؾ٘ن  ِ ِحِٔح افكَّ ِٞ افهَّ ُه هِلََذا احلَِدي َٖ َٚي ََ َب َؿِٚئاًم َأْن َيَت ـْ َذِ ُّٛ دَِ َتَح ًْ ُٔ َوافَّْْدِب ، َؾ

ُُِف ظَ  ٌَِٚب.إمر إذا تًذر مَحْ ْشتِْح ِٓ  َذ افُقُجقِب مُحَِؾ َظَذ ا

ٚ ؿقل افَٚى ظٔٚض  ًٔٚ فٔس  ٓ "َوَأمَّ َِٕٚش َب  ـْ َذِ ِؿ َأنَّ َم ِْ ًِ خالف َبْغَ َأْهِؾ اف

ْقُن  .ؾٖصٚر بذفؽ إػ تؤًػ احلديٞ ؾال"ظِٔف أن يتَٖٔه  ـَ يِتٍٝ إَِػ إَِصَٚرتِِف ، َو

٩٤٤
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ٌُقا   ْ ُيقِج ِِْؿ مَل ًِ ٍع َمَْْع  آشتَٚءة َٓأْهِؾ اف َظك ُمدَّ ًٜ ، َؾِِ٘ن ادَّ ٌَّ َتَح ًْ ْقهَنَٚ ُم ـَ يّْع 

ٌَِٚب ؾٓق َمٚزف ٓ ْشتِْح ِٓ ٌَِٚب ؟  ا ْشتِْح ِٓ ـَ َفُف اإِلَْجَُٚع َظَذ َمِْْع ا ـْ َأْي
ِّ ِْٔف ، َؾ يِتٍٝ إَِف

 َ ُٜ بِٚفتََّقمهُّ حَي ِ ُٜ افكَّ ِحَٔح ُٜ افهَّ َّْ ًُّ ُك َهِذِه اف َْٔػ ُتْسَ ـَ َظَٚوى ! َو  ِٚت َوافدَّ

ُر  ـْ ًدا ، َوِذ ِّّ ًَ ًٔٚ َأْو ُمَت ِٚش َٕ َب َؿِٚئاًم  ـْ َذِ َٚءُة دَِ ََ ْشتِ ِٓ ُّٛ ا َتَح ًْ ُف ُت َّٕ ْؿ َأ َِ ُثؿَّ اْظ

ِشك  ِه بَِىِريِؼ  ذمافَّْٚ ُف : َبْؾ فِِتٌَِِّْْٔف بِِف َظَذ َؽْرِ ٍُ ٚفِ ِٚصَد خُيَ ََ َْٔس ادَُراُد بِِف َأنَّ اف  َف
ِٞ  احلَِدي

َُِّػ أوػ . َُ ُٛ ادُ ِٚمُد ادَُخَٚض ًَ ٍٛ : َؾٚف ِشك َوُهَق َؽْرُ خُمََٚض ُف إَِذا َأَمَر بِِف افَّْٚ َّٕ َ
ِٕ  إَْوَػ ، 

ِٜ ، َوَخٚفػ َذفِؽ  افْقويجزم  َراَه َُ ْوَوٜ  " ذمُهَْٚ بِٚف َٚل  "افرَّ ََ تًٌٚ فِراؾًك َؾ

َْٔس بُّروه . ب َؿِٚئام َف  : إِن افّؼْ

َن ادَِٚصك ُيًّك َؿِٚئام ، َؿَٚل اهلل ظز  الثَّاكِك : ِٕ َأن ادَُراد بٚفَٚئؿ ُهَْٚ : ادَِٚصك ، 

ِْٔف َؿِٚئاًم  }َوجؾ : َِ َٝ َظ َّٓ َمٚ ُدْم ِْٔف ، َوافًرب َتَقل :  أي .   {إِ ًٌٚ بِٚدَْنك إَِف : مقاط

ٚ ، َؿَٚفف اْبـ افتِّغ . أيحٚجتْٚ  ذمُؿؿ  َٓ  : امش ؾِٔ

ّؿ ِظَْْد الثالث : ًَ ـْ مَلْ ُي ك َظَذ َم ْٓ ِْٖويٍؾ آَخَر : َوُهَق مَحُْؾ افَّْ َجََْح افىََّحِٚوى إَِػ َت

بِِف ، َوَهَذا إِْن َشَِِؿ َفُف  ْؿ َفُف  ذمُذْ َِ ًْ ِٞ مَلْ َي ِٚظ إََحِٚدي ٍَ ِض أف ًْ ٚ . ذمَب َٓ
َّٔتِ

َِ  َب

اَم ُهَق مِ  رابعا : َّٕ ـْ َذفَِؽ إِ ك َظ ْٓ ٍر بِِف ، ِؿَٔؾ إِنَّ افَّْ َٜ ُوُؿقِع َضَ ِّٛ خَمََٚؾ ِٜ افىِّ
َٓ ـْ ِج

ِق َوُحُهقِل افَقَجِع  َ ـَ افؼَّ ُد ِم ًَ ـُ َوَأْب َُ َب َؿِٚظًدا َأْم ْ ِِْؼ ،  ذمَؾِ٘نَّ افؼُّ ٌِِد َأِو احلَ َُ اف

َب َؿِٚئاًم . ـْ َذِ ـُ ِمُْْف َم َم ْٖ َٓ َي ؾُّ َذفَِؽ َؿْد  ـُ  َو

                                                 

 75شقرة آل ظّران مـ أيٜ   
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 الرتدٔح : ٕاملسلك الجاى 

ٍر إَْثَرِم ، َأنَّ أَ  ُْ ُٜ َأبِك َب ََ ك ، َوَهِذِه َضِري ْٓ ِٞ افَّْ ـْ َأَحِٚدي ُٝ ِم ٌَ َٞ اجلََقاِز َأْث َحِٚدي

ٍَٕس  ُٞ َأ َٚل : َحِدي ََ ِْك  -َؾ ًْ ك  ذمَي ْٓ ـْ َؿْد َجَٚء َظُْْف ِخاَلُؾُف  -افَّْ
ُِّٔد اإِلْشَِْٚد ، َوَفُِ  -َج

ِْك  ًْ َزُم  -اجلََقاِز  ذمَي ِْ َٓ َي ِْٔف َؿَٚل : َو ِريِؼ إَِف ْقِن افىَّ ـَ ـْ  ِْٔف  ذمِم ِريِؼ إَِف ـَ افىَّ َٝ ِم ٌَ ك َأْث ْٓ افَّْ

َء  ذم ْ َُٕف افقَّ ـْ ُهَق ُدو َٝ َؿْد َيْرِوى َم ٌْ َنَّ افثَّ ِٕ ُف َأْؿَقى ،  ُِ ٚبِ ََ قَن افَِّذى ُي ُُ َٓ َي اجلََقاِز : َأْن 

ـْ َأبِك ُهَرْيَرةَ  ِْٔف.ُثؿَّ َأْشََْد َظ َِ ُح َظ جَّ ِب َؿِٚئاًم . َؿَٚل إَْثَرُم : َؾَدلَّ  َؾُرَ ْ َْٖس بِٚفؼُّ َٓ َب َؿَٚل : 

َٜ َظُْْف  َواَي َْٖس بِِف . َؿَٚل : َوَيُدلُّ َظَذ  ذمَظَذ َأنَّ افرِّ َٓ َب َّٓ دََٚ َؿَٚل  ًٜ : َوإِ ْٝ َثٚبَِت ًَ ْٔ ك َف ْٓ افَّْ

ك َأْيًوٚ  ْٓ ِٞ افَّْ  َأَحِٚدي
ِ
 َوَهٚء

ِ
َِاَمء ًُ ُٚق اف ٍَ َب اتِّ َْٔس َظَذ َأَحٍد َذِ ُف َف َّٕ لَء . َظَذ َأ َِ َت ًْ َؿِٚئاًم َأْن َي

ٚ إَِصَٚرُتُف إَِػ  َٖمَّ ِٞ افْٓك ؾَٚل : َؾ ٍَٔٚض َٕحِٚدي ُٔػ افَٚى ِظ ًِ ـام َٕؾ ابـ حجر َتْو

َُٔجُٚب َظُْْف : بِ  َُْف : َؾ ًَ ٚ َوَؿْد َظْْ ًً ْقِن َؿَتَٚدَة ُمَدفِّ َُ ٍَٕس بِ  َأ
ِٞ ِٔػ َحِدي ًِ َح َتْو َُّٕف َسَّ  ذمَٖ

ُؾ  ـْ ٍَٕس َؾَٕٚ َ
ِٕ  َْٚ ِْ ٍَٕس ، َؾِ٘نَّ ؾِِٔف ُؿ ـْ َأ ِٙ َشاَمَظُف َفُف ِم َت َْ َِْد باَِم َي ًَّ ِس اف ٍْ َٕ   ... 

َق َؿقل شٌؼ  ُٓ قر : َؾ ُٓ ك َؽْرُ َمْن ًَ َٖنَّ َأَبٚ ِظٔ ٍٔد بِ ًِ َٞ َأبِك َش ُف َحِدي ٍُ ٔ ًِ ٚ َتْو َوَأمَّ

ِْٔف ابـ ادَِديِْك ٌََّٚن ، َوِمثُْؾ  إَِف ى وابـ ِح ُف افىََّزِ ََ َّٓ َؿَتَٚدُة ، َفُِـ َوثَّ ْ َيْرِو َظُْْف إِ ُف مَل َّٕ َ
ِٕ  ،

ُج  ـِ َوُهَق  ذمَهَذا خُيَرَّ َتَٚدَة ؾِِٔف إِْشََْٚدْي ََ َنَّ فِ ِٕ ٌٜ َمْرُدوَدٌة ،  َقاِهِد ، َوَدْظَقاُه اْوىَِراَب افنَّ

ُف حِلَ  ٍُ ٔ ًِ ٚ َتْو ٌَِػ َحٚؾٌِظ . َوَأمَّ َق خُمَْت ُٓ ـِ مَحَْزَة : َؾ َر ْب َّ ًُ ِٞ َأبِك ُهَرْيَرَة بِ ِف ،  ذمِدي َِ َتْقثِٔ

                                                 

ـْ وفٍيف  2024ح 1600/  3مًِؿ ذم صحٔحف :ـتٚب إذبٜ / بٚب ـراهٜٔ افؼب ؿٚئام    َظ

ِلِّ  ـِ افٌَّْ ٍَٕس، َظ ُجُؾ َؿٚئِاًم » َأ َب افرَّ ُف هَنَك َأْن َيْؼَ َّٕ َٚل: شَأ ََ ُؾ، َؾ ـْ َ ْٕ َْٚ َؾٚ ِْ َُ َذاَك َأَذُّ »، َؿَٚل َؿَتَٚدُة: َؾ

 ُٞ ٌَ ، افٌَٔٓك ذم افًْـ افُزى : مٚ جٚء ذم إـؾ  353 / 20، أمحد ذم ادًْد  ،شَأْو َأْخ

 14639ح 459/  7وافؼب ؿٚئام

٩٤٦
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ٌِِؿ  
ًْ ُج َفُف ُم ُف خُيَرِّ ُِ ـْ َأبِك  ذمَوِمْث ـْ َأبِك َصٚفٍِح َظ ِش َظ َّ ُف إَْظ ًَ ِٚت ، َوَؿْد َتَٚب ًَ ادَُتَٚب

جْ  َّ ُٞ بِ ٌََّٚن ، َؾٚحلَِدي قِع ُضُرِؿِف َصِحٌٔح .ُهَرْيَرَة ِظْْد َأمْحد وابـ ِح ُّ 

ؿ :  وؿد ُٓ ب َؿِٚئام ، ِمْْ ك َظـ افّؼْ ْٓ ًِٔػ َأَحِٚديٞ افَّْ َّٜٔ بَتْو
َؿَٚل ََجَٚظٜ مـ ادَٚفُِِ

 َأُبق ظّر بـ ظٌد افز ، ؿٚل افًْٔك :َوؾِٔف ٕير .

ؿٚل ابـ افًربك : يسّجح حديٞ اجلقاز ظذ حديٞ ادْع مـ وجقه :إّول : 

ب ؿٚئاًم . وافثٕٚك : ّٕن ثٌقت اجلقاز ـٚن ّٕن اخلٍِٚء ظِّق ْ ِٜ افقداع ،  ذما بٚفؼُّ َحجَّ

 .   وهق مـ آخر ؾًِِف

 املسلك الجالح اليسذ :

ٌَٚن   قَخٜ ، َؿَٚفف أثرم وابـ صٚهغ َواْبـ ح ًُ ك َمْْ ْٓ  ذمَأن َأَحِٚديٞ افَّْ

ِٞ اجلََقاِز :  ََٖحِٚدي ٌٜ بِ قَخ ًُ ٌُقِِتَٚ َمْْ ِديِر ُث َْ ك َظَذ َت ْٓ َٞ افَّْ َصِحٔحف، ؿٚفقا : إنَّ َأَحِٚدي

َغ بِٚجلََقاِز . ًِ ِٜ َوافتَّٚبِ َحَٚب َيِؿ افهَّ ًْ ـَ َوُم اِصِدي  افرَّ
ِ
ٚء ٍَ َِ ِؾ اخلُ َّ ِٜ َظ ِريَْ ََ  بِ

َخ أَ  - ًْ َٕ َظك  ك : َوَؿْد ظُس َذفِؽ ابـ َحْزٍم ، َؾٚدَّ ْٓ ِٞ افَّْ ََٖحِٚدي ِٞ اجلََقاِز بِ َحِٚدي

ـِ  َّ ِع ، َؾ ْ ِؿ افؼَّ ُْ َرٌة حِلُ رِّ ََ ك ُم ْٓ ُٞ افَّْ َٖنَّ اجلََقاَز َظَذ َوْؾِؼ إَْصِؾ ، َوَأَحِٚدي ٚ بِ ًُ ًِّ َّ ُمَت

ْح  ِٓ ُٝ بِٚ ٌُ َٓ َيْث َخ  ًْ َُٔٚن ، َؾِ٘نَّ افَّْ ٌَ ِْٔف اف َِ ًَ ك َؾ ْٓ َد افَّْ ًْ َظك اجلََقاَز َب  تاَِمِل .ادَّ

َرٌة ، دَِٚ َوَؿَع ِمُْْف  َٖخِّ َٞ اجلََقاِز ُمَت َٖنَّ َأَحِٚدي ْؿ : بِ ُٓ ُو ًْ ِٜ  ذم َوَأَجَٚب َب َحجَّ

ِِِف  ًْ
ـْ ؾِ َٚن َذفَِؽ إَِخُر ِم ـَ ٍس ، َوإَِذا  ٌَّٚ َدلَّ َظَذ اجلََقاِز ،  افَقَداِع مـ َحِديٞ ابـ َظ

 افرَّ 
ِ
ٚء ٍَ َِ ِؾ اخلُ ًْ

ٍِ ُد بِ َٖيَّ َدُه . َوَيَت ًْ ـَ َب  اِصِدي

                                                 

 ٕبك بُر ابـ افًربك . 358/  7ذح ُمَقضَّٖ مٚفؽ  ذمادًٚفِؽ   

٩٤٧
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ُٝ  : حّدثْٚ افٌخٚريؿٚل   ًْ
ِّ َة َش َْٔنَ ـُ َم ٌُْد ادَِِِؽ ب ُٜ َحدثَْٚ َظ ٌَ ًْ آَدُم َحدثَْٚ ُص

ـِ َظِذ  ُث ظ ـَ َشَزَة حُيَدِّ اَل ب َد افَّْزَّ ًَ َر ، ثؿَّ َؿ ْٓ َُّٕف صذَّ افيُّ ِٟ افِْٚس  ذم: أ  ذمَحقاِئ

ُف وَيَدْيِف ،  َٓ َؾ وْج ًَ َب وَؽ  َؾَؼِ
ٍ
ْكِ ، ُثؿَّ ُأتِك باِمء ًَ ْت َصالة اف ِٜ حتَّك َحَيَ قَؾ ُُ ِٜ اف ٌَ َرَح

َرُهقَن  ُْ َٕٚشٚ َي َُِف وْهَق ؿِٚئٌؿ ، ُثؿَّ َؿَٚل : إنَّ  َب َؾْو ِْٔف ، ُثؿَّ ؿَٚم َؾَؼِ َِ َر رأَشُف وِرْج ـَ وَذ

َب ؿِٚئاًم ، وإنَّ افٌْ ْ ُٝ  صَْعَ   لافؼُّ ًْ  .  ِمْثَؾ َمٚ َصَْ

 املجال الجالح : اختياخ األسكٔة :
ْهرِ  ـِ الزُّ ـُ أبك ِذْئٍب َع ـِ ُعْتَبَة  يحّدثـا آَدُم َحدثـَا اب ـِ َعْبِد اهلل ب ـْ ُعَبْقِد اهلل ب ع

ـْ أبك َشعقٍد اخُلْدرِ  ـِ اْختِـاِث إْشِؼَقِة. عـُف َقاَل : ََنَك رشقُل اهلل   يع :  َيْعـِك ع

َب ِمـْفا   أْن ُتْؽَسَ   .   أْفَقاُهفا َفَقْْشَ

                                                 

، مًٚمل افًْـ  235، تٖويؾ خمتِػ احلديٞ ٓبـ ؿتٌٜٔ  229ٕٚشخ احلديٞ ومًْقخ فألثرم   

، اإلحُٚم ذم أصقل  72/  6، ذح ابـ بىٚل  275 / 4ذح شْـ أبك داود  فِخىٚيب

ِؿ بٍقائد مًِؿ  356/  8، آشتذـٚر  149/  8إحُٚم ٓبـ حزم  ًْ  يافْقو، 113/  3،ادُ

بتكف 198/  21 يظّدة افَٚر، 81/  10 يؾتح افٌٚر،  198/  13ذح صحٔح مًِؿ 

ح  110/  7ذم صحٔحف :ـتٚب إذبٜ / بٚب افؼب ؿٚئام  يافٌخٚرواختهٚر ، واحلديٞ 

ـِ َرُشقِل اهللِ  2104/  349/  5ذح منُؾ أثٚر 5616 َِٔٚن ُمْنُِِؾ َمٚ ُرِوَي َظ ـْ َبُٚب َب ِم

ِب َؿِٚئاًم، ابـ حٌٚن ذم صحٔحف :ـتٚب افؼبٜ / بٚب آداب افؼاب ْ ـِ افؼُّ /  144/  12هَنِِْٔف َظ

 309/  262/  1ذ ،مًْد أبك يً 5326

َٓ إبٕٚتٓٚ .   ٜ َو ََ ٔ َِ َٓ ـنَهٚ َح  ادَُراد مـ ـنَهٚ ثْٔٓٚ 

 ذم، مًِؿ  5625ح  112/  7صحٔحف ـتٚب إذبٜ بٚب اختْٚث إشَٜٔ  ذم يافٌخٚر  

 ذمافًْـ : ـتٚب بٚب  ذمصحٔحف : ـتٚب إذبٜ بٚب آداب افىًٚم وافؼاب ، أبق داود 

 185/  18و 72/  17مًْده  ذماختْٚث إشَٜٔ ، أمحد 
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ْهِرى َقاَل : حّدثـك   ـِ الزُّ ـُ ُمؼاتٍِؾ أْخَزكا عْبُد اهلل أْخزكا ُيقُكُس ع ُد ب حّدثـاُُمَؿَّ

ُف شِؿَع َأَبا َشعقٍد اخُلْدِرى  ـُ عْبِد اهلل أكَّ  َيُؼقُل : َشِؿْعُت رشقَل اهلل ُعَبْقُد اهلل ب

ـِ اْختِـَاِث إْشِؼَقةِ   .  َيـَْفك َع

ُمْسَتْدركف مـ ِرَواَية َزمَعة بـ َصالح َعـ َشؾَؿة بـ  يفوروى اْبـ ماجة َواحَلاكِؿ 

َعـ اختـاث إشؼقة ، َوَأن رجال َبْعَدَما َنك َرُشقل  وهرام َقاَل : َنك َرُشقل اهلل 

ْقؾ إََِل السؼاء اهلل  َهَذا َضِريؼ آخر مـ  .  فاختـثف َفخرجت ِمـُْف َحقَّةَقاَم مـ الؾَّ

د بـ مَؼاتؾ ادروِزى َعـ عبد اهلل بـ ادَُبارك  َحِديث أبك شعقد أخرجف َعـ ُُمَؿَّ

ْهِرى د بـ ُمسؾؿ الزُّ ، َوَعـ عبقد اهلل بـ  ادروِزى َعـ ُيقُكس بـ يِزيد إَْيِذ َعـ ُُمَؿَّ

اَمِع َعـ أبك  عبد اهلل بـ عتَبة َأكف شؿع َأَبا شعقد اخُلْدِرى ، َوهـا رصح عبقد اهلل بِالسَّ

اَمِع  شعقد ، بِِخاَلف الطَِّريؼ إول ُف بالعـعـة ، َوَكَذلَِؽ رصح َأُبق شعقد ُهـَا بِالسَّ َفنِكَّ

 بِِخاَلف الطَِّريؼ إول . لمـ الـَّبِ 

جف ُمسؾؿ َحدثـِك َحْرَمَؾة بـ حيقك أخزَكا اْبـ وهب َعـ ُيقُكس َعـ اْبـ َوأخر

صَفاب َعـ عبقد اهلل بـ عبد اهلل بـ عتَبة َعـ أبك شعقد اخُلْدِرى َقاَل : َنك َرُشقل اهلل 

                                                 

 ذم، ابـ مٚجف  5626ح  112/  7صحٔحف ـتٚب إذبٜ بٚب اختْٚث إشَٜٔ  ذم افٌخٚري  

/  18مًْده  ذم، أمحد 3418ح 1131/  2افًْـ : ـتٚب إذبٜ بٚب اختْٚث إشَٜٔ 
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 ذم، احلٚـؿ 3419ح 1131/  2ب اختْٚث إشَٜٔ افًْـ : ـتٚب إذبٜ / بٚ ذمابـ مٚجف   

 7212/  156/  4ادًتدرك : ـتٚب إذبٜ 

٩٤٩
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 َعـ اختـاث إشؼقة َأن يْشب مـ أفقاهفا   . 

ٌد َحدثـَا إْشامعقُؾ أخزَكا أيُّ  ـْ أبك ُهَرْيَرَة حّدثـا ُمَسدَّ ـْ ِعْؽِرَمَة ع َقاَل  قُب ع

ـْ   ل: ََنَك الـب َب ِم ؼاءِ  يفأْن ُيْْشَ  .    السِّ

ب مـ َفؿ السؼاءقال العقـك :  :روى َأَحاِديث تدل عذ َجَقاز الّْشْ

ِمذِ  ْ مْحَـ بـ أبك عْؿَرة َعـ جدتف َكْبَشة  يِمـَْفا : َما َرَواُه السِّ مـ َحِديث عبد الرَّ

. َوَقاَل : َحِديث   قرَبة معؾَؼة يفَفْشب مـ  ، َقاَلت : دخؾ عذ َرُشقل اهلل 

 حسـ َصِحقح . 

ِمذِ  ْ اَمئِؾ ، مـ ِرَواَية عبد  يف يَوِمـَْفا : َحِديث أكس بـ َمالؽ َرَواُه السِّ الشَّ

  لَعـ الَزاء اْبـ بـت أكس بـ َمالؽ َعـ أكس بـ َمالؽ : َأن الـَّبِ  يالَؽِريؿ اجَلزرِ 

 . احَلِديث .   دخؾ وقربة معؾَؼة َفْشب مـ َفؿ الؼْرَبة ...

َقاَم إََِل قرَبة   لَوِمـَْفا : َحِديث عبد اهلل بـ أكقس َعـ َأبِقف َقاَل : َرَأْيت الـَّبِ 

                                                 

،ابـ 2023ح 1600/  3صحٔحف : ـتٚب إذبٜ / بٚب آداب افىًٚم وافؼاب  ذممًِؿ   

 3418/  1131/  2مٚجف ذم افًْـ ـتٚب إذبٜ بٚب اختْٚث إشَٜٔ 

،أمحد ذم  5628ح  112/  7صحٔحف ـتٚب إذبٜ بٚب افؼب مـ ؾؿ افًَٚء  ذم افٌخٚري  

 8785/  2/  289/  15،افٌزار ذم ادًْد  7153ح 66/  12ادًْد 

ِٜ  ذمَمٚ َجَٚء  افًْـ : أبقاب إذبٜ بٚب ذمافسمذى    ْخَه  370/  3اختْٚث إشَٜٔ  ذمافرُّ

 1892ح

، ابـ أبك  215رؿؿ  صٍٜ ذب رشقل اهلل  ذم: بٚب مٚ جٚء  افنامئؾ ادحّديٜ فِسمذى  

َص مهٍْف : ـتٚب إذبٜ /  ذمصٌٜٔ  ـْ َرخَّ ـْ  ذمَم ِب ِم ْ  24130ح 103/  5اإِلَداَوِة  ذمافؼُّ

٩٥٠
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ِمِذى َوَأُبق َداُود. .   ثؿَّ ِشب مـ فؿفا معؾَؼة فاختـثفا  ْ  َرَواُه السِّ

َحاَبة َوالتَّابِِعنَي فعؾ َذلِؽ  :َوقد َصحَّ َعـ مَجاَعة مـ الصَّ

َٓ  يففروى اْبـ أبك صقَبة  ادَُصـّػ َعـ اْبـ َعبَّاس َرِِض اهلل َعـُْفاَم : َأكف َكاَن 

 .   اإِلَداَوة يفيرى َبْلشا بالْشب مـ 

 يفَوَعـ شعقد بـ ُجبَر َقاَل : َرَأْيت اْبـ عؿر َرِِض اهلل َعـُْفاَم يْشب مـ 

 .   السؼاء يفَوَعـ َكافِع ، َأن اْبـ عؿر َكاَن يْشب مـ  .   اإِلَداَوة

 يفَوَعـ عباد بـ َمـُْصقر َقاَل : َرَأْيت َشامل بـ عبد اهلل بـ عؿر يْشب مـ 

 .   اإِلَداَوة

                                                 

 ذم، افسمذى  3721ح 337/  3 اختْٚث إشَٜٔ ذمافًْـ : ـتٚب إذبٜ بٚب  ذمأبق داود   

ِٜ  ذمَمٚ َجَٚء  افًْـ : أبقاب إذبٜ بٚب ْخَه  369/  3اختْٚث إشَٜٔ ذمَذفَِؽ  ذمافرُّ

 1891ح

َداَوِة ابـ أبك صٌٜٔ ذم ادهْػ :ـتٚب إذبٜ /    ـْ ذِم اإْلِ ِب ِم ْ َص ذِم افؼُّ ـْ َرخَّ ح  103/  5َم

24133 

ـْ ابـ أبك صٌٜٔ ذم ادهْػ :ـتٚب إذبٜ /    َداَوِة َم ـْ ذِم اإْلِ ِب ِم ْ َص ذِم افؼُّ ح  103/  5َرخَّ

24132 

ـُ ابـ حٌٚن ذم صحٔحف ـتٚب إذبٜ / بٚب آداب افؼب    ْح َٕ ُؾ َو ـُ ْٖ َٕ  َّْٚ ـُ َر َؿَٚل:  َّ ـِ ُظ ـِ اْب َظ

ِد َرُشقِل اهللَِّ  ْٓ ٌَٔٚم َظَذ َظ ـُ ِؿ َْٕح ُب َو َْٕؼَ ِق، َو ّْ َٕ12  /144  5325ح 

َص مهٍْف : ـتٚب إذبٜ /  ذمابـ أبك صٌٜٔ    ـْ َرخَّ ـْ  ذمَم ِب ِم ْ ح  103/  5اإِلَداَوِة . ذمافؼُّ

24134 

٩٥١
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تدل عذ اجَلَقاز ؛ َوَبني َحِديثك  التل: َكقَػ جيؿع َبني َهِذه إََحاِديث  َفنِن قؾت 

 الَباب الؾَّذيـ يدٓن عذ ادَـْع ؟

َٓ لِؾتَّْحِريِؿ .  الـقويَقاَل  َػُؼقا َعَذ َأنَّ الـَّْفك ُهـَا لِؾتَّـِْزيِف   : اتَّ

ـْ َمالٍِؽ :  يفوقال ابـ حجر : وَ  ُه َع َػاِق َكَظٌر ؛ فؼد كؼؾ ابـ التِّنِي َوَغْرُ تِّ ِٓ َكْؼِؾ ا

ـْ َأْفَقاِه الِؼَرِب ، َوَقاَل : مَلْ َيْبُؾْغـِك فِقِف َنك ، َوَبالغ ابـ َبطَّاٍل  َب ِم ْ ُف َأَجاَز الْشُّ َردِّ  يفَأكَّ

َٓ حَيِْؿُؾ الـَّْفك فِقِف َعَذ التَّْحِريِؿ ، َهَذا الَؼْقِل ، َواْعَتَذَر َعـُْف ابـ ادُـِِر : بِاْحتِ  ُف َكاَن  اَمِل َأكَّ

َذا الَؼْقِل َأْوََل  ْعتَِذاُر َعـُْف ِِبَ ِٓ ْ َيْبُؾْغُف فِقِف ََنْك ، َفا ُف مَل ـْ َمالٍِؽ َأكَّ ،  َكَذا َقاَل َمَع الـَّْؼِؾ َع

ـْ َبَؾَغُف الـَّْفك . َقاَل  ُة َقائَِؿٌة َعَذ َم ُد َكْقَن َهَذا الـَّْفك لِؾتَّـِْزيِف  الـقوي َواحُلجَّ : َوُيَميِّ

ْخَصِة .  َأَحاِديُث الرُّ

أفقاهفا  يفَقاَل ادُفؾب : معـك َهَذا الـَّْفك عذ َوجف إََدب ، جَلَقاز َأن يؽقن 

اِرب َفقْدخؾ  َٓ يدرهيا الشَّ  َجْقفف .  يفَحقَّة َأو بعض اهَلَقام 

 ؛ مـفا :وقد ورد لعؾة الـفك أمقر 

ء مـ اهلََقام َمَع ادَٚء  -أ  َٓ ُيٗمـ مـ ُدُخقل َرْ َجقف افًَٚء َؾْٔدخؾ َؾؿ  ذمَإٔف 

َٓ يْدِرى ،  ِٚرب َو  أن رجال ؿٚم مـ افِٔؾ بًد افْٓك إػ شَٚء»ؾًْد ابـ مٚجف افنَّ

 .   شؾخرجٝ ظِٔف مْف حٜٔ ؾٚختْثف

                                                 

 ذم، احلٚـؿ  3419ح  1131/  2افًْـ : ـتٚب إذبٜ / بٚب اختْٚث إشَٜٔ  ذمابـ مٚجف   

 7212/  156/  4ادًتدرك : ـتٚب إذبٜ 
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ِذى يْدخؾ ؾِِٔف ، ثؿَّ   ؿٚل ابـ حجر : ؾًذ َهَذا َفق َمأل افًَٚء َوُهَق ُيَنٚهد ادَٚء افَّ

ك .  ْٓ َٓ يَتََْٚوفُف افَّْ ِّف َؾؼب ِمُْْف :  ًٚ حمُاًم ، ثؿَّ دٚ َأَراَد َأن يؼب ح  ربىف ربى

َْد ؿقى -ب  ًَ ٚ بِ َٓ ظ :  َمٚ أخرجف احلَٚـِؿ مـ َحِديٞ َظِٚئَنٜ َرِى اهلل َظْْ ٍْ َِ بِ

َن َذفِؽ يْتْف ذمهنك َأن يؼب مـ  ِٕ ؿٚل ابـ حجر :َوَهَذا  . َوَهَذا َظٚم.  افًَٚء ، 

ـَ 
ِف َبٚضِ ِّ ٍَ  ، َأْو َبَٚذَ بِ

ِ
َٕٚء ُس َداِخَؾ اإِل ٍَّ ََٔتَْ ُب َؾ ـْ َيْؼَ َّ ٚ بِ ك َخٚصًّ ْٓ قَن افَّْ ُُ ِٙ َأْن َي َت َْ َي

ـَ  َّٛ ِم ـْ َص ٚ َم  ، َأمَّ
ِ
ٚء ََ ًِّ ٍٜ َؾاَل .اف ـْ َؽْرِ مُمَٚشَّ ِف ِم ِّ ِٜ َداِخَؾ َؾ ْرَب َِ  اف

إِن افَِّذى يؼب ادَٚء مـ َؾؿ افًَٚء ؿد يٌٌِف ادَٚء : ؾْٔهٛ ِمُْْف َأـثر مـ  -ج 

ُروق  ًُ ة : َؾَٔىع اف قَّ َُ َٔٚبف . َوؿٔؾ : يْزل بِ
َْٖمـ َأن يؼق بِِف َأو تٌتؾ ثِ َحٚجتف ، َؾاَل َي

  افتلافؤًٍٜ 
ِ
َٚن َشٌٌٚ فِٓالك .  بَِِ٘زاء ـَ  افَِٛ ، َؾُرباَم 

 ُْ ِٜ َت ـَ افثَّاَلَث َربِك : َوَواِحَدٌة ِم ًَ ٚ  ذم ٍلَؿَٚل ابـ اف َٓ قِظ ُّ ْج َّ ِٜ ، َوبِ َراَه َُ ٌُقِت اف ُث

ا .  ُٜ ِجدًّ َراَه َُ َقى اف َْ  َت

َٖن تُقن افَْرَبٜ  ـَ َؿَٚل صٚرح افسمذى َرمَحف اهلل : َفق ؾرق َبغ َمٚ يُقن فًذر : 

ـ مـ افتََُّْٚول بٍُفمً َُّ َّ َٕٚء متٔنًا : َومل يتَ ب إِ ٜ : َومل َيد ادُْحَتٚج إَِػ افّؼْ ََ َؾاَل  ِ

َراَهٜ حْٔئٍذ. قَرة، َوَبغ َمٚ يُقن فٌر ظذر  ـَ ـُ وَظذ َهَذا حتّؾ َهِذه إََحِٚديٞ ادَْذ

ك . ْٓ ِْٔف َأَحِٚديٞ افَّْ َِ  َؾٔحّؾ َظ

أن  "ؿٚل احلٚؾظ ابـ حجر : ويٗيد هذا اجلّع أن أحٚديٞ اجلقاز ـِٓٚؾٔٓٚ 

                                                 

وؿٚل : هذا حديٞ صحٔح اإلشْٚد  7211ح  156/  4ـتٚب إذبٜ ادًتدرك :  ذماحلٚـؿ   

 ومل خيرجٚه ، وؿٚل افذهٌك : ظذ ذط مًِؿ .

٩٥٣
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مىِؼ افَربٜ ،  افَربٜ ادًَِٜ أخص مـ افؼب مـ وافؼب مـ "افَربٜ ـٕٚٝ مًَِٜ 

ٚ : بؾ ظذ تِؽ افهقرة وحدهٚ ،  ذموٓ دٓفٜ  ًَ أخٌٚر اجلقاز ظذ افرخهٜ مىِ

 أوػ مـ محِٓٚ ظذ افًْخ. -َجًٚ بغ اخلزيـ  -ومحِٓٚ ظذ حٚل افيورة

حٚل  ذم ؾَٚل : حيتّؾ أن يُقن ذبف  وؿد شٌؼ ابـ افًربك هبذا افتقجٔف

ضورة ، إمٚ ظْد احلرب ، وإمٚ ظْد ظدم اإلٕٚء ، أو مع وجقده فُـ مل يتُّـ مـ 

 فنٌِف . اإلٕٚء ذمافتٍريغ مـ افًَٚء 

ْ َأَر  َّٓ  ذمُؿٚل ابـ حجر : مَل ِٜ َمٚ َيُدلُّ َظَذ اجلََقاِز إِ ِٞ ادَْرُؾقَظ ـَ إََحِٚدي  ِم
ٍ
ء َرْ

ِِِف  ًْ
ـْ ؾِ ك ِم ْٓ ِٜ افَّْ َِّ َٕٚ إَِػ ِظ َيْر َٕ ك َأْرَجُح إَِذا  ِٓ ـْ َؿْقفِِف ، َؾ ٚ ِم َٓ ُِّ ـُ ك  ْٓ ُٞ افَّْ ، َوَأَحِٚدي

اَمُء  َِ ًُ َرُه اف ـَ ـْ َذفَِؽ ، َؾِ٘نَّ ََجَِٔع َمٚ َذ ُْٖمقٌن ِمُْْف  ذمَظ ُف َم َّٕ  َأ
ِٙ َت َْ ًٓ َذفَِؽ َي ٚ َأوَّ ، َأمَّ

ِف  َِ ًٔٚ َؾِِِرْؾ
ٚ َثِٕٚ تِِف ، َوَأمَّ َٓ ُْ َٕ  ِٛ تِِف َوفِىِٔ َّ ْه ًِ  . ذمَؾِِ

ِ
ِّٛ ادَٚء  َص

 مسلك الرتدٔح :
َّٕف َؾِ٘ن ؿٔؾ :َؿَٚل اْبـ حزم َْٚ : إِ ِْ ٜ ذب مـ َؾؿ ؿرَبٜ. ُؿ َٓ حجَّ ء ِمُْْف ،  ذم:  َرْ

َن َأحدمَهٚ مـ َضِريؼ احلَِٚرث بـ أبك ُأَشَٚمٜ َوؿد ترك ، َوؾِٔف افَزاء اْبـ بْٝ إٔس  ِٕ

قل ، َوآخر مـ َضِريؼ رجؾ مل يًؿ . ُٓ  َوُهَق ََمْ

َِّذيـ ذـرمَهٚ : َرَواُه َأمْحد  ِمِذى  ذمؿٚل ابـ حجر : أحد احلَِديثغ اف ْ ْده َوافسِّ ًْ ُم

اَمِئؾ  ذم ِريؿ اجلَزِرى َظـ افَزاء اْبـ بْٝ إٔس بـ َمٚمـ ِرَواَيٜ ظٌد افنَّ َُ فؽ َظـ إٔس بـ اف

ِك  ٜ : َؾؼب مـ َؾؿ افَْرَبٜ... احلَِديٞ َمٚفؽ : َأن افٌَّْ ََ  .  دخؾ وؿربٜ مًِ

                                                 

، ابـ أبك  215رؿؿ  صٍٜ ذب رشقل اهلل  ذمجٚء  افنامئؾ ادحّديٜ فِسمذى : بٚب مٚ  

َص مهٍْف : ـتٚب إذبٜ /  ذمصٌٜٔ  ـْ َرخَّ ـْ  ذمَم ِب ِم ْ  24130/  103/  5اإِلَداَوِة  ذمافؼُّ

٩٥٤
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ٌَٚن   ٚت ، َوَبٚؿِ  ذموافزاء َهَذا ذـره اْبـ ح ََ ِْٔف  لافثِّ َِ ُرَواتف حُمَْتٟ هبؿ ، وتٚبع افَزاء َظ

ٕٚك أَثٚر مـ ِرَواَيٜ ذيؽ َظـ  ذم يمحٔد افىَِّقيؾ ، َرَواُه افىََّحٚوِ  ًَ ـتٚب ذح َم

 ِ ٜ َوُهَق َؿِٚئؿ  لمحٔد َظـ إٔس : َأن افٌَّْ ََ  . ... ذب مـ ؿرَبٜ َمٚء مًِ

ِذى ؾِِٔف رجؾ مل يًؿ: ٚ ابـ  واحلَِديٞ أخر افَّ َٓ جٚء مـ ضريؼ آخر أخرج

َٜ بَِْْحِق ادَْرُؾقِع : وَ  ِرَم ُْ ـْ ِظ ـِ َوْهَراٍم َظ َٜ ْب َّ َِ ِٜ َش ـْ ِرَواَي آِخِرِه : ... َوإِنَّ  ذمَمَٚجْف ِم

ِْٔؾ  َِّ ـَ اف ك  -َرُجاًل َؿَٚم ِم ْٓ َد افَّْ ًْ ٌٜ . -َب َّٔ ِْٔف ِمُْْف َح َِ ْٝ َظ  َؾْٚخَتََْثُف : َؾَخَرَج
ٍ
ٚء ََ َوَهَذا  إَِػ ِش

يٌح  ٍٛ :  ذمَسِ ك : بِِخاَلِف ِرَواَيٜ ابـ َأبِك ِذْئ ْٓ َد افَّْ ًْ َٚن  ذمَأنَّ َذفَِؽ َوَؿَع َب ـَ َأنَّ َذفَِؽ 

ٌَِٚب  ـْ َأْش َٚن ِم َُ ك : َؾ ْٓ قَن َذفَِؽ َوَؿَع َؿٌَْؾ افَّْ ُُ َْٖن َي ُع : بِ ّْ ـُ اجلَ
ُِ ّْ ك . َوُي ْٓ َٛ افَّْ ٌَ َش

ك ، ُثؿَّ َوؿع َأْيوٚ ْٓ ْٖـًِٔدا . افَّْ ك َت ْٓ َد افَّْ ًْ  َب

ِِِف  افتلؿٔؾ : مل يرد َحِديٞ مـ إََحِٚديٞ  - ًْ
ٍِ ، تدل ظذ اجلََقاز إَّٓ بِ

 ِٓ ٚ مـ َؿْقفف : َؾ َٓ ك ـِ ْٓ  أرجح . لَوَأَحِٚديٞ افَّْ

ُهُف : اْخُتَِِػ - َِخَّ ـُ َأبِك ََجَْرَة َمٚ ُم ُد ْب َّّ ُْٔخ حُمَ ْٓ  ذمَوَؿَٚل افنَّ ِٜ افَّْ َِّ َٔؾ : ِظ َِ ك َؾ

قَن  ُُ ُروَق  ذمخُيَْنك َأْن َي ًُ َىَع اف َْ َق بِِف ،َأْو َي ٍة َؾَْٔؼَ قَّ َُ ُّٛ بِ ََٔقاٌن ، َأْو َيَْْه  َح
ِ
افِقَظٚء

 َٜ ٍَ ٔ ًِ
ـْ  افتلافوَّ  ِم

ِ
ٚء ََ ًِّ ِؿ اف ٍَ ُؼ بِ َِّ ًَ ُٛ اهلاََلِك ، َأْو باَِم َيَت ٌَ َٚن َش ـَ اَم  ِٛ ،َؾُربَّ ِْ ََ  اف

ِ
بَِِ٘زاء

 ٍْ َنَّ افِقَظَٚء َي ِٕ ُه ، َأْو  ُرُه َؽْرُ ذَّ ََ ََٔت ِٚرِب َؾ ـْ ِريِؼ افنَّ ِس ، َأْو باَِم خُيَٚفُِط ادََٚء ِم ٍْ ُد ُبَخِٚر افَّْ ًُ

َٚدِة ؾَ  ذمبَِذفَِؽ  ًَ ُد َأْن اف ًُ ٌْ َٓ َي ُف  َّٕ ُف َأ َْ ٍِ َتِؤِف اف َْ ِذى َي ِٜ ادَِٚل .َؿَٚل : َوافَّ ـَ إَِوَٚظ قُن ِم ُُ َٔ

 ِٙ َت َْ ٚ َمٚ َي َٓ َٜ ، َوؾِٔ َراَه َُ ِٙ اف َت َْ ٚ َمٚ َي َٓ قِع َهِذِه إُُمقِر ، َوؾِٔ ُّ ك دَِْج ْٓ قَن افَّْ ُُ َي

                                                 

 6854/  274/  4ذح مًٕٚك أثٚر : ـتٚب افُراهٜ / بٚب افؼب ؿٚئاًم   

٩٥٥
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ِٚظَدُة   ََ ْقِل بِٚفتَّْحِريِؿ ، َوَؿْد َجَزَم ابـ َحْزٍم ِمثِْؾ َذفَِؽ َترْ  ذمافتَّْحِريَؿ ، َواف ََ ِجُٔح اف

ك . ْٓ ٌُقِت افَّْ  بِٚفتَّْحِريِؿ فُِث

 مسلك اليسذ :

َبَٚحٜ ،  ك ٕٚشخٜ فإْلِ ْٓ أضِؼ َأَبق بُر إَْثَرم َصٚحٛ َأمْحد : َأن َأَحِٚديٞ افَّْ

ُِقَن َذفِؽ : َحتَّك َوؿع ُدُخقل احلََّٔ  ًَ ٍْ ُٕقا َأوٓ َي ٚ ـَ بىـ افَِّذى ذب مـ َؾؿ  ذمٜ ٕهَنؿ 

 .    افًَٚء:ؾًْخ اجلََقاز

  

                                                 

، مًٚمل افًْـ  231تٖويؾ خمتِػ احلديٞ ٓبـ ؿتٌٜٔ ،  227ٕٚشخ احلديٞ ومًْقخف فألثرم   

 افْقوي،  489/  6إـامل ادًِؿ بٍقائد مًِؿ ، 56/  5،ذح ابـ بىٚل  273/  4فِخىٚبك 

،  91/  10ؾتح افٌٚرى  82/  8ظٚروٜ إحقذى ٓبـ افًربك  ، 210/  13ذح مًِؿ 

 بتكف . 198/  21ظّدة افَٚرى 

٩٥٦
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 الكاعسة الطابعة لسفع التعاضض ) التْقف ( 

ََٖحِد احلديثغ : حتك ييٓر حُّف ويتٌغ  ِؾ ب َّ ًَ ـِ اف ؿٚل ابـ حجر : افتقؿُُّػ ظ

، َٕنَّ خٍَٚء ترجِٔح أحِدمهٚ   وافتًٌَُّر بٚفتقؿُِّػ َأوػ ِمـ افتًٌَِّر بٚفتًَُّٚؿطِ  أمره .

َتِزِ  ًْ ُّ َّٕام ُهق بٚفًٌْٜ فِِ ِٜ ، مَع احتامِل َأْن َيْيٓر فٌِرِه مٚ  ذمظذ أَخِر إِ اهْ ِٜ افرَّ احلٚف

ٍِْؿ َظٌِِٔؿ . ٍلَخ  ؾِّ ِذى ِظ ـُ  ظِِٔف . َوَؾْقَق 

ـِ  ًحٚ َتَقؿََّػ َظ ُد ُمَرجِّ ِٓ ْ ََيِِد ادُْجَت ََٖحِد ادَْتَْْغِ ؿٚل افًخٚوى : َوإِْن مَل ِؾ بِ َّ ًَ اف

َر . َٓ َذا   َحتَّك َيْي تِك هِبَ ٍْ اَم ، َأْو ُي ُٓ تِك بَِقاِحٍد ِمْْ ٍْ ُٔ َذا  ذمَوِؿَٔؾ : هَيُْجُؿ َؾ ٍٝ ، َوهِبَ آَخَر  ذمَوْؿ

ُؾ اإلمٚم َأمْحَدُ  ًَ ٍْ اَم َي ـَ  ،    . 

وهبذا أـقن ؿد إتٓٔٝ مـ إمتٚم بحثك هبذه إمثِٜ وتِؽ افتىٌَٔٚت داظٜٔ 

ادقػ ظز وجؾ أن يرحؿ ظِامءٕٚ وَيزهيؿ ظْٚ وظـ اإلشالم خر اجلزاء ويِحَْٚ هبؿ 

ظذ خر حٚل وآخر دظقإٚ أن احلّد هلل رب افًٚدغ وافهالة وافًالم ظذ شٔد 

وظذ آفف وصحٌف  ٚدغ شٔدٕٚ حمّد اخلِؼ أَجًغ حٌٌْٔٚ وصًٍْٔٚ ورشقل افً

 إضٓٚر إخٔٚر أَجًغ .

  افتقؾٔؼ وافًدادوبٚهلل 
                                                 

ٚروٚ تًٚؿىٚ ،    ًَ َِْغِ إِذا َت فِٔ َْٜ مـ َأن افدَّ ًِ تًٚؿط حُّٓاَم ، َوُهَق  أيظذ َمٚ اْصتٓر ظذ إف

قر َتْرِجٔح  ُٓ َّٕاَم ُهَق فًدم ُط قط حُّٓاَم إِ َُ َن ُش ِٕ َذفِؽ ،  ـَ َْٔس  َرار َمَع َأن إَمر َف ّْ
ْشتِ ِٓ ُيقهؿ ا

 َّٜٔ ِظ ْ ٜ افؼَّ َرار افتًٚؿط ، َمَع َأن إِْضاَلق افتًٚؿط ظذ إَِدفَّ ّْ
ِْزم ِمُْْف اْشتِ َٓ ي َأحدمَهٚ ِحَْٔئٍِذ . َو

َّٜٔ . افَٚرى  َخٚرج ْ ًّ  365ذح افْخٌٜ  ذمَظـ شَْـ أَداب اف

 75/  3، ؾتح ادٌٔٞ فًِخٚوى  60ٕزهٜ افْير   

٩٥٧
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 اخلامتة 

احلّد هلل افذى بًّْتف تتؿ افهٚحلٚت ، واحلّد هلل افذى هدإٚ هلذا ومٚ ـْٚ 

 فقٓ أن هدإٚ اهلل . يفْٓتد

 س .ــــأما بع

آضالع مـ خالفف  اهلل شٌحٕٚف تًٚػ ـثرا هبذا افٌحٞ ، وين يل ؾَد أؾٚدين

ظذ ـثر مـ ادراجع احلديثٜٔ وإصقفٜٔ ، وخرجٝ مـ هذا افٌحٞ بًدة ٕتٚئٟ 

 مْٓٚ :

أمهٜٔ مًرؾٜ ظِؿ خمتِػ احلديٞ فٌِٚحٞ ذم ظِقم احلديٞ مـ حٔٞ  - 1

ُّـ افٌٚحٞ مـ إدوات مًرؾٜ احلالل واحلرام ومٚ اشتَر ظِٔف افؼع ، ـام إٔف ي

افتل يًتىٔع هبٚ دؾع افنٌٓٚت ، وتٍْٔٔد إبٚضٔؾ افتل َيقل ويهقل هبٚ أظداء 

 اإلشالم وافٍرق افوٚفٜ : إمٚ ظـ جٓؾ أو خٌٞ ؾُر أو شقء ٕٜٔ وـٔد فإلشالم .

أن هْٚك ؾرق بغ ظِؿ خمتِػ احلديٞ وظِؿ منُؾ احلديٞ، ؾّختِػ  - 2

 بغ حديثغ أو أـثر . يٚد أو تْٚؿض طٚهراحلديٞ يُقن بقجقد تًٚرض: تو

وأمٚ منُؾ احلديٞ ؾٓق أظؿ مـ ذفؽ : ؾَد يُقن شٌٌف وجقد تًٚرض بغ 

افيٚهر  ذممًْٚه دخٚفٍتف  ذمحديثغ أو أـثر، وؿد يُقن شٌٌف ـقن احلديٞ منُال 

ر فَِرآن مثال ، أو ٓشتحٚفٜ مًْٚه ، أو دخٚفٍتف حلََٜٔ مـ احلَٚئؼ ادتًَِٜ بٕٚمق

ـنٍٝ ظْٓٚ افًِقم وادًٚرف احلديثٜ ، ـًِؿ افٍِؽ، أو افىٛ، أو  افتلافُقٕٜٔ 

 ظِؿ شْـ اهلل افُقٕٜٔ .

٩٥٨
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بغ حديثغ مٌَقفغ ، ممٚ جًؾ اإلمٚم أبق  ليقجد تًٚرض حََٔ إٕف ٓ - 3 

تُِؿ هبام : ؾال يهح دخقل   ل: وـؾ خزيـ ظِؿ أن افٌْ يَقل بُر افٌٚؿالين

افتًٚرض ؾٔٓام ظذ وجف، وإن ـٚن طٚهرمهٚ متًٚروغ . ويَقل أيوٚ: متك ظِؿ أن 

واإلثٌٚت  ٍلأحدمهٚ دقجٛ أخر : إٔف حيّؾ افْ ٍلؿقفغ طٚهرمهٚ افتًٚرض : وٕ

زمٕٚغ، أو ؾريَغ، أو ظذ صخهغ ، أو ظذ صٍتغ خمتٍِتغ، وهذا مٚ  ذمظذ أهنام 

 .     مـ تَرير افؼع وافٌالغ ءر ذممْف مع افًِؿ ب٘حٚفٜ مْٚؿوتف  ٓ بد

وؿد َٕؾ ظـ إمٚم إئّٜ أبك بُر ابـ خزيّٜ إٔف ؿٚل: فٔس ّثؿَّ حديثٚن 

،   ٕؤفػ فف بْٔٓام لمتًٚروٚن مـ ـؾ وجف، ومـ وجد صٔئٚ مـ ذفؽ ؾِٖٔتْ

 . لافتًٚرض احلََٔ ٍلٕ -رمحف اهلل-ومراده 

ؿد شُِقا ظدة مًٚفؽ ، وووًقا  -جزاهؿ اهلل خر اجلزاء  -افًِامء  - 4

يهٚر إػ واحدة مْٓٚ حتك يًتٍرغ افٌٚحٞ جٓده  ظدة ؿقاظد : فدؾع افتًٚرض : ٓ

ذم ادًِؽ افًٚبؼ هلٚ ، وترتٌٔف : افتٖويؾ واجلّع بغ ادتًٚرض ثؿ افِجقء إػ افًْخ 

َٜ دفٔ َّّ ؾ ظذ افًْخ ـام اشتًروْٚ ، وإٓ ؾٍْزع إػ إذا ظرف ادتٖخر مْٓام ، وـٚن َث

افسجٔح بَقاظده ادذـقرة ، ؾ٘ن مل ًٕتىع افسجٔح ؾٚفتقؿػ وفٔس افرد : حتك 

                                                 

اإلمٚم حمّد بـ افىٔٛ ادًروف بٚفٌٚؿالين رأس ادتُِّغ ظذ مذهٛ افنٚؾًل، وهق مـ أـثر   

، وظـ احلديٞ وأهِف، ودٚ افْٚس ظِام بٚفُالم، وافتٖفٔػ ؾٔف، وـٚن مـ ادداؾًغ ظـ ديـ اهلل

 ؿٚبِف اإلمٚم افدارؿىْل بٌٌداد ؿٌؾ وجٓف وظْٔٔف تُريام فف وـٕٚٝ وؾٚتف شْٜ ثالث وأربًامئٜ.

 607- 606افٍُٚيٜ ذم ظِؿ افروايٜ فِخىٔٛ افٌٌدادي   

 433/  1افٍُٚيٜ ذم ظِؿ افروايٜ   
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 يقؾؼ اهلل مـ ينٚء دٚ ظجز ظْف أخرون ، واهلل يرزق مـ ينٚء بٌر حًٚب . 

وأن بٖن اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ ظِؿ اإلًٕٚن مٚمل يًِؿ ،  ثَٜ وئَْٚ ازددت -- 5

هذا افًِؿ ـام إٔف مُتًٛ : إٓ إٔف ذم إصؾ إهلٚم إهلك وهٌٜ ربٕٜٚٔ ، ؾَد ؾتح اهلل 

ظذ ـؾ ظٚمل مـ افًِامء بًٌض افتٖويالت وافتقجٔٓٚت ، ؾ٘ذا َجًتٓٚ صٚرت ظْدٕٚ 

يٌِؼ  صقرة صٌف ـٚمِٜ فدؾع افتًٚرض بغ إحٚديٞ ، وأؿقل صٌف ـٚمِٜ حتك ٓ

 ٔف بتٖويالت أخرى : تَقى شٚبَتٓٚ وتند مـ أزرهٚ .افٌٚب أمٚم مـ يٍتح اهلل ظِ

اختالف مْٚهٟ افًِامء رمحٓؿ اهلل تًٚػ ذم مْٚهٟ ـتٌٓؿ ذم هذا افٍـ ،  - 6

ذم ـتٚبف خمتِػ احلديٞ ،  افنٚؾًلوؿد أدػ ـؾ مْٓؿ بدفقه ، وظذ رأشٓؿ اإلمٚم 

 وجزاهؿ اهلل َجًٔٚ خر اجلزاء .

خ إٕام تقارثْٚه ظـ شٍِْٚ افهٚفح مـ أن آهتامم بٚفْٚشخ وادًْق - 7

َيقز ٕحد أن يَقل بف مـ ظْد ًٍٕف إٓ بٚفَرائـ افتل  افهحٚبٜ وافتٚبًغ ، وٓ

 ذم: ٓ َيقز دًِؿ يٗمـ بٚهلل وبٚفٔقم أخر أن يَقل    ؿٚل ابـ حزم  ذـرٕٚهٚ .

َّٓ بَٔغ .  رء مـ افَرآن وافًّْٜ : هذا مًْقخ إ

: أن بًض افًِامء ؿٚفقا بًْخ بًض  يلمـ خالل افْامذج افتىٌَٜٔٔ اتوح  - 8

 إحٚديٞ ، بْٔام اشتىٚع بًض افًِامء تٖويِٓٚ واجلّع بغ متًٚرؤٓٚ .

افْٚشخ وادًْقخ ـثرون أو إـثرون مـ ادهٍْغ  ذم: أدخؾ  افْقويؿٚل 

                                                 

 84و 83/  4أصقل إحُٚم ٓبـ حزم   
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س مًْقخٚ وٓ خمههٚ احلديٞ مٚ فٔس مْف : بؾ هق مـ ؿًؿ افتخهٔص ، أو فٔ ذم 

 .  بؾ مٗوٓ، أو ؽر ذفؽ 

ـْ أدَخَؾ ؾِٔف مٚ فَٔس مُْف  ِٞ َم ـْ أهِؾ احلدي ُٚه ِم َٕ ـْ َظٚ َّ وؿٚل ابـ افهالح :وؾٔ

ضِِف . ِخ وَذْ ًْ َْك افَّْ ًْ  َم
ِ
  خِلٍَٚء

 واحلؼقؼة أن َل بعض التقصقات مـفا :

ـْقزهٚ : إلثراء افٌحٞ وافتَْٔٛ ظـ خمىقضٚت هذا افًِؿ : وإخراج  - 1

 ادُتٌٜ احلديثٜٔ .

ضورة آهتامم بٖن يُقن خمتِػ ومنُؾ احلديٞ ظذ أوفقيٚت  - 2

فىالب وضٚفٌٚت ادٚجًتر وافدـتقراه، وظذ  افًِّلافَٚئّٜ احلديثٜٔ فٌِحٞ 

شٌٔؾ ادثٚل : افٌحٞ ذم ادختِػ وادنُؾ ذم افهحٔحغ ، ومـ َثؿَّ بَٜٔ افُتٛ 

ِٜ ومٚ تَّ ًِّ ِٜ .بً اف َّْ ًُّ  دهٚ ِمـ ـتٛ اف

أن إٔقه بّجٓقدات شٚبَٜ ـٚن هلٚ ظئؿ ؾوؾ ذم بحثك هذا  يٍقتْل وٓ

 مٌَقيلرشٚفٜ دـتقراه فِدـتقر حًـ حمّد بجٕٚٛ ادهٚدر إصِٜٔ ، وهك : 

: رشقخ إحٌٚر ذم مًْقخ إهدل ، ب٘ذاف افدـتقر حمّد أمحد مرة ، ظذ ـتٚب

أحُٚم احلدود وافًَقبٚت فِدـتقر ضٚرق  ذموأثره  خمتِػ احلديٞإخٌٚر، وـتٚب 

ـتٚب خمتِػ احلديٞ بغ ادحدثغ وإصقفٔغ افٍَٓٚء و،  افىقاريبـ حمّد 

                                                 

 35/  1صحٔح مًِؿ مَدمٜ   
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 .فِدـتقر أشٚمٜ بـ ظٌد اهلل اخلٔٚط 

وأخرا : أرجق اهلل تًٚػ أن يتٌَؾ مْك هذا افًّؾ خٚفهٚ فقجٓف افُريؿ ، 

 وًٕؿ افقـٔؾ ، وفف إمر مـ ؿٌُؾ ومـ بًُد. لؿكت ؾٔف ، ؾٓق حًٌ مٚ يلوأن يٌٍر 

وصؾ افِٓؿ وشِؿ وبٚرك ظذ شٔدٕٚ ومقٕٓٚ حمّد ، وظذ آفف وأصحٚبف 

 وظِْٔٚ مًٓؿ برمحتؽ يٚ أرحؿ افرامحغ يٚ رب افًٚدغ . أَجًغ ،

 وشالم ظذ ادرشِغ ، واحلّد هلل رب افًٚدغ .
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ٍَهُّ الُكُتِب َّاملَطاِدِع   َأ

 افَرآن افُريؿ. -

اإلهبٚج ذم ذح ادْٓٚج )مْٓٚج افقصقل إيل ظِؿ إصقل فَِٚض افٌٔوٚوي  -

هـ(ادٗفػ: تَل افديـ أبق احلًـ ظع بـ ظٌد افُٚذم بـ ظع بـ 785ادتقذم شْف 

متٚم بـ حٚمد بـ حئل افًٌُل ، ووفده تٚج افديـ أبق ٕك ظٌدافقهٚب، افْٚذ: 

 م. 1995 -هـ 1416بروت-دار افُتٛ افًِّٜٔ 

اإلحًٚن بتَريٛ صحٔح ابـ حٌٚن. دحّد بـ حٌٚن بـ أمحد بـ حٌٚن بـ مًٚذ  -

ٌَد  ًْ ًٌُت افدارملأبق حٚتؿ،  افتّّٔلبـ َم هـ(ترتٔٛ: إمر 354 ذم)ادتق لاف

هـ(حََف وخرج أحٚديثف وظِؼ  739 ذم)ادتق ظالء افديـ ظذ بـ بٌِٚن افٍٚرد

 ْٚذ: مٗشًٜ افرشٚفٜ، بروت .، اف ظِٔف: صًٔٛ إرٕٗوط

اإلحُٚم ذم أصقل إحُٚم ، ٕبك حمّد ظع بـ أمحد بـ شًٔد بـ حزم إٕدفز  -

هـ(ادحَؼ: افنٔخ أمحد حمّد صٚـر ، ؿدم فف: 456 ذمافَرضٌل افيٚهري )ادتق

 إشتٚذ افدـتقر إحًٚن ظٌٚس ، افْٚذ: دار أؾٚق اجلديدة، بروت .

إحُٚم ، ٕبك احلًـ شٔد افديـ ظع بـ أيب ظع بـ حمّد بـ اإلحُٚم ذم أصقل  -

افْٚذ:  - هـ(ادحَؼ: ظٌد افرزاق ظٍٍٔل631 ذمشٚمل افثًٌِل أمدي )ادتق

 فٌْٚن . -دمنؼ -ادُتٛ اإلشالمل، بروت

إخٌٚر أهؾ افرشقخ ذم افٍَف وافتحديٞ بَّدار ادًْقخ مـ احلديٞ ، جلامل -

هـ(ؿدم فف: 597 ذمرمحـ بـ ظع بـ حمّد اجلقزي )ادتقافديـ أبك افٍرج ظٌد اف

افنٔخ حمّد افٌزايل ، حتَٔؼ: أيب ظٌد افرمحـ حمّقد اجلزائري ، افْٚذ: مُتٌٜ 
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 م. 1988 -هـ  1408ابـ حجر فِْؼ وافتقزيع، مُٜ ادُرمٜ، افىًٌٜ إوػ  

دار افُتٛ افًِّٜٔ  - افدمنَلاختهٚر ظِقم احلديٞ. ٕبك افٍداء ابـ ـثر  -

 بروت.

اختالف احلديٞ، ٕبك ظٌد اهلل حمّد بـ إدريس بـ افًٌٚس بـ ظثامن بـ صٚؾع  -

: ذم)ادتق افنٚؾًلبـ ظٌد ادىِٛ بـ ظٌد مْٚف ادىٌِل افَرر ادُل 

شْٜ  - بروت –هـ()مىٌقع مِحَٚ بٕٚم فِنٚؾًل(افْٚذ: دار ادًرؾٜ 204

 م.1990هـ/1410افْؼ 

الق افٌْل وآدابف ، ٕبك حمّد ظٌد اهلل بـ حمّد بـ جًٍر بـ حٔٚن إٕهٚري أخ -

هـ(ادحَؼ: صٚفح بـ حمّد افقٕٔٚن 369 ذمادًروف بٖيِب افنٔخ إصٌٓٚين )ادتق

 م. 1998، افْٚذ: دار ادًِؿ فِْؼ وافتقزيع ، افىًٌٜإوػ

أبق ظٌد اهلل  افٌخٚريادٌرة إدب ادٍرد، فإلمٚم حمّد بـ إشامظٔؾ بـ إبراهٔؿ بـ  -

بروت  –. دار افٌنٚئر اإلشالمٜٔ  افٌٚؿلحمّد ؾٗاد ظٌد  ادحَؼ هـ(256 ذم)ادتق

. 

إرصٚد افٍحقل إيل حتَٔؼ احلؼ مـ ظِؿ إصقل ، دحّد بـ ظع بـ حمّد بـ ظٌد  -

هـ(ادحَؼ: افنٔخ أمحد ظزو ظْٚيٜ، دمنؼ 1250: ذماهلل افنقـٚين افّْٔل )ادتق

افْٚذ:  - ـٍر بىْٚ، ؿدم فف: افنٔخ خِٔؾ ادٔس ود. ويل افديـ صٚفح ؾرؾقر -

 دار افُتٚب افًريب .

إرصٚد ضالب احلَٚئؼ إػ مًرؾٜ شْـ خر اخلالئؼ. ٕبك زـريٚ حئك بـ ذف  -

 .افْقوي

٩٦٤



   
 117 «تأصٔل ّتطبٔل  »ضاسة حسٓجٔة خمتلف احلسٓح                        

 .افَزويْل  اخلِٔعمًرؾٜ ظِامء احلديٞ. فِخِٔؾ بـ ظٌد اهلل بـ أمحد  ذماإلرصٚد  - 

 –هـ(ادحَؼ: د. حمّد شًٔد ظّر إدريس. افْٚذ: مُتٌٜ افرصد 446 ذم)ادتق

 افريٚض .

 ذمإرواء افٌِٔؾ ذم ختريٟ أحٚديٞ مْٚر افًٌٔؾ ، دحّد ٕٚس افديـ إفٌٚين )ادتق -

بروت ،  –إذاف: زهر افنٚويش ، افْٚذ: ادُتٛ اإلشالمل  هـ(1420

 م.1985 -هـ  1405افىًٌٜ افثٕٜٚٔ 

آشتذـٚر ، ٕبك ظّر يقشػ بـ ظٌد اهلل بـ حمّد بـ ظٌد افز بـ ظٚصؿ افّْري  -

هـ(حتَٔؼ: شٚمل حمّد ظىٚ، حمّد ظع مًقض ، افْٚذ: 463 ذمافَرضٌل )ادتق

 م. 2000 – 1421بروت ، افىًٌٜ إوػ  –دار افُتٛ افًِّٜٔ 

.دار  افًًَالينر متٔٔز افهحٚبٜ ، ٕبك افٍوؾ أمحد بـ ظذ بـ حج ذماإلصٚبٜ  -

 بروت. –افُتٛ افًِّٜٔ 

 ، دار افُتٛ افًِّٜٔ بروت.اخلىٚيب إصالح ؽِط ادحدثغ. فإلمٚم  -

َُِف ، فًٔٚض بـ ٕٚمل بـ ظقض افًِّل ،  - ِٔف َجٓ َِ ٍَ ُع اف ًَ أُصقُل افٍَِِف افذي ٓ َي

 افىًٌٜ إوػ - افْٚذ: دار افتدمريٜ، افريٚض ، ادُِّٜ افًربٜٔ افًًقديٜ

 م. 2005 -هـ  1426

 1421 ذمإصقل مـ ظِؿ إصقل ، دحّد بـ صٚفح بـ حمّد افًثّٔغ )ادتق -

 م. 2009 -هـ  1430هـ(افْٚذ: دار ابـ اجلقزي ، افىًٌٜ افرابًٜ 

أضراف افٌرائٛ وإؾراد فِدارؿىْك، ٕبك افٍوؾ حمّد بـ ضٚهر بـ ظذ بـ  -

هـ(دار افُتٛ 507 ذم)ادتق . ادًروف بٚبـ افَٔنإك - افنٌٔٚين ادَددأمحد 
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 بروت. –افًِّٜٔ  

آظتٌٚر ذم افْٚشخ وادًْقخ مـ أثٚر ، ٕبك بُر حمّد بـ مقشك بـ ظثامن  -

 -هـ(افْٚذ : دائرة ادًٚرف افًثامٕٜٔ 584 ذماحلٚزمل اهلّداين، زيـ افديـ )ادتق

 هـ. 1359ٜ ، حٔدر آبٚد ، افدــ ، افىًٌٜ : افثٕٚٔ

 .افدمنَل  افزرـعإظالم. خلر افديـ بـ حمّقد بـ حمّد بـ ظذ بـ ؾٚرس،  -

 هـ(دار افًِؿ فِّاليغ .1396 ذم)ادتق

أظالم احلديٞ )ذح صحٔح افٌخٚري( ٕبك شِٔامن محد بـ حمّد اخلىٚيب )ت  -

ًٜ أم هـ(ادحَؼ: د. حمّد بـ شًد بـ ظٌد افرمحـ آل شًقد، افْٚذ: جٚم 388

 1409افىًٌٜ إوػ  افَرى )مرـز افٌحقث افًِّٜٔ وإحٔٚء افساث اإلشالمل(

 م. 1988 -هـ 

إظالم افًٚمل بًد رشقخف بْٚشخ احلديٞ ومًْقخف، جلامل افديـ أبك افٍرج ظٌد  -

هـ(حتَٔؼ: أمحد بـ ظٌد اهلل 597 ذمافرمحـ بـ ظع بـ حمّد اجلقزي )ادتق

هـ  1423افىًٌٜ إوػ  - فٌْٚن –افْٚذ: ابـ حزم، بروت  - افًامري افزهراين

 م. 2002 -

 ذمبٔٚن آصىالح ومٚ أؤػ إػ ذفؽ مـ إحٚديٞ ادًدودة  ذمآؿساح  -

دار افٌنٚئر اإلشالمٜٔ  -افهحٚح ٕبك افٍتح حمّد بـ ظذ بـ دؿٔؼ افًٔد 

 بروت.

ِِؿ  - ًْ َقاِئِد ُم ٍَ ِِِؿ ب ًْ ظٔٚض بـ مقشك بـ ظٔٚض بـ ظّرون  فَِٚضإِـاَمُل ادُ

َٔك إِْشاَمِظٔؾ 544 ذمافٔحهٌل افًٌتل، أبك افٍوؾ )ادتق هـ(ادحَؼ: افدـتقر حْي
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هـ  1419، افْٚذ: دار افقؾٚء فِىٌٚظٜ وافْؼ وافتقزيع، مك ، افىًٌٜ إوػ  

 م. 1998 -

شك اإلدٚع إػ مًرؾٜ أصقل افروايٜ وتَٔٔد افًامع. فَِٚى ظٔٚض بـ مق -

 افٔحهٌك دار افساث بٚفَٚهرة.

.ادحَؼ: أمحد افٌٚظٞ احلثٔٞ ظذ اختهٚر ظِقم احلديٞ ٓبـ ـثر افدمنَك -

 بروت فٌْٚن. -حمّد صٚـر . دار افُتٛ افًِّٜٔ 

افٌدر ادْر ذم ختريٟ إحٚديٞ وإثٚر افقاؿًٜ ذم افؼح افٌُر ، ٓبـ ادَِـ  -

 ذمبـ أمحد افنٚؾًل ادكي )ادتقهاج افديـ أبك حٍص ظّر بـ ظع 

أبق افٌٔط وظٌد اهلل بـ شِٔامن ويٚه بـ ـامل ،  ٍلهـ(ادحَؼ: مهى804

افًًقديٜ ، افىًٌٜ آوػ -افريٚض -افْٚذ: دار اهلجرة فِْؼ وافتقزيع 

 م.2004-هـ1425

 افزهٚن ذم أصقل افٍَف، فًٌد ادِؽ بـ ظٌد اهلل بـ يقشػ بـ حمّد اجلقيْل، أبق -

هـ(ادحَؼ صالح بـ 478 ذمادًٚيل، رــ افديـ، ادَِٛ ب٘مٚم احلرمغ )ادتق

افىًٌٜ إوػ  - حمّد بـ ظقيوٜ، افْٚذ دار افُتٛ افًِّٜٔ بروت فٌْٚن

 م. 1997 -هـ  1418

ـتٚب إحُٚم. فًذ بـ حمّد بـ ظٌد ادِؽ افُتٚمك  ذمبٔٚن افقهؿ واإلهيٚم  -

 –افْٚذ: دار ضٌٜٔ  هـ(628 ذمابـ افَىٚن )ادتق احلّرى افٍٚشك، أبك احلًـ

 افريٚض .

د بـ ظٌد افرّزاق  - ّّ د بـ حم ّّ تٚج افًروس مـ جقاهر افَٚمقس، ٕبك افٍٔض حم
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بٔدى  ٛ بّرتٙ افزَّ َّ هـ( دجّقظٜ مـ ادحََغ . 205 ذم)ادتق احلًْٔك ادِ

 افْٚذ: دار اهلدايٜ .

بـ ثٚبٝ بـ أمحد بـ مٓدى اخلىٔٛ  تٚريخ بٌداد، ٕبك بُر أمحد بـ ظذ -

هـ(ادحَؼ: افدـتقر بنٚر ظقاد مًروف . افْٚذ: دار 463 ذم)ادتق افٌٌدادي

 بروت . – اإلشالملافٌرب 

 .افٌخٚريافتٚريخ افٌُر، ٕبك ظٌد اهلل حمّد بـ إشامظٔؾ بـ إبراهٔؿ بـ ادٌرة  -

: ذمبـ ؿتٌٜٔ افديْقري )ادتقتٖويؾ خمتِػ احلديٞ، ٕبك حمّد ظٌد اهلل بـ مًِؿ  -

افىًٌٜ: افىًٌٜ  - مٗشًٜ اإلذاق -هـ(افْٚذ: ادُتٛ آشالمل 276

 م1999 -هـ 1419افثٕٜٚٔ

حتٍٜ إحقذي بؼح جٚمع افسمذي ، ٕبك افًال حمّد ظٌد افرمحـ بـ ظٌد  -

 بروت . –: دار افُتٛ افًِّٜٔ  هـ(افْٚذ1353 ذمادتق افرحٔؿ ادٌٚرـٍقرى )

حتٍٜ ادحتٚج ذم ذح ادْٓٚج ، ٕمحد بـ حمّد بـ ظع بـ حجر اهلٔتّل ،  -

روجًٝ وصححٝ: ظذ ظدة ًٕخ بًّرؾٜ جلْٜ مـ افًِامء ، افْٚذ: ادُتٌٜ 

 -هـ  1357حمّد ، افْؼ ظٚم   ٍلافتجٚريٜ افُزى بّك فهٚحٌٓٚ مهى

 م. 1983

افديـ ظٌد افرمحـ ابـ  . فِحٚؾظ جاللافْقاوي ذح تَريٛ  ذم افراويتدريٛ  -

 أبق ؿتٌٜٔ ٕير حمّد افٍٚريٚبك . افْٚذ: دار ضٌٜٔ . حََف – افًٔقضلأبك بُر 

تَريٛ افتٓذيٛ، ٕبك افٍوؾ أمحد بـ ظذ بـ حمّد بـ أمحد بـ حجر  -

 اهلْد . –هـ(افْٚذ: مىًٌٜ دائرة ادًٚرف افْيٚم852ٜٔ ذمافًًَالٕك.)ادتق
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، افْقويأصقل احلديٞ. فإلمٚم  ذمْـ افٌنر افْذير افتَريٛ وافتًٔر دًرؾٜ ش - 

 ذم)ادتق افْقويدار اجلْٚن بروت. ٕبك زـريٚ حمٔك افديـ حئك بـ ذف 

تَديؿ وحتَٔؼ وتًِٔؼ: حمّد ظثامن اخلنٝ . افْٚذ: دار افُتٚب  هـ(676

 بروت . -افًربك 

اهلل صّس افديـ حمّد بـ افتَرير وافتحٌر ظذ حترير افُامل بـ اهلامم، ٕبك ظٌد  -

 ذمحمّد بـ حمّد ادًروف بٚبـ أمر حٚج، ويَٚل فف ابـ ادقؿٝ احلٍْل )ادتق

 م.1983 -هـ 1403افىًٌٜ افثٕٜٚٔ  هـ(افْٚذ: دار افُتٛ اف879ًِّٜٔ

افٌٌدادي تَٔٔد افًِؿ، ٕبك بُر أمحد بـ ظذ بـ ثٚبٝ بـ أمحد بـ مٓدى اخلىٔٛ  -

 بروت . –: إحٔٚء افًْٜ افٌْقيٜ هـ(افْٚذ463 ذم)ادتق .

افتَٔٔد واإليوٚح دٚ أضِؼ وأؽِؼ مـ ـتٚب ابـ افهالح . فِحٚؾظ زيـ افديـ  -

هـ(ادحَؼ: ظٌد افرمحـ حمّد ظثامن . افْٚذ: ادُتٌٜ 806 ذم)ادتق افًراؿل

 افًٍِٜٔ بٚدديْٜ ادْقرة .

اهلل حمّد بـ أمحد بـ تَْٔح افتحَٔؼ ذم أحٚديٞ افتًِٔؼ فنّس افديـ أبق ظٌد  -

أبق افٌٔط ظٌد احلل  ٍلهـ(ادحَؼ : مهى748 ذمظثامن بـ َؿْٚيامز افذهٌل )ادتق

 م. 2000 -هـ  1421افريٚض ، افىًٌٜ إوػ  –افْٚذ : دار افقضـ  - ظجٔٛ

 اهلٚديفنّس افديـ حمّد بـ أمحد بـ ظٌد  أحٚديٞ افتًِٔؼ، ذمتَْٔح افتحَٔؼ  -

حتَٔؼ : شٚمك بـ حمّد بـ جٚد اهلل وظٌد افًزيز بـ  هـ( 744 ذماحلٌْذ )ادتق

 افريٚض . –ٕٚس اخلٌٕٚك . دار افْؼ: أوقاء افًِػ 

ِتذيٛ أثٚر وتٍهٔؾ افثٚبٝ ظـ رشقل اهلل مـ إخٌٚر ، دحّد بـ جرير بـ  -
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هـ(ادحَؼ: 310 ذميزيد بـ ـثر بـ ؽٚفٛ أمع، أبك جًٍر افىزي )ادتق 

 افَٚهرة . –حمّقد حمّد صٚـر ، افْٚذ: مىًٌٜ اددين 

ِتذيٛ افتٓذيٛ، ٕبك افٍوؾ أمحد بـ ظذ بـ حمّد بـ أمحد بـ حجر  -

 هـ(افْٚذ: مىًٌٜ دائرة ادًٚرف افْيٚمٜٔ، اهلْد .852 ذمافًًَالٕك.)ادتق

: ذمر )ادتقِتذيٛ افٌِٜ، دحّد بـ أمحد بـ إزهري اهلروي، أبق مْهق -

 –هـ(ادحَؼ: حمّد ظقض مرظٛ، افْٚذ: دار إحٔٚء افساث افًريب 370

 م.2001افىًٌٜ: إوػ  - بروت

 ذم.)ادتقافدمنَل ثؿ  اجلزائريتقجٔف افْير إػ أصقل إثر. فِنٔخ ضٚهر  -

 –هـ(ادحَؼ: ظٌد افٍتٚح أبق ؽدة . افْٚذ: مُتٌٜ ادىٌقظٚت اإلشالمٜٔ 1338

 حِٛ .

افتقحٔد وإثٌٚت صٍٚت افرب ظز وجؾ ، ٕبك بُر حمّد بـ إشحٚق بـ خزيّٜ  -

هـٚدحَؼ: ظٌد 311 ذمبـ ادٌرة بـ صٚفح بـ بُر افًِّل افًْٔٚبقري ادتق

افًزيز بـ إبراهٔؿ افنٓقان، افْٚذ: مُتٌٜ افرصد، بٚفريٚض، افىًٌٜ اخلٚمًٜ 

 م.1994 -هـ 1414

ظِؿ إثر. فإلمٚم حمّد بـ ظٌد افرمحـ  ذمـ افتقؤح إهبر فتذـرة ابـ ادَِ -

 افًخٚوى أوقاء افًِػ بٚفريٚض.

افهًْٚين تَْٔح إٕيٚر. دحّد بـ إشامظٔؾ إمر احلًْك  دًٚينتقؤح إؾُٚر  -

 . دار افُتٛ افًِّٜٔ بروت .

تًُٔر ظِؿ أصقل افٍَف ، فًٌد اهلل بـ يقشػ بـ ظًٔك بـ يًَقب افًَٔقب  -
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 –ْزي ، افْٚذ: مٗشًٜ افريٚن فِىٌٚظٜ وافْؼ وافتقزيع، بروت اجلديع افً 

 م. 1997 -هـ  1418افىًٌٜ إوػ  - فٌْٚن

واجلٚمع إزهر وـْقز  فًِٔقضلجٚمع إحٚديٞ )وينتّؾ ظذ َجع اجلقامع  -

( فًٌد افرمحـ بـ أيب بُر، جالل  فٌِْٓٚين، وافٍتح افٌُر فِّْٚوي احلَٚئؼ 

هـ(وٌط ٕهقصف وخرج أحٚديثف: ؾريؼ مـ 911 ذمادتقافديـ افًٔقضل )

 افٌٚحثغ .

دجد افديـ أبق افًًٚدات ابـ إثر  أحٚديٞ افرشقل ،  ذمجٚمع إصقل  -

افتتّٜ حتَٔؼ بنر  -حتَٔؼ : ظٌد افَٚدر إرٕٗوط  هـ(606 ذم)ادتق .اجلزري 

 مُتٌٜ دار افٌٔٚن . -مىًٌٜ ادالح  - احلِقاينظٔقن . افْٚذ : مُتٌٜ 

جٚمع بٔٚن افًِؿ وؾوِف ،ٕبك ظّر يقشػ بـ ظٌد اهلل بـ حمّد بـ ظٌد افز بـ  -

، افْٚذ:  افزهريهـ(حتَٔؼ: أيب إصٌٚل 463 ذمظٚصؿ افّْري افَرضٌل )ادتق

 م.1994 -هـ 1414، افىًٌٜ إوػ دار ابـ اجلقزي، ادُِّٜ افًربٜٔ افًًقديٜ

جٚمع افٌٔٚن ذم تٖويؾ افَرآن ، دحّد بـ جرير بـ يزيد بـ ـثر بـ ؽٚفٛ أمع،  -

ادحَؼ: أمحد حمّد صٚـر ، افْٚذ: مٗشًٜ  هـ(310 ذمأبك جًٍر افىزي )ادتق

 م. 2000 -هـ  1420إوػ  افرشٚفٜ ، افىًٌٜ

افُتٛ  . ظٚملافًالئل أحُٚم ادراشٔؾ. فِحٚؾظ صالح افديـ  ذمجٚمع افتحهٔؾ  -

. افْٚذ: ظٚمل  افًٍِلظٌد ادجٔد  محديهـ(ادحَؼ: 761ذمبروت . )ادتق

 بروت . –افُتٛ 

اجلٚمع ٕحُٚم افَرآن = تًٍر افَرضٌل ، ٕبك ظٌد اهلل حمّد بـ أمحد بـ أيب بُر  -
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هـ(حتَٔؼ 671 ذمبـ ؾرح إٕهٚري اخلزرجل صّس افديـ افَرضٌل )ادتقا 

أمحد افزدوين وإبراهٔؿ أضٍٔش، دار افُتٛ ادكيٜ افَٚهرة، افىًٌٜ افثٕٜٚٔ 

 م 1964 -هـ 1384

اجلرح وافتًديؾ ، ٕبك حمّد ظٌد افرمحـ بـ حمّد بـ إدريس بـ ادْذر افتّّٔل،  -

افْٚذ: ضًٌٜ َمِس دائرة  هـ(327 ذماحلْيع، افرازي ابـ أيب حٚتؿ )ادتق

 –اهلْد ، دار إحٔٚء افساث افًريب  –بحٔدر آبٚد افدــ  -ًثامٕٜٔ ادًٚرف اف

 م. 1952هـ  1271بروت ، افىًٌٜ إوػ 

 ذمَجٓرة افٌِٜ ، ٕبك بُر حمّد بـ احلًـ بـ دريد إزدي )ادتق -

بروت ،  –هـ(ادحَؼ: رمزي مْر بًٌُِل ، افْٚذ: دار افًِؿ فِّاليغ 321

 م.1987افىًٌٜ إوػ 

 .افسـامين ، افنٓر بٚبـ  ، ٕبك احلًـ ادٚرديْكافٌَٔٓلظذ شْـ  افَْلاجلقهر  -

 هـ(دار افٍُر750 ذم)ادتق

 .فِذهٌلديقان افوًٍٚء وادسوـغ وخِؼ مـ ادجٓقفغ وثَٚت ؾٔٓؿ فغ،  -

افْٚذ: مُتٌٜ افْٓوٜ  إٕهٚريهـ(ادحَؼ: محٚد بـ حمّد 748 ذم)ادتق

 مُٜ ادُرمٜ . –احلديثٜ 

هـ(ادحَؼ: أمحد صٚـر. 204 ذم.)ادتقافنٚؾًلافرشٚفٜ. فإلمٚم حمّد بـ إدريس  -

 افْٚذ مُتٌف احلٌِك مك .

افرشٚفٜ ادًتىرؾٜ فٌٔٚن منٓقر ـتٛ افًْٜ ادؼؾٜ. ٕبك ظٌد اهلل حمّد بـ أبك  -

: ذمافٍٔض جًٍر بـ إدريس احلًْك اإلدريًك افنٓر بـ افُتٕٚك )ادتق
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هـ(ادحَؼ: حمّد ادْتك بـ حمّد افزمزمك . افْٚذ: دار افٌنٚئر 1345 

 اإلشالمٜٔ .

رشقخ إحٌٚر ذم مًْقخ إخٌٚر ، فزهٚن افديـ أبك إشحٚق إبراهٔؿ بـ ظّر  -

هـ(دراشٜ وحتَٔؼ: افدـتقر حًـ  732 ذمبـ إبراهٔؿ بـ خِٔؾ اجلًزّي )ادتق

حمّد أمحد مرة ، افْٚذ: مٗشًٜ حمّد مٌَقيل إهدل ، إذاف: افدـتقر 

 م. 1988 -هـ  1409فٌْٚن ، افىًٌٜ إوػ  –افُتٛ افثَٚؾٜٔ، بروت 

اجلرح وافتًديؾ. ٕبك احلًْٚت حمّد ظٌد احلك بـ حمّد ظٌد  ذمافرؾع وافتُّٔؾ  -

هـ(ادحَؼ: ظٌد افٍتٚح أبق 1304 ذم)ادتق .اهلْديافُِْقى  إٕهٚرياحلِٔؿ 

 حِٛ . –ُتٛ ادىٌقظٚت اإلشالمٜٔ ؽدة . افْٚذ: م

، اجلٚمع افٌُر. ٕبك ظًٔك حمّد بـ ظًٔك بـ َشْقرة بـ مقشك افسمذي شْـ  -

هـ(ادحَؼ: بنٚر ظقاد مًروف . افْٚذ: دار 279 ذم)ادتقافسمذي بـ افوحٚك 

 بروت . – اإلشالملافٌرب 

. ٕبك احلًـ ظذ بـ ظّر بـ أمحد بـ مٓدى بـ مًًقد بـ شْـ افدارؿىْك -

هـ(حََف ووٌط ٕهف وظِؼ 385 ذمافدارؿىْك )ادتق افٌٌداديافًْامن بـ ديْٚر 

، ظٌد افِىٔػ حرز اهلل، أمحد  صٌِلظِٔف: صًٔٛ آرٕٗوط، حًـ ظٌد ادًْؿ 

 فٌْٚن . –برهقم . افْٚذ: مٗشًٜ افرشٚفٜ، بروت 

ك ظٌد افرمحـ أمحد بـ صًٔٛ بـ ظع اخلراشٚين، افًْٚئل ٕب افًْـ افُزى -

هـ(حََف وخرج أحٚديثف: حًـ ظٌد ادًْؿ صٌِل، أذف ظِٔف: 303: ذم)ادتق

صًٔٛ إرٕٚؤوط، ؿدم فف: ظٌد اهلل بـ ظٌد ادحًـ افسـل، افْٚذ: مٗشًٜ 
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 م 2001 -هـ  1421بروت، افىًٌٜ إوػ  –افرشٚفٜ  

فٌَِٔٓك. ٕبك بُر أمحد بـ احلًغ بـ ظذ بـ مقشك  افًْـ افُزى -

ْوِجردى اخلراشٕٚك افٌَٔٓك )ادتق هـ(ادحَؼ: حمّد ظٌد افَٚدر 458 ذماخلُْنَ

 فٌْٚن . –ظىٚ، افْٚذ: دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت 

شْـ شًٔد بـ مْهقر ،ٕبك ظثامن شًٔد بـ مْهقر بـ صًٌٜ اخلراشٚين  -

افْٚذ: افدار  - ـ(ادحَؼ: حٌٔٛ افرمحـ إظيّله227 ذماجلقزجٚين )ادتق

 م.1982-هـ 1403اهلْد ، افىًٌٜ إوػ  –افًٍِٜٔ 

روايٜ افُرجك ظْف  -اجلرح وافتًديؾ  ذمشٗآت أبك بُر افزؿٕٚك فِدارؿىْك  -

 ذم)ادتق ٕبك بُر أمحد بـ حمّد بـ أمحد بـ ؽٚفٛ ، ادًروف بٚفزؿٕٚك. -

هـ(حتَٔؼ وتًِٔؼ: َمدى افًٔد إبراهٔؿ . افْٚذ: مُتٌٜ افَرآن فِىٌع 425

 وافْؼ وافتقزيع .

شر أظالم افٌْالء. فنّس افديـ أبق ظٌد اهلل حمّد بـ أمحد بـ ظثامن بـ َؿْٚيامز  -

 افَٚهرة . -هـ(افْٚذ: دار احلدي748ٞ ذمافذهٌك.)ادتق

 ٔخ إبراهٔؿ بـ مقشك افزهٚن إبْٚشك،افنذا افٍٔٚح مـ ظِقم ابـ افهالح. فِن -

 هـ( مُتٌٜ افرصد بٚفريٚض.802 ذم)ادتق افنٚؾًل افَٚهريثؿ 

أخٌٚر مـ ذهٛ . ٕبك افٍالح ظٌد احلك بـ أمحد بـ حمّد بـ  ٍلصذرات افذهٌ -

ُرى احلٌْذ.)ادتق ًَ هـ(حََف: حمّقد إرٕٚؤوط ، وخرج 1089 ذمافًامد اف

 بروت . –ٕٚؤوط . افْٚذ: دار ابـ ـثر، دمنؼ أحٚديثف: ظٌد افَٚدر إر

ذح افتٌكة وافتذـرة، ٕبك افٍوؾ زيـ افديـ ظٌد افرحٔؿ بـ احلًغ بـ ظٌد  -
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هـ(ادحَؼ: ظٌد افِىٔػ 806: ذمافرمحـ بـ أبك بُر بـ إبراهٔؿ افًراؿك.)ادتق 

 فٌْٚن . –مٚهر يٚشغ ؾحؾ . افْٚذ: دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت  -اهلّٔؿ 

ذح افًْٜ ، دحٔل افًْٜ، أبك حمّد احلًغ بـ مًًقد بـ حمّد بـ افٍراء  -

حمّد زهر -هـ(حتَٔؼ: صًٔٛ إرٕٗوط516 ذمافٌٌقي افنٚؾًل )ادتق

دمنؼ، بروت ، افىًٌٜ افثٕٜٚٔ  -افنٚويش ، افْٚذ: ادُتٛ اإلشالمل 

 م.1983 -هـ 1403

ٚب افديـ أمحد بـ إدريس بـ ظٌد افرمحـ ذح تَْٔح افٍهقل ، ٕبك افًٌٚس صٓ -

هـ(ادحَؼ: ضف ظٌد افرؤوف شًد ، 684 ذمادٚفُل افنٓر بٚفَراذم )ادتق

 م. 1973 -هـ  1393افىًٌٜ إوػ  - افْٚذ: ذـٜ افىٌٚظٜ افٍْٜٔ ادتحدة

ٓبـ بىٚل ، أبك احلًـ ظع بـ خِػ بـ ظٌد ادِؽ  افٌخٚريذح صحٔح  -

 -َٔؼ: أبق متٔؿ يٚه بـ إبراهٔؿ ، دار افْؼ: مُتٌٜ افرصد هـ(حت449 ذم)ادتق

 م.2003 -هـ 1423افًًقديٜ، افريٚض ، افىًٌٜ افثٕٜٚٔ 

ذح خمتك افرووٜ ، فًِٔامن بـ ظٌد افَقي بـ افُريؿ افىقذم افكسي، أبك  -

هـ(ادحَؼ : ظٌد اهلل بـ ظٌد ادحًـ افسـل ، 716 ذمافربٔع، ٕجؿ افديـ )ادتق

 م. 1987هـ /  1407افىًٌٜ إوػ  - ٚذ : مٗشًٜ افرشٚفٜافْ

ذح منُؾ أثٚر ،ٕبك جًٍر أمحد بـ حمّد بـ شالمٜ بـ ظٌد ادِؽ بـ شِّٜ  -

هـ( حتَٔؼ: صًٔٛ 321 ذمإزدي احلجري ادكي ، ادًروف بٚفىحٚوي )ادتق

 م. 1494هـ  1415 -إرٕٗوط ، افْٚذ: مٗشًٜ افرشٚفٜ ، افىًٌٜ إوػ 

ذح مًٕٚك أثٚر، ٕبك جًٍر أمحد بـ حمّد بـ شالمٜ بـ ظٌد ادِؽ بـ شِّٜ  -
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هـ(حََف وؿدم فف: 321 ذم)ادتق إزدى احلجرى ادكى ادًروف بٚفىحٚوى. 

افْجٚر وحمّد شٔد جٚد احلؼ( مـ ظِامء إزهر افؼيػ، راجًف  حمّد زهرى

افٌٚحٞ بّرـز  -ورؿؿ ـتٌف وأبقابف وأحٚديثف: د يقشػ ظٌد افرمحـ ادرظنذ 

 خدمٜ افًْٜ بٚدديْٜ افٌْقيٜ . افْٚذ: ظٚمل افُتٛ .

مهىِحٚت أهؾ إثر، فًذ بـ شِىٚن حمّد، أبق احلًـ  ذمذح ٕخٌٜ افٍُر  -

هـ(ؿدم فف: افنٔخ ظٌد افٍتح 1014: ذمٕقر افديـ ادال اهلروى افَٚرى .)ادتق

أبق ؽدة، وحََف وظِؼ ظِٔف: حمّد ٕزار متٔؿ وهٔثؿ ٕزار متٔؿ . افْٚذ: دار 

 بروت. -إرؿؿ 

 افنامئؾ ادحّديٜ فِسمذى . -

ٌَد صحٔح ابـ حٌٚن .  - ًْ ٕبك حٚتؿ حمّد بـ حٌٚن بـ أمحد بـ حٌٚن بـ مًٚذ بـ َم

ًٌُتك )ادتق هـ(ترتٔٛ: إمر ظالء افديـ ظذ بـ 354 ذمافتّّٔك افدارمك اف

هـ(حََف وخرج أحٚديثف وظِؼ ظِٔف: صًٔٛ  739 ذمبٌِٚن افٍٚرشك )ادتق

 إرٕٗوط. افْٚذ: مٗشًٜ افرشٚفٜبروت.

ُر حمّد بـ إشحٚق بـ خزيّٜ بـ ادٌرة بـ صٚفح صحٔح ابـ خزيّٜ . ٕبك ب -

إظيّك  ٍلهـ(ادحَؼ د حمّد مهى311 ذمبـ بُر افًِّك افًْٔٚبقرى )ادتق

 افْٚذ ادُتٛ اإلشالمك بروت

وشْْف  .اجلٚمع ادًْد افهحٔح ادختك مـ أمقر رشقل اهلل  افٌخٚريصحٔح  -

 افٌخٚريؾ أبك ظٌداهلل فإلمٚم حمّد بـ إشامظٔ افٌخٚريوأيٚمف = صحٔح 

. ادحَؼ: حمّد زهر بـ ٕٚس افْٚس . افْٚذ: دار ضقق افْجٚة  ٍلاجلً
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إوػ  افىًٌٜ )مهقرة ظـ افًِىٕٜٚٔ ب٘وٚؾٜ ترؿٔؿ حمّد ؾٗاد ظٌد افٌٚؿك( 

 هـ.1422

.  رشقل اهلل ادختك بَْؾ افًدل ظـ افًدل إػ ادًْد افهحٔح  صحٔح مًِؿ. -

 ذمفإلمٚم مًِؿ بـ احلجٚج أبك احلًـ افَنرى افًْٔٚبقرى )ادتق

 – افًريبهـ(ادحَؼ: حمّد ؾٗاد ظٌد افٌٚؿك . افْٚذ: دار إحٔٚء افساث 261

 بروت .

افوقء افالمع ٕهؾ افَرن افتٚشع ، فنّس افديـ أبك اخلر حمّد بـ ظٌد افرمحـ  -

هـ( مـ 902 ذمافًخٚوي )ادتقبـ حمّد بـ أيب بُر بـ ظثامن بـ حمّد ا

 بروت . –مْنقرات دار مُتٌٜ احلٔٚة 

افىٛ افٌْقي ، ٕبك ًٕٔؿ أمحد بـ ظٌد اهلل بـ أمحد بـ إشحٚق بـ مقشك بـ  -

خي دوّٕز افسـل ،  ٍلهـ(ادحَؼ: مهى430 ذممٓران إصٌٓٚين )ادتق

 م. 2006افْٚذ: دار ابـ حزم ، افىًٌٜ إوػ 

ٜ. ٕبك بُر بـ أمحد بـ حمّد بـ ظّر إشدى افنٌٓك افدمنَك ضٌَٚت افنٚؾًٔ -

هـ(ادحَؼ: د. احلٚؾظ ظٌد افًِٔؿ خٚن 851 ذمتَك افديـ ابـ ؿٚى صٌٜٓ )ادتق

 بروت . –. دار افْؼ: ظٚمل افُتٛ 

ظٚروٜ إحقذى ٕبك بُر بـ ظٌد اهلل إصٌٔذ ابـ افًربك . دار افقحك  -

 .ادحّدى ، افَٚهرة ، مك 

افًدة ذم أصقل افٍَف ، فَِٚض أبك يًذ حمّد بـ احلًغ بـ حمّد بـ خِػ ابـ  -

هـ(حََف وظِؼ ظِٔف وخرج ٕهف : د أمحد بـ ظع بـ شر 458 ذمافٍراء )ادتق
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جٚمًٜ ادِؽ حمّد بـ  -ادٌٚرـل، إشتٚذ ادنٚرك ذم ـِٜٔ افؼيًٜ بٚفريٚض  

 م. 1990 - هـ 1410افىًٌٜ افثٕٜٚٔ  - شًقد اإلشالمٜٔ

ظِؾ احلديٞ ٓبـ أبك حٚتؿ .أبك حمّد ظٌد افرمحـ بـ حمّد بـ إدريس بـ ادْذر  -

هـ( حتَٔؼ: ؾريؼ مـ افٌٚحثغ ب٘ذاف 327 ذمافتّّٔل، احلْيع، افرازي )ادتق

وظْٚيٜ د/ شًد بـ ظٌد اهلل احلّٔد ود/ خٚفد بـ ظٌد افرمحـ اجلريز، افْٚذ: 

 م. 2006 -هـ  1427إوػ مىٚبع احلّٔيض، افىًٌٜ 

ادُتٌٜ افًِّٜٔ  -ظِقم احلديٞ فِنٔخ أبك ظّرو ابـ افهالح افنٓرزورى  -

 بروت.

ظّدة افَٚري ذح صحٔح افٌخٚري ، ٕبك حمّد حمّقد بـ أمحد بـ مقشك بـ  -

هـ(افْٚذ: دار 855 ذمبدر افديـ افًْٔك )ادتق ٍلأمحد بـ حًغ افٌٔتٚبك احلْ

 بروت . –ًريب إحٔٚء افساث اف

افًغ ، ٕبك ظٌد افرمحـ اخلِٔؾ بـ أمحد بـ ظّرو بـ متٔؿ افٍراهٔدي افٌكي  -

د إبراهٔؿ افًٚمرائل ، افْٚذ: دار  ، هـ(ادحَؼ: د مٓدي ادخزومل170 ذم)ادتق

 ومُتٌٜ اهلالل .

ـ ظِؿ افروايٜ فنّس افديـ أبك اخلر حمّد بـ ظٌد افرمح ذمذح اهلدايٜ  ذمافٌٚيٜ  -

هـ(ادحَؼ: أبق 902 ذمبـ حمّد بـ أيب بُر بـ ظثامن بـ حمّد افًخٚوى )ادتق

 ظٚئش ظٌد ادًْؿ إبراهٔؿ . افْٚذ: مُتٌٜ أوٓد افنٔخ فِساث .

فألبك افٍوؾ أمحد بـ ظذ بـ حجر  افٌخٚريؾتح افٌٚرى ذح صحٔح  -

بروت . رؿؿ ـتٌف وأبقابف وأحٚديثف:  –افْٚذ: دار ادًرؾٜ  افنٚؾًل افًًَالٕك
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حمّد ؾٗاد ظٌد افٌٚؿك . وؿٚم ب٘خراجف وصححف وأذف ظذ ضًٌف: حمٛ افديـ  

 اخلىٔٛ .

ؾتح ادٌٔٞ ذح أفٍٜٔ احلديٞ. فنّس افديـ أبك اخلر حمّد بـ ظٌد افرمحـ بـ  -

هـ(ادحَؼ: ظذ 902 ذمحمّد بـ أيب بُر بـ ظثامن بـ حمّد افًخٚوى )ادتق

 مك .وادُتٌٜ افًٍِٜٔ بٚدديْٜ ادْقرة. –ًغ ظذ . افْٚذ: مُتٌٜ افًْٜ ح

افٍروق افٌِقيٜ ، ٕبك هالل احلًـ بـ ظٌد اهلل بـ شٓؾ بـ شًٔد بـ حئك بـ  -

هـ(حََف وظِؼ ظِٔف: حمّد إبراهٔؿ شِٔامن 395ٕحق  ذممٓران افًًُري )ادتق

 مك . –رة ، دار افًِؿ وافثَٚؾٜ فِْؼ وافتقزيع، افَٚه

افٍقائد )افٌٔالٕٔٚت( ٕبك بُر حمّد بـ ظٌد اهلل بـ إبراهٔؿ بـ ظٌدَوْيف افٌٌدادي  -

از )ادتق : حِّل ـٚمؾ أشًد ظٌد اهلٚدي ، ؿدم فف  حََف هـ(354 ذمافنٚؾًل افٌزَّ

وراجًف وظِؼ ظِٔف: أبق ظٌٔدة منٓقر بـ حًـ آل شِامن ، افْٚذ: دار ابـ 

 م.1997 -هـ 1417ًقديٜ ، افىًٌٜ إوػ افً - افريٚض –اجلقزي 

: ذم)ادتق حمّد ظٌد اهلل بـ حمّد بـ افًٌٚس افٍٚـٓك ادُك. ائد أبكؾق -

هـ(دراشٜ وحتَٔؼ: حمّد بـ ظٌد اهلل بـ ظٚيض افٌٌٕٚك . افْٚذ: مُتٌٜ 353

 افًًقديٜ، ذـٜ افريٚض فِْؼ وافتقزيع . -افريٚض  -افرصد 

 ذم)ادتق افَٚمقس ادحٔط، دجد افديـ أبق ضٚهر حمّد بـ يًَقب افٍروزآبٚدى. -

 مٗشًٜ افرشٚفٜ . ذمحتَٔؼ: مُتٛ حتَٔؼ افساث ،  هـ(817

ؿقاظد افتحديٞ مـ ؾْقن مهىِح احلديٞ، فًِالمٜ َجٚل افديـ افَٚشّك  -

حمّد َجٚل افديـ بـ حمّد شًٔد بـ ؿٚشؿ احلالق افَٚشّك  . افدمنَك
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 فٌْٚن .-بروت–هـ(دار افُتٛ افًِّٜٔ 1332 ذمفدمنَك )ادتقا 

هـ(حتَٔؼ: 365 ذمافُٚمؾ ذم وًٍٚء افرجٚل ، ٕبك أمحد بـ ظدي اجلرجٚين )ادتق -

صٚرك ذم حتََٔف: ظٌد افٍتٚح أبق ،  ظع حمّد مًقض-ظٚدل أمحد ظٌد ادقجقد

فٌْٚن ، افىًٌٜ إوػ -بروت –شْٜ ، افْٚذ: افُتٛ افًِّٜٔ 

 م.1997هـ1418

ـنػ ادنُؾ مـ حديٞ افهحٔحغ ، جلامل افديـ أبك افٍرج ظٌد افرمحـ بـ  -

هـ(ادحَؼ: ظع حًغ افٌقاب ، افْٚذ: دار 597 ذمظع بـ حمّد اجلقزي )ادتق

 افريٚض . –افقضـ 

ـٚتٛ جٌِل بـ ظٌد اهلل  ٍلـنػ افيْقن ظـ أشٚمل افُتٛ وافٍْقن ، دهى -

 هـ(1067 ذمافًَىْىْٔل ادنٓقر بٚشؿ حٚجل خٍِٜٔ أو احلٚج خٍِٜٔ )ادتق

بٌداد )وصقرِتٚ ظدة دور فٌْٕٜٚٔ، بٍْس ترؿٔؿ صٍحِٚتٚ،  -افْٚذ: مُتٌٜ ادثْك 

مثؾ: دار إحٔٚء افساث افًريب، ودار افًِقم احلديثٜ، ودار افُتٛ 

 م.1941افًِّٜٔ(

بك بُر أمحد بـ ظذ بـ ثٚبٝ اخلىٔٛ افٌٌدادى، دار ظِؿ افروايٜ. ٕ ذمافٍُٚيٜ  -

 بروت. -افُتٚب افًربك 

فًٚن افًرب ، دحّد بـ مُرم بـ ظذ، أبك افٍوؾ، َجٚل افديـ ابـ مْيقر  -

 - بروت –افْٚذ: دار صٚدر  هـ(711 ذمإٕهٚري افرويًٍك اإلؾريَك )ادتق

 هـ. 1414افىًٌٜ افثٚفثٜ 

بك بِْؼ حمّد بـ أمحد بـ محٚد بـ شًٔد بـ مًِؿ إٕهٚري افُْك وإشامء ، ٕ -
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هـ(ادحَؼ: أبق ؿتٌٜٔ ٕير حمّد افٍٚريٚيب ، افْٚذ: 310 ذمافدوٓيب افرازي )ادتق 

 م.2000 -هـ  1421افىًٌٜ إوػ  - بروت/ فٌْٚن -دار ابـ حزم 

َمّع افزوائد ومٌْع افٍقائد فِحٚؾظ أبك احلًـ ٕقر افديـ ظذ بـ أبك بُر بـ  -

هـ(ادحَؼ: حًٚم افديـ افَدشك . افْٚذ: مُتٌٜ 807 ذمشِٔامن اهلٔثّك )ادتق

 افَٚهرة . –افَدشك 

َمّؾ افٌِٜ ٓبـ ؾٚرس، ٕمحد بـ ؾٚرس بـ زـريٚء افَزويْل افرازي، أبق احلًغ  -

دار افْؼ:  - راشٜ وحتَٔؼ: زهر ظٌد ادحًـ شِىٚنهـ(د395: ذم)ادتق

 م 1986 -هـ  1406 -افىًٌٜ افثٕٜٚٔ  - بروت –مٗشًٜ افرشٚفٜ 

دار ادًٚرف  -حمٚشـ آصىالح ظذ مَدمٜ ابـ افهالح. فِناج افٌَِْٔك  -

 بّك.

ادحدث افٍٚصؾ بغ افراوى وافقاظك. فإلمٚم أبك حمّد احلًـ بـ ظٌد افرمحـ  -

هـ(ادحَؼ: د. حمّد ظجٚج 360 ذمخالد افرامٓرمزى افٍٚرشك )ادتق بـا

 بروت . –افْٚذ: دار افٍُر  - اخلىٔٛ

ادحهقل، ٕبك ظٌد اهلل حمّد بـ ظّر بـ احلًـ بـ احلًغ افتّٔل افرازي  -

هـ(دراشٜ وحتَٔؼ: 606 ذمادَِٛ بٍخر افديـ افرازي، خىٔٛ افري )ادتق

ًِقاين، افْٚذ: مٗشًٜ افرشٚفٜ، افىًٌٜ افثٚفثٜ افدـتقر ضف جٚبر ؾٔٚض اف

 م. 1997 -هـ  1418

ادحٔط ذم افٌِٜ ، إلشامظٔؾ بـ ظٌٚد بـ افًٌٚس، أبك افَٚشؿ افىٚفَٚين، ادنٓقر  -

 هـ(385 ذمبٚفهٚحٛ بـ ظٌٚد )ادتق
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ظِؿ احلديٞ وأصقفف. فؼف افديـ احلًغ بـ حمّد بـ ظٌد  ذمخمتك اخلالصٜ  - 

 بروت. -دار افثَٚؾٜ افًربٜٔ  - اهلل افىٌٔك

 656: ذمخمتك شْـ أيب داود، فِحٚؾظ ظٌد افًئؿ بـ ظٌد افَقي ادْذري )ادتق -

هـ(ادحَؼ: حمّد صٌحل بـ حًـ حالق )أبق مهًٛ( افْٚذ: مُتٌٜ ادًٚرف 

هـ  1431افىًٌٜ إوػ  - ادُِّٜ افًربٜٔ افًًقديٜ -فِْؼ وافتقزيع، افريٚض 

 م. 2010 -

خمتِػ احلديٞ بغ ادحدثغ وإصقفٔغ وافٍَٓٚء، فِدـتقر أشٚمٜ بـ ظٌد اهلل  -

 هـ. 1421خٔٚط، افْٚذ: دار افٍؤِٜ بٚفريٚض 

خمتِػ احلديٞ وأثره ذم أحُٚم احلدود وافًَقبٚت، فِدـتقر ضٚرق بـ حمّد  -

افىقارى. ـِٜٔ افؼيًٜ جٚمًٜ افُقيٝ. دار ابـ حزم بروت فٌْٚن، افىًٌٜ 

 م. 2007 -هـ  1428إوػ 

اددخؾ إػ افهحٔح. فإلمٚم أبك ظٌد اهلل احلٚـؿ حمّد بـ ظٌد اهلل بـ حمّد بـ  -

ًُٕٔؿ بـ احلُؿ افوٌك افىٓامٕك ادًروف بٚبـ افٌٔع  -افًْٔٚبقرى محدويف بـ 

هـ(ادحَؼ: د. ربٔع هٚدي ظّر اددخذ . افْٚذ: مٗشًٜ 405: ذم)ادتق

 بروت . –افرشٚفٜ 

هـ[ 266 -هـ 203مًٚئؾ اإلمٚم أمحد بـ حٌْؾ روايٜ ابـ أيب افٍوؾ صٚفح ] -

: ذمٕبك ظٌد اهلل أمحد بـ حمّد بـ حٌْؾ بـ هالل بـ أشد افنٌٔٚين )ادتق

 اهلْد. –: افدار افًِّٜٔ  افْٚذ هـ(241

 مًٚئؾ أمحد بـ حٌْؾ روايٜ ابْف ظٌد اهلل، ٕبك ظٌد اهلل أمحد بـ حمّد بـ حٌْؾ بـ -
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افْٚذ:  - هـ(ادحَؼ: زهر افنٚويش241: ذمهالل بـ أشد افنٌٔٚين )ادتق 

 م1981هـ 1401افىًٌٜ: إوػ،  - بروت –ادُتٛ اإلشالمل 

مًٚئؾ اإلمٚم أمحد روايٜ أيب داود افًجًتٚين، ٕبك داود شِٔامن بـ إصًٞ بـ  -

تٚين )ادت ًْ ِج ًِّ هـ(حتَٔؼ 275: ذمقإشحٚق بـ بنر بـ صداد بـ ظّرو إزدي اف

افىًٌٜ  - بّك افْٚذ مُتٌٜ ابـ تّٜٔٔ - أيب مًٚذ ضٚرق بـ ظقض اهلل بـ حمّد

 م.1999إوػ 

مًٚئؾ اإلمٚم أمحد بـ حٌْؾ وإشحٚق بـ راهقيف، إلشحٚق بـ مْهقر بـ هبرام، 

هـ(افْٚذ: ظامدة افٌحٞ 251 ذمأبك يًَقب ادروزي، ادًروف بٚفُقشٟ )ادتق

هـ 1425افىًٌٜ إوػ  - افًًقديٜ -افًِّل اجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ بٚدديْٜ ادْقرة

 م.2002 -

 ذح ُمَقضَّٖ مٚفؽ ٕبك بُر ابـ افًربك . ذمادًٚفؽ  -

ًتدرك ظذ افهحٔحغ. ٕبك ظٌد اهلل احلٚـؿ حمّد بـ ظٌد اهلل بـ حمّد بـ اد -

ًُٕٔؿ بـ احلُؿ افوٌل افىٓامٕك افًْٔٚبقرى  محدويف ادًروف بٚبـ افٌٔع  -بـ 

 –ظٌد افَٚدر ظىٚ . افْٚذ: دار افُتٛ افًِّٜٔ  ٍلهـ(حتَٔؼ: مهى405 ذم)ادتق

 بروت .

هـ(حتَٔؼ: 505: ذم، ٕبك حٚمد حمّد بـ حمّد افٌزايل افىقد )ادتقٍلادًته -

دار افُتٛ افًِّٜٔ، افىًٌٜ إوػ حمّد ظٌد افًالم ظٌد افنٚذم، افْٚذ: 

 م.1993 -هـ 1413

مًْد أيب بُر افهديؼ، ٕبك بُر أمحد بـ ظع بـ شًٔد بـ إبراهٔؿ إمقي  -
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افْٚذ: ادُتٛ  - هـ(ادحَؼ: صًٔٛ إرٕٚؤوط292 ذمادروزي )ادتق 

 بروت. –اإلشالمل 

، ٕبك داود شِٔامن بـ داود بـ اجلٚرود افىٔٚفز  مًْد أيب داود افىٔٚفز -

هـ(ادحَؼ: افدـتقر حمّد بـ ظٌد ادحًـ افسـل ، 204 ذمافٌكى )ادتق

 م. 1999 -هـ  1419مك ، افىًٌٜ إوػ  –افْٚذ: دار هجر 

مًْد أيب يًذ، ٕبك يًذ أمحد بـ ظع بـ ادُثْك بـ حئك بـ ظًٔك بـ هالل  -

هـ(ادحَؼ: حًغ شِٔؿ أشد، افْٚذ: دار 307: ذمقصع )ادتقافتّّٔل، اد

 م. 1984 –هـ  1404افىًٌٜ إوػ  - دمنؼ –ادٖمقن فِساث 

مًْد اإلمٚم أمحد بـ حٌْؾ، ٕبك ظٌد اهلل أمحد بـ حمّد بـ حٌْؾ بـ هالل بـ  -

 –ٞ هـ(ادحَؼ: أمحد حمّد صٚـر، افْٚذ: دار احلدي241: ذمأشد افنٌٔٚين )ادتق

 م. 1995 -هـ  1416افَٚهرة، افىًٌٜ إوػ 

مًْد اإلمٚم أمحد بـ حٌْؾ، ٕبك ظٌد اهلل أمحد بـ حمّد بـ حٌْؾ بـ هالل بـ  -

ظٚدل مرصد  -هـ(ادحَؼ: صًٔٛ إرٕٗوط 241: ذمأشد افنٌٔٚين )ادتق

 - وآخرون، إذاف: د ظٌد اهلل بـ ظٌد ادحًـ افسـل، افْٚذ: مٗشًٜ افرشٚفٜ

 م. 2001ىًٌٜ إوػ اف

ادْنقر بٚشؿ : افٌحر افزخٚر . ٕبك بُر أمحد بـ ظّرو بـ ظٌد  -مًْد افٌزار  -

هـ(ادحَؼ: 292 ذماخلٚفؼ بـ خالد بـ ظٌٔد اهلل افًتُك ، ادًروف بٚفٌزار )ادتق

(وظٚدل بـ شًد )حَؼ 9إػ  1حمٍقظ افرمحـ زيـ اهلل، )حَؼ إجزاء مـ 

افْٚذ:  (18)حَؼ اجلزء  افنٚؾًلوصزى ظٌد اخلٚفؼ  (17إػ  10إجزاء مـ 
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 ادديْٜ ادْقرة. -مُتٌٜ افًِقم واحلُؿ  

بستٔٛ شْجر. ٕبك ظٌد اهلل حمّد بـ إدريس بـ افًٌٚس بـ  افنٚؾًلمًْد  -

 ذمظثامن بـ صٚؾع بـ ظٌد ادىِٛ بـ ظٌد مْٚف ادىٌِك افَرصك ادُك )ادتق

 ذماجلٚوػ، أبق شًٔد، ظِؿ افديـ )ادتق هـ(رتٌف: شْجر بـ ظٌد اهلل204

حَؼ ٕهقصف وخرج أحٚديثف وظِؼ ظِٔف: مٚهر يٚشغ ؾحؾ . افْٚذ:  هـ(745

 افُقيٝ . -ذـٜ ؽراس فِْؼ وافتقزيع 

مًْد افٍردوس بّٖثقر اخلىٚب . فنرويف بـ صٓردار بـ صرويف بـ ؾْٚخنو،  -

ادحَؼ: افًًٔد بـ بًٔقٕك  هـ(509 ذمأبك صجٚع افديِّّك اهلّذإك )ادتق

 بروت . –زؽِقل . افْٚذ: دار افُتٛ افًِّٜٔ 

منُؾ احلديٞ وبٕٔٚف، دحّد بـ احلًـ بـ ؾقرك إٕهٚري إصٌٓٚين، أبق بُر  -

بروت،  –افْٚذ: ظٚمل افُتٛ  - هـ(ادحَؼ: مقشك حمّد ظع406: ذم)ادتق

 م.1985افىًٌٜ افثٕٜٚٔ 

ثٚر ٕبك بُر بـ أيب صٌٜٔ، ظٌد اهلل بـ حمّد بـ إبراهٔؿ ادهْػ ذم إحٚديٞ وأ -

 - هـ(ادحَؼ: ـامل يقشػ احلقت235 ذمبـ ظثامن بـ خقاشتل افًٌز )ادتق

 1409افىًٌٜ: إوػ،  - افريٚض –افْٚذ: مُتٌٜ افرصد 

مًٚمل افًْـ، وهق ذح شْـ أيب داود، ٕبك شِٔامن محد بـ حمّد بـ إبراهٔؿ بـ  -

 –هـٚفْٚذ: ادىًٌٜ افًِّٜٔ 388 ذمادتق ، افًٌتل، ادًروف بٚخلىٚيباخلىٚب 

 م. 1932 -هـ  1351افىًٌٜ إوػ  - حِٛ

ادًجؿ إوشط ٕبك افَٚشؿ شِٔامن بـ أمحد بـ أيقب بـ مىر افِخّك افنٚمك  -
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ادحَؼ: ضٚرق بـ ظقض اهلل بـ حمّد ، ظٌد ادحًـ  ( هـ360 ذمافىزإك )ادتق 

 افَٚهرة . –اهٔؿ احلًْٔك افْٚذ: دار احلرمغ بـ إبرا

ادًجؿ افهٌر ) افروض افدإك (ٕبك افَٚشؿ شِٔامن بـ أمحد بـ أيقب بـ مىر  -

ادحَؼ: حمّد صُقر حمّقد احلٚج  ( هـ360 ذمافِخّك افنٚمك افىزإك )ادتق

 ظامن. -بروت  - دار ظامر -أمرير . افْٚذ: ادُتٛ اإلشالمل 

ٕبك افَٚشؿ شِٔامن بـ أمحد بـ أيقب بـ مىر افِخّك افنٚمك  ادًجؿ افٌُر -

. دار افْؼ:  ٍلادحَؼ: محدى بـ ظٌد ادجٔد افًِ هـ(360: ذمافىزإك )ادتق

 افَٚهرة . –مُتٌٜ ابـ تّٜٔٔ 

مًجؿ مَٚئس افٌِٜ، ٕمحد بـ ؾٚرس بـ زـريٚء افَزويْل افرازي، أبق احلًغ  -

افْٚذ: دار  - هـ(ادحَؼ: ظٌد افًالم حمّد هٚرون395: ذم)ادتق

 م.1979 -هـ 1399افٍُر

أمحد  - ٍلافٌِٜ. َمّع افٌِٜ افًربٜٔ بٚفَٚهرة.)إبراهٔؿ مهى ذمادًجؿ افقشٔط  -

 افْٚذ: دار افدظقة . حمّد افْجٚر( -حٚمد ظٌد افَٚدر  -افزيٚت 

ًغ بـ ظذ بـ مقشك مًرؾٜ افًْـ وأثٚر فٌَِٔٓك.ٕبك بُر أمحد بـ احل -

ْوِجردى اخلراشٕٚك افٌَٔٓك )ادتق هـ(ادحَؼ: ظٌد ادًىك أمغ 458 ذماخلُْنَ

بٚـًتٚن(، دار  -ؿًِجك . افْٚذون: جٚمًٜ افدراشٚت اإلشالمٜٔ )ـراتنك 

 -دمنؼ(، دار افقؾٚء )ادْهقرة  -بروت(، دار افقظك )حِٛ -ؿتٌٜٔ )دمنؼ 

 افَٚهرة( .

ٕبك ًٕٔؿ أمحد بـ ظٌد اهلل بـ أمحد بـ إشحٚق بـ مقشك بـ  مًرؾٜ افهحٚبٜ ، -
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هـ(حتَٔؼ: ظٚدل بـ يقشػ افًزازي، افْٚذ: 430: ذممٓران إصٌٓٚين )ادتق 

 م. 1998 -هـ  1419افىًٌٜ إوػ  بٚفريٚض دار افقضـ فِْؼ

 ، مًرؾٜ ظِقم احلديٞ. فإلمٚم أبك ظٌد اهلل حمّد بـ ظٌد اهلل احلٚـؿ افًْٔٚبقرى -

 دار أؾٚق اجلديدة بروت.

 ادًِؿ بٍقائد مًِؿ فِامذرى . -

ِزّى.)ادتق ذمادٌُِرُب  -  ذمترتٔٛ ادًرب، فزهٚن افديـ اخلقارزمك ادَُىرِّ

 هـ(افْٚذ: دار افُتٚب افًربك.610

ادٌْل ٓبـ ؿدامٜ ٕبك حمّد مقؾؼ افديـ ظٌد اهلل بـ أمحد بـ حمّد بـ ؿدامٜ  -

: ذمادَدد )ادتق ادَدد ثؿ افدمنَل احلٌْع، افنٓر بٚبـ ؿدامٜ اجلامظٔع

 افْٚذ: مُتٌٜ افَٚهرة.،  هـ(620

ادَهد افًع ذم زوائد أيب يًذ ادقصع، ٕبك احلًـ ٕقر افديـ ظع بـ أيب بُر  -

هـ(حتَٔؼ: شٔد ـنوي حًـ، افْٚذ: دار 807: ذمبـ شِٔامن اهلٔثّل )ادتق

 فٌْٚن. –، بروت افُتٛ افًِّٜٔ

بًد افقاذم، فٔقشػ بـ تٌري بردي بـ ظٌد اهلل افيٚهري  ذمادْٓؾ افهٚذم وادًتق -

هـحََف وووع حقاصٔف: دـتقر 874 ذماحلٍْل، أبق ادحٚشـ َجٚل افديـ ادتق

حمّد حمّد أمغ، تَديؿ: دـتقر شًٔد ظٌد افٍتٚح ظٚصقر، افْٚذ: اهلٔئٜ ادكيٜ 

 افًٚمٜ فُِتٚب.

ْرؿٚين )ادتقمْ - : ذمٚهؾ افًرؾٚن ذم ظِقم افَرآن، فِنٔخ حمّد ظٌد افًئؿ افزُّ

 افىًٌٜ افثٚفثٜ. - هـ(افْٚذ: مىًٌٜ ظًٔك افٌٚيب احلٌِل وذـٚه1367
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ّز  -  َُ ادْتخٛ مـ مًْد ظٌد بـ محٔد، ٕبك حمّد ظٌد احلّٔد بـ محٔد بـ ٕك اف

ّق بٚفٍتح واإلظجٚم )ادتق َُ هـ(ادحَؼ: صٌحل افٌدري 249 ذمأو اف

 - افَٚهرة –افْٚذ: مُتٌٜ افًْٜ  افًٚمرائل، حمّقد حمّد خِٔؾ افهًٔدي،

 1988 - 1408افىًٌٜ: إوػ، 

ادْٓٚج ذح صحٔح مًِؿ بـ احلجٚج، ٕبك زـريٚ حمٔل افديـ حئك بـ ذف  -

افىًٌٜ  - بروت –هـ(افْٚذ: دار إحٔٚء افساث افًريب 676: ذمافْقوي )ادتق

 هـ. 1392افثٕٜٚٔ 

خمتك ظِقم احلديٞ افٌْقى. ٕبك ظٌد اهلل بدر افديـ حمّد بـ  ذمادْٓؾ افروى  -

 ذم)ادتق افنٚؾًلإبراهٔؿ بـ شًد اهلل بـ َجٚظٜ افُْٕٚك احلّقى 

 –هـ(ادحَؼ: د. حمٔل افديـ ظٌد افرمحـ رموٚن . افْٚذ: دار افٍُر 733

 دمنؼ .

 ذمديـ ظٌد افرمحـ بـ ظذ بـ حمّد اجلقزى )ادتقادقوقظٚت جلامل اف -

هـ(وٌط وتَديؿ وحتَٔؼ: ظٌد افرمحـ حمّد ظثامن. افْٚذ: حمّد ظٌد 597

 ادحًـ صٚحٛ ادُتٌٜ افًٍِٜٔ بٚدديْٜ ادْقرة.

: ذمادقضٖ فإلمٚم مٚفؽ بـ إٔس بـ مٚفؽ بـ ظٚمر إصٌحل اددين )ادتق -

ّل، افْٚذ: مٗشًٜ زايد بـ شِىٚن آل إظي ٍلهـ(ادحَؼ: حمّد مهى179

افىًٌٜ إوػ،  - اإلمٚرات –أبق طٌل  -هنٔٚن فألظامل اخلريٜ واإلًٕٕٜٚٔ 

 م. 2004 -هـ  1425

مقضٖ مٚفؽ بروايٜ حمّد بـ احلًـ افنٌٔٚين، فإلمٚم مٚفؽ بـ إٔس بـ مٚفؽ بـ  -
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ب ظٌد هـ(تًِٔؼ وحتَٔؼ: ظٌد افقه179ٚ: ذمظٚمر إصٌحل اددين )ادتق 

 افْٚذ: ادُتٌٜ افًِّٜٔ. - افِىٔػ

، ادىٌقظٚت  ظِؿ مهىِح احلديٞ فإلمٚم صّس افديـ افذهٌك ذمادقؿيٜ  -

 اإلشالمٜٔ بحِٛ.

مٔزان إصقل ذم ٕتٚئٟ افًَقل، فًالء افديـ صّس افْير أبك بُر حمّد بـ أمحد  -

،  زـل ظٌد افز( حََف وظِؼ ظِٔف : افدـتقر حمّد ـ ه 539 ذمافًّرؿْدي )ادتق

 . جٚمًٜ ؿىر -إشتٚذ بُِٜٔ افؼيًٜ 

 ذمَٕد افرجٚل . فإلمٚم حمّد بـ أمحد بـ ظثامن افذهٌك.)ادتق ذممٔزان آظتدال  -

هـ(حتَٔؼ: ظذ حمّد افٌجٚوى . افْٚذ: دار ادًرؾٜ فِىٌٚظٜ وافْؼ، 748

 فٌْٚن . –بروت 

ٍر َأمْحَدُ  - ُْ ٚذمُّ إَْثَرم  ٕٚشخ احلديٞ ومًْقخف ، ٕبك َب َُ ـِ َهِٕٚئ اإِلْش ِد ب َّّ ـُ حُمَ ب

ٌِّل )ادتق ِْ َُ َْٔؾ: اف ، َوِؿ هـ(ادحَؼ: ظٌد اهلل بـ محد ادْهقر ، 273 ذمافىَِّٚئلُّ

 م. 1999 -هـ  1420افىًٌٜ إوػ 

ٕٚشخ احلديٞ ومًْقخف ، ٕبك حٍص ظّر بـ أمحد بـ ظثامن بـ أمحد بـ حمّد  -

هـ(ادحَؼ: 385 ذمٌٌدادي ادًروف بـ ابـ صٚهغ )ادتقبـ أيقب بـ أزداذ افا

هـ 1408افزرؿٚء ، افىًٌٜ إوػ  –شّر بـ أمغ افزهري، افْٚذ: مُتٌٜ ادْٚر 

 م.1988 -

ٚس أمحد بـ حمّد بـ إشامظٔؾ بـ يقٕس  - افْٚشخ وادًْقخ ، ٕبك جًٍر افَّْحَّ

افْٚذ:  - ٌد افًالم حمّدهـ(ادحَؼ: د. حمّد ظ338 ذمادرادي افْحقي )ادتق
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 1408افىًٌٜ إوػ  - افُقيٝ –مُتٌٜ افٍالح  

ٕخٛ إؾُٚر ذم تَْٔح مٌٚين إخٌٚر ذم ذح مًٚين أثٚر ، ٕبك حمّد حمّقد بـ  -

 ذمبدر افديـ افًْٔك )ادتق ٍلأمحد بـ مقشك بـ أمحد بـ حًغ افٌٔتٚبك احلْ

ادحَؼ: أبق متٔؿ يٚه بـ إبراهٔؿ ، افْٚذ: وزارة إوؿٚف وافنٗون  هـ(855

 م. 2008 -هـ  1429ؿىر ، افىًٌٜ إوػ  –اإلشالمٜٔ 

 مهىِح أهؾ إثر. فِحٚؾظ أمحد بـ ظذ بـ حجر افًًَالٕك. ذمٕخٌٜ افٍُر  -

 افَٚهرة . –ظامد افًٔد . افْٚذ: دار احلديٞ  -ادحَؼ: ظهٚم افهٌٚبىك 

ادحَؼ: ظٌد  هـ(581 ذم.)ادتق زهٜ احلٍٚظ. دحّد بـ ظّر إصٌٕٓٚك ادديْكٕ -

 بروت . –افرى حمّد ظٌد ادحًـ . افْٚذ: مٗشًٜ افُتٛ افثَٚؾٜٔ 

مهىِح أهؾ إثر. فِحٚؾظ ابـ حجر  ذمذح ٕخٌٜ افٍُر  ذمٕزهٜ افْير  -

 افًًَالٕك، افدار افثَٚؾٜٔ بٚفَٚهرة.

ٞ اهلدايٜ ، مع حٚصٔتف بٌٜٔ إدًل ذم ختريٟ افزيًِل ، جلامل ٕهٛ افرايٜ ٕحٚدي -

هـ(ؿدم 762 ذمافديـ أبق حمّد ظٌد اهلل بـ يقشػ بـ حمّد افزيًِل )ادتق

ٌَُْقري ، صححف وووع احلٚصٜٔ: ظٌد افًزيز  فُِتٚب: حمّد يقشػ اف

افديقبْدي افٍْجٚين، إػ ـتٚب احلٟ، ثؿ أـِّٓٚ حمّد يقشػ افُٚمٍِقري ، 

فٌْٚن ، -بروت  -دحَؼ: حمّد ظقامٜ ، افْٚذ: مٗشًٜ افريٚن فِىٌٚظٜ وافْؼ ا

 م.1997هـ1418افىًٌٜ إوػ  افًًقديٜ –جدة  دار افٌَِٜ فِثَٚؾٜ اإلشالمٜٔ

افٍْح افنذى ذح جٚمع افسمذى. ٓبـ شٔد افْٚس افًّٔرى افربًك، أبق  -

جٚبر إٕهٚرى، ظٌد افًزيز أبق حتَٔؼ: أبق  هـ( 734 ذمافٍتح، ؾتح افديـ.)ادتق
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 -افريٚض  -افْٚذ: دار افهًّٔك فِْؼ وافتقزيع  - رحِٜ، صٚفح افِحٚم 

 ادُِّٜ افًربٜٔ افًًقديٜ .

هـ(افْٚذ: دار 1430 ذمٍٕحٚت مـ ظِقم افَرآن ، دحّد أمحد حمّد مًٌد )ادتق -

 م. 2005افَٚهرة ، افىًٌٜ افثٕٜٚٔ  –افًالم 

 . ذح إفٍٜٔ . فزهٚن افديـ إبراهٔؿ بـ ظّر افٌَٚظك ذمافُْٝ افقؾٜٔ بام  -

 يٚشغ افٍحؾ . افْٚذ: مُتٌٜ افرصد . ادحَؼ: مٚهر

افُْٝ ظذ ـتٚب ابـ افهالح. فِحٚؾظ ابـ حجر افًًَالٕك . دار افُتٛ  -

 بروت.–افًِّٜٔ 

بـ َجٚل افديـ بـ هبٚدر  افُْٝ ظذ مَدمٜ ابـ افهالح. فإلمٚم بدر افديـ حمّد -

هـ(ادحَؼ: د. زيـ افًٚبديـ بـ حمّد بال ؾريٟ 794 ذم)ادتق افنٚؾًلافزرـنك 

 افريٚض . –. افْٚذ: أوقاء افًِػ 

ٕقاشخ افَرآن = ٕٚشخ افَرآن ومًْقخف ، جلامل افديـ أبك افٍرج ظٌد افرمحـ بـ  -

ظع ادٌِٔٚري، هـ(حتَٔؼ: حمّد أذف 597: ذمظع بـ حمّد اجلقزي )ادتق

 -افتًٍر  -افدراشٚت افًِٔٚ  -اجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ  -وأصِف رشٚفٜ مٚجًتر 

هـٚفْٚذ: ظامدة افٌحٞ افًِّل بٚجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ، ادديْٜ ادْقرة، 1401

 ادُِّٜ افًربٜٔ افًًقديٜ .

هنٚيٜ افًقل ذح مْٓٚج افقصقل، فًٌد افرحٔؿ بـ احلًـ بـ ظع اإلشْقي  -

افْٚذ: دار افُتٛ افًِّٜٔ،  هـ(772 ذمّل، أبق حمّد، َجٚل افديـ )ادتقافنٚؾً

 م.1999 -هـ1420افىًٌٜ إوػ  - فٌْٚن-بروت
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 اجلزريؽريٛ احلديٞ وإثر. ٕبك افًًٚدات ادٌٚرك بـ حمّد  ذمافْٓٚيٜ  - 

 بروت . –افْٚذ: ادُتٌٜ افًِّٜٔ  هـ(606 ذم)ادتق

ظِقم ومهىِح احلديٞ . فِنٔخ حمّد بـ حمّد بـ شقيِؿ أبك  ذمافقشٔط  -

 . افًريب: دار افٍُر  هـ(افْٚذ1403 ذمُصٌٜٓ)ادتق

وؾٔٚت إظٔٚن وإٌٔٚء أبْٚء افزمٚن ٕبك افًٌٚس صّس افديـ أمحد بـ حمّد بـ  -

:  ادحَؼ هـ(681 ذمإبراهٔؿ بـ أيب بُر ابـ خُِٚن افزمُل اإلربع )ادتق

 س، افْٚذ: دار صٚدر بروت .إحًٚن ظٌٚ
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 ؾٓرس ادقوقظٚت 

 الصفحة ْعــــــــــــاملْض
  مَدمٜ

  خمتِػ احلديٞ

  تًريٍف فٌٜ واصىالحٚ

  منُؾ احلديٞ

  افٍرق بْٔف وبغ خمتِػ احلديٞ

  ."ادنُؾ"و "ادختِػ"ذط ٓ بد مْف ذم 

  أؿًٚم خمتِػ احلديٞ

  آختالفإشٌٚب افتل أدت إػ وؿقع 

  آختالف بٚظتٌٚر افًّقم واخلهقص ، ومثٚفف ، وذـر وجف افتًٚرض

  آختالف بٚظتٌٚر تٌٚيـ إحقال ، ومثٚفف

  آختالف بٚظتٌٚر َٕؾ افرواة ، ومثٚفف

  بٚحلديٞ افْٚشخ ، ومثٚفف افراويآختالف بًٌٛ افًْخ وظدم ظِؿ 

 افَقاظد افتل اتًٌٓٚ ادحدثقن فدؾع افتًٚرض بغ إحٚديٞ : 

 أوٓ : ؿٚظدة ) اجلّع( وأؿًٚم اجلّع بغ احلديثغ ادتوٚديـ

 

ك افدٓفٜ ، وأمثِٜ ذفؽ :   افًَؿ إول : أن يُقٕٚ ظٚمَّ

  وذـر مٚ شُِف افًِامء ذم إزافٜ هذا افتًٚرض مـ اجلّع أو افسجٔح
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 الصفحة ْعــــــــــــاملْض

غ ، ومثٚفف افًَؿ افثٕٚك   : اجلّع بغ احلديثغ اخلَٚصًّ

افًَؿ افثٚفٞ : اجلّع بغ احلديٞ افًٚم واخلٚص ومثٚفف ، وضريَٜ 

 افًِامء ؾٔف

 

  افًَؿ افرابع : اجلّع بغ ادىِؼ وادَٔد ، ومثٚفف ، وضريَٜ افًِامء ؾٔف

  ادهٍْٚت ذم هذا افًِؿ

  ٕامذج فِتٖفٔػ بغ خمتِػ احلديٞ :

  مـ ـتٚب : تٖويؾ خمتِػ احلديٞ ٓبـ ؿتٌّٜٕٔقذج 

  ّٕقذج مـ ـتٚب :اختالف احلديٞ ، فإلمٚم افنٚؾًل

  افَٚظدة افثٕٜٚٔ فدؾع افتًٚرض : ) افًْخ (

  تًريٍٚتف وإضالؿٚتف

  افٍرق بغ افًْخ وافٌداء

  وجقه افٍرق بغ افًْخ وافتخهٔص

  أمهٜٔ مًرؾٜ افْٚشخ وادًْقخ

  وافتٚبًغ بٚفْٚشخ وادًْقخ اهتامم افهحٚبٜ

  إدفٜ افؼظٜٔ ظذ ثٌقت افًْخ

  حُّٜ افتؼيع ذم افًْخ

  ذائط افًْخ

٩٩٤
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  بؿ يًرف افًْخ

  أرـٚن افًْخ

  حُؿ افًْخ

  ادٗفٍٚت ؾٔف

  مَٚرٕٜ بغ بًض ـتٛ ٕٚشخ احلديٞ ومًْقخف

  ٕامذج فُِتٛ ادٗفٍٜ ذم هذا افٍـ :

  ٕٚشخ احلديٞ ومًْقخف ٕبك بُر أثرمّٕقذج مـ ـتٚب : 

  ّٕقذج مـ ـتٚب : ٕٚشخ احلديٞ ومًْقخف ٓبـ صٚهغ

  آظتٌٚر ذم افْٚشخ وادًْقخ مـ أثٚر فِحٚزمكّٕقذج مـ ـتٚب : 

  ّٕقذج مـ ـتٚب :

بَّدار ادًْقخ مـ احلديٞ  إخٌٚر أهؾ افرشقخ ذم افٍَف وافتحديٞ

 ٓبـ اجلقزى

 

  : إظالم افًٚمل بًد رشقخف بْٚشخ احلديٞ ومًْقخف ّٕقذج مـ ـتٚب

  ّٕقذج مـ ـتٚب : رشقخ أحٌٚر فِجًزى

  افَٚظدة افثٚفثٜ فدؾع افتًٚرض : ) افسجٔح(

  تًريػ افسجٔح

  ذوط افسجٔح

٩٩٥
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  حُؿ افسجٔح

  وجقه افسجٔح

  افراويافسجٔح بحٚل 

  افسجٔح بٚفتحّؾ

  افسجٔح بٍُٜٔٔ افروايٜ

  افسجٔح بقؿٝ افقرود

  افسجٔح بٍِظ اخلز

  افسجٔح بٚحلُُؿ

  خٚرجلافسجٔح بٖمر 

  ؾقائد

  أحٚديٞ شِؽ افًِامء ؾٔٓٚ افىرق افثالثٜ: ) اجلّع وافًْخ وافسجٔح (

  افَٚظدة افرابًٜ فدؾع افتًٚرض : ) افتقؿػ (

  اخلٚمتٜ

  أهؿ افُتٛ وادراجع

  ادحتقيٚت

 

 

٩٩٦


