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Research Summary 
 

    This research concerns critical study of the manuscript of the 

works of a thirteenth century scholar nawed  Mohammed bin 

Himmet of Damascus,  in his book (al bukharis thalathiyat) .  

      I have made a critical study along with editing for this 

important manuscript to be easy and understood to facilitate texts 

to be available and understood by reseadiers in accordance with 

present era.    
 
 
 
 

يتـاول هذا اًمبحث حتؼقؼ خمطقط مـ ممًمػات أطمد قمؾامء اًمؼرن اًمثاًمث قمنم اهلجري ، هق 

ات اًمدمشؼل ، ذم واطمد مـ يمتبف ، وهق )) صمالصمقات اًمبخاري (( وذًمؽ مـ ظمالل  حمؿد سمـ ِِهّ

دراؾمة اعمخطقط وحتؼقؼ كصقصف ًمقؽقن ؾمفؾ اًمتـاول واضح اًمعبارات وسمام يـاؾمب قمٍمكا 

احلازم . وأيضًا ظمدمة ًمؾعؾؿ واًمعؾامء سمصقرة قمامة ، وًمعؾامء احلديث سمصقرة ظماصة ، 

 اًمتل مل شمؾؼ ذًمؽ آهتامم يمساسمؼاهتا .وظمصقصًا ذم شمؾؽ احلؼبة اعمتلظمرة مـ قمؾامء احلديث و

  



 

   

 

 

 ٱ ٻ ٻ

احلؿد هلل اًمذي وومؼـا وهداكا ًمعبادشمف وأهْلؿ ، وقمَؾؿـا سمػضؾف وضمقده ما مل كؽـ كعؾؿ ، ومؾف     

احلؿد قمغم ضمزيؾ كَِعِؿِف وقمظقؿ ِمـَـِف ، واًمصالة واًمسالم قمغم ظمػم رؾمقٍل وأومضؾ مبؾٍغ حمؿد 

 :وقمغم آًمف اًمطقبلم وأصحاسمف اًمطاهريـ ، وقمغم مـ اشمبعفؿ سمنطمسان إمم يقم اًمديـ.  وسمعد 

مب  ٹ چ ٹ ومان اًمباري قمز وضمؾ رومع اًمعؾامء وأقمّز ؿملهنؿ ، وأقمغم ىمدرهؿ ومؽاكتفؿ ،     

  .١١اعمجادًمة:  چىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتجث  مث  ىث     يث  حج     

 وذًمؽ ؾمبب إفمفارهؿ ًمؾديـ  وإشمباقمفؿ ًمســ كبقفؿ ، ومفؿ أشمؼك اًمـاس وأظمشاهؿ ًمرهبؿ ،       

 . ٨8وماـمر:  چ ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ چ ٹ ٹ

وىمد َوّرث همٓء اًمعؾامء مػماصمًا صمؿقـًا وضمفدًا قمظقاًم حيتاج مـا إمم أن هنتؿ سمف وكخدمف      

سماًمدراؾمة واًمتحؼقؼ ًمـستػقد مـف ، وكبـل قمؾقف ، ومـقاصؾ اعمشقار اًمذي سمدأوه ذم رطمؾة ظمدمة 

 وأشمؿّ  اًمصالة أومضؾ  صاطمبفا قمغم –إصقؾ مع اًمؼرآن اًمؽريؿ  اًمتنميع مصدر –اًمسـة اًمـبقية 

 اًمتسؾقؿ .

ات اًمدمشؼل        ومـ همٓء اًمعؾامء اًمذيـ ؾماِهقا ذم ظمدمة اًمسـة اًمـبقية ، اًمعالمة حمؿد سمـ ِِهّ

هـ( اًمذي صـّػ اًمعديد مـ اعمصـػات ذم قمؾؿ اعمصطؾح ، وىمد شمنّمومت سمتحؼقؼ ١٨75)ت 

سخة واطمدة ًمؽـفا إٓ قمغم كأطمد يمتبف اعمخطقـمة سمعـقان : ) صمالصمقات اًمبخاري ( ومل أطمصؾ 

 واضحة اخلط ، ؾماعمة مـ اًمسؼط واًمـؼصان وهلل احلؿد واعمـة .

ـٍ       ات وممًمػاشمف ذم قمؾؿ احلديث ذم زم ومـ ظمالل قمؿكم هذا شمعّرومت قمغم ضمفقد إسمـ ِِهّ

ات اًمذي مل ُيـصػ مـ ىمبؾ  متلظمٍر مل يؾَؼ ومقف اًمعؾامء مـ آهتامم يمساسمؼقفؿ وظمصقصًا إسمـ ِِهّ

: اًمتـؽقت رؾملم ، إذ مل يطبع مـ ُمصـػاشمف اًمؽثػمة ؾمقى يمتاب واطمد هق اًمباطمثلم واًمدا



 

، ومتقيمؾت قمغم اهلل وقمزمت قمغم حتؼقؼ أطمد  واإلومادة ذم ختريج أطماديث ظمامتة ؾمػر اًمسعادة

 . -صمالصمقات اًمبخاري -خمطقـمات هذا اإلمام 

شمؼتيض ـمبقعة قمؿكم هذا قمغم ضبط اًمـص اعمحؼؼ وكسخف ومـ صمؿ دراؾمتف وحتؼقؼف وومؼ     

ضقاسمط اًمدراؾمة واًمتحؼقؼ اعمعؿقل هبا قمـد اعمحؼؼلم وسمصقرة ؾمفؾة وخمتٍمة وواضحة مع 

ات اًمشخصقة واًمعؾؿقة .  سمقان كبذة خمتٍمة قمـ طمقاة إسمـ ِِهّ

 وىمد شمضؿـ اًمبحث مؼدمة وومصؾلم وقمغم اًمـحق أيت :

 اًمػصؾ إول : اًمؼسؿ اًمدراد :

ات .                اعمبحث إول : اًمتعريػ سمنسمـ ِِهّ

 اعمبحث اًمثاين : اًمتعريػ سمؽتاسمف ) صمالصمقات اًمبخاري (.              

اًمػصؾ اًمثاين : اًمؼسؿ اعمحؼؼ . وشمضؿـ متـ اعمخطقط واًمذي ضمعؾتف ذم أقمغم اًمقرىمة وسمخط 

 ي هق أؾمػؾ اًمقرىمة، واًمذي هق قمؿكم ذم اعمخطقط.واضح ًمتؿققز قمـ ظمط اهلامش اًمذ

  



 

   

 : اعمطؾب إول : اؾمؿف وكسبف و مقًمده  

 هق : اعمحدث اعمسـِد إوطمد ؿمؿس اًمديـ ، أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ طمسـ اعمعروف سمنسمـ      

ات زاده ، هباء مؽسقرة ومقؿ مشددة سمعدها َأًمِػ   –طف احلاومظ اًمزسمقدي ضب يمام –ِِهّ

 إصؾ ، اًمشامل اعمقًمد ، آؾمطـبقزم اعمقـمـ ، احلـػل اعمذهب . اًمؽميمامين

 .(١)وًمد ؾمـة إطمدى وشمسعلم وأًمػ ًمؾفجرة 

 اعمطؾب اًمثاين : مؽاكتف اًمعؾؿقة 

ات سمعؾامء احلديث ىماـمبة : ٕكف ٓ جيد ًمف مقىمعًا سملم  إّن مـ اإلكصاف أن ٓ كؼارن إسمـ      ِِهّ

ضمفاسمذة احلديث ، سمؾ إكـا كظؾؿف هبذه اعمؼاركة ، وًمؽـ إذا ىماركاه سمعؾامء قمٍمه وماكف ذم مؼدمة 

قمؾامء قمٍمه ذم قمؾؿ احلديث ، إذ شمرك ًمـا مقروصمًا قمؾؿقّا ٓ سملس سمف ، يستِحؼ قمؾقف اإلضمالل 

 واًمثـاء واًمشؽر  .

قَمَؾٌؿ ذم زماكف ذم قمؾؿ احلديث ، ذم اًمقىمت اًمذي قَمّز ومقف قمؾامء هذا اًمػـ ، وىمّؾ آهتامم ومفق      

 .(٨)سمعؾؿ احلديث ، سمؾ سمجؿقع اًمعؾقم ، وؿماع اًمتؼؾِقد ، وىمّؾ آضمتفاد

 اعمطؾب اًمثاًمث : رطمالشمف وؿمققظمف

ات إمم مؽة وضماور هبا وأظمذ قمـ اًمشقخ قمبد اهلل سمـ ؾمامل اًمب        ٍمي ، واًمشقخ رطمؾ إسمـ ِِهّ

وهمػمهؿ ،   اًمبديري حمؿد سمـ حمؿد واًمشقخ – مؽة مػتل –سمـ قمبد اعمحسـ اًمؼؾعل  شماج اًمديـ

                                                           

/  ١ اًمعاروملم وهداية ، 9١/  6:  ًمؾزريمكم وإقمالم ، 93٨ – 93١/  ٨يـظر : ومفرس اًمػفارس ، اًمؽـاين :  (١)

 (. ١86)  اعمصـػة اًمسـة يمتب مشفقر ًمبقان اعمتطرومة واًمرؾماًمة ، 6٨5

ات  اًمدمشؼل ذم يمتاسمة ىمالئد اًمدرر وقمغم كتقجة اًمـظر )) دراؾمة وحتؼقؼ اًمديمتقر حمؿد مصؾح  (٨) يـظر : مـفج اسمـ ِِهّ

 .3اًمزقمبل (( ، ص 



 

صمؿ رطمؾ إمم اًمؼسطـطقـقة ودرس هبا وؾمؿع مـ ؿمققظمفا ، وسمرع واؿمتفر وأصبح أطمد 

اًمسؾطان امحد اًمثاًمث ، وصار ًمف آقمتبار ذم اًمدوًمة  صمؿ كؼؾ إمم شمدريساعمدرؾملم ذم اًمدوًمة ، 

 . (١)واًمصدارة ذم اًمعؾؿ 

وىمرأ شمػسػم اًمبقضاوي قمغم اًمشقخ قمبد اًمرؤوف اًمبشقٌم مع زمقؾقف: قمبد اًمغـل اًمـاسمؾز    

 .(٨)وقمكم يمزسمر اًمدمشؼل 

 اعمطؾب اًمراسمع : مصـػاشمف

ات مصـػات يمثػمة أيمثرها ٓزال خمطقـمًا ومل يطبع إٓ اًمؼؾقؾ مـفا . إلسمـ       ِِهّ

 ومـ مصـػاشمف اًمتل وىمػت قمؾقفا إضاومة إمم ) صمالصمقات اًمبخاري ( اًمذي سملم أيديـا :

 (3)أرسمعقن طمديثًا  -١

 (4)اإلؾمػاد ًمام ذم اًمؽتب اًمسبعة مـ اإلؾمـاد  -٨

 (5)إصطالطمات اعمحدصملم -3

 

 

 

 

                                                           

: أمحد اًمبزرة ، دار اعملمقن يـظر : مؼدمة اًمتحؼقؼ ًمؽتاسمف : اًمتـؽقت واإلومادة ذم ختريج أطماديث اًمسعادة ، حتؼقؼ  (١)

 . 8 ص( : ١987)  ١ ط ، ًمبـان –ًمؾؽماث ، سمػموت 

 . 38/  3يـظر : ؾمؾؽ اًمدرر ذم اقمقان اًمؼرن اًمثاين قمنم ، ًمؾؿرادي :   (٨)

 .] ١987A[ ١/79خمطقط : مقضمقد ذم معفد آؾمتنماق ، ًمقتغراد :  (3)

   388/  ١رسايقغق : خمطقط : يقضمد كسخة مـف ذم مؽتبف همازي ظمرسو /  (4)

 (.3/355)  (،١١81، ضؿـ جمؿقع رىمؿ ) 7١خمطقط : يقضمد مـف كسخة ذم اعمؽتبة اًمتقؿقرية ، جمامقع  (5)



 

   

 

 (١)حتػة اًمراوي ذم ختريج أطماديث اًمبقضاوي  -4

 (٨)اًمتـؽقت واإلومادة ذم ختريج أطماديث ؾمػر اًمسعادة  -5

 (3)طماؿمقة قمغم كخبة اًمػؽر  -6

 (4)ظمالصة اًمـخبة ذم مصطؾح احلديث  -7

 (5)رؾماًمة ذم طمػظ اًمؼران ويمتاسمة وشمعؾقؿف  -8

 (6)رؾماًمة ذم اًمـقاومؾ اعمستحبة  -9

 (7) اخلرض ذم ىمقؾ ومقام اًمـرض اًمروض – ١1

 (8) اإلؾمـاد ؾمؾسؾة – ١١

 (9)ذح إرسمعلم اًمـقوية  -١٨

                                                           

هق مـ أمتع يمتبف ، يماكت شمقضمد مـف كسخة ظمطقة ذم مؽتبة شمؾؿقذه ؿمقخ اإلؾمالم وزم اًمديـ سمأؾمتاكة ، وكسخة  (١)

م [   75]  95/ ١ٔؾمتاكة،  وكسخة أظمرى ذم دار اًمؽتب سماًمؼاهرة : صماكقة ذم ظمزاكة أؾمعد أومـدي كؼقب إذاف سما

 ]3647١[ 3/١/47هـ( سمخط اعممًمػ ، وكسخة اظمرى ذم ضمامعة اإلمام حمؿد سمـ ؾمعقد : ١١75يمتبت ىمبؾ ؾمـة )

،  6٨5/  ١، وهق ذم هداية اًمعاروملم : 6/9١،  واًمزريمكم ذم إقمالم : ٨/931وذيمره اًمؽـاين ذم ومفرس اًمػفارس : 

 .8مؼدمة اًمتـؽقت : و

 ؾمبؼ اًمتعريػ سمف ذم اعمؼدمة . (٨)

 .  ]١5/٨5[ ٨18/ ١خمطقط : يقضمد كسخة مـف ذم مؽتبة أوىماف اعمقصؾ :  (3)

 38١ -3/١/381سمخط اعممًمػ ، وضمامعة حمؿد سمـ ؾمعقد :   ]ـمؾعت ١76[ ٨٨١/  ١:  اًمؼاهرة –دار اًمؽتب  (4)

]6141[ . 

 سمخط اعممًمػ .  ]١٨/3515[ظمرسو / رسايقغق خمطقط : يقضمد ذم مؽتبة همازي  (5)

 سمخط اعممًمػ. ]١3/3515[خمطقط : يقضمد كسخة مـف ذم مؽتبة همازي ظمرسو / رسايقغق  (6)

 ]7/3515[خمطقط : همازي ظمرسو / رسايقغق  (7)

  ]اـمؾعت ١65[ ٨34/  ١:  اًمؽماث محاية ىمسؿ) اًمؼاهرة –دار اًمؽتب  (8)

 اعمصدر اًمساسمؼ كػسف . (9)



 

 (١)اًمػتح اعمبـلم ذم ضمقاز اًمدقماء ًمسقد اعمرؾمؾلم   -١3

 (٨)ىمالئد اًمدرر قمغم كتقجة اًمـظر -١4

 (3)إمحر  ًمبس اًمؼقل إفمفر ذم ضمقاز -١5

 (4)اًمؼقل اًمسديد ذم ضمقاز اًمتؼؾقد  -١6

 (5)قمؾؿ إصمر  كتقجة اًمـظر ذم -١7

 اعمطؾب اخلامس : شمالمقذه ومذهبف وقمؼقدشمف وووماشمف

ات ًمؼؾة اعمصادر اًمتل شمسعػـا ذم ذًمؽ ، ومل يتطرق أطمٌد ممـ       يصعب طمٍم شمالمقذ إسمـ ِِهّ

ات قمـ شمالمقذه إٓ اعمرادي اًمذي ذيمر اطمد شمالمقذه وهق : قمثامن سمـ أمحد سماؿما  شمرضمؿ إلسمـ ِِهّ

ل ، ومؼال قمـف : أطمد إوماضؾ اعمشفقريـ مـ اعمدرؾملم واعمقازم سمـ صالق احلـػل اًمؼسطـطقـ

ذم اًمدوًمة ، يمان قمارومًا أديبًا وماضاًل ماهرًا سماًمعؾقم واًمػـقن ، دظمؾ احلرم اًمسؾطاين وصار مـ 

ات اًمدمشؼل معؾؿ  همؾامكف قمغم قمادهتؿ وظمدم سمف وىمرأ وطمّصؾ واكتػع سماًمشقخ حمؿد سمـ طمسـ ِِهّ

 . (6) اًمغؾامن ذم احلرم اًمسؾطاين 

ات اكف يمان طمـػل اعمذهب ، وىمد ّسح هق سمذًمؽ ىمال: ))       أما مذهبف : وماعمعروف قمـ إسمـ ِِهّ

ات احلـػل كسبة إمم أيب طمـقػة صاطمب اعمذهب ((   .(7)حمؿد سمـ طمسـ سمـ ِِهّ

 أما قمؼقدشمف : ومقبدوا مـ ظمالل أىمقاًمف أن قمؼقدشمف هل قمؼقدة أهؾ اًمسـة واجلامقمة.   

                                                           

 .١/6٨5ذيمره صاطمب يمتاب هداية اًمعاروملم : (١)

 دار اًمؽتب اًمقـمـقة سمتقكس ، واعمؽتبة اًمسؾقامكقة ذم شمريمقا ، ومؽتبة اًمنمق ذم ؾمقريا. (٨)

 .١/6٨5ذيمره صاطمب يمتاب هداية اًمعاروملم : (3)

 سمخط اعممًمػ. ] 8/3515[همازي ظمرسو / رسايقغق :   (4)

 . 9١/  6ذم إقمالم :  دار اًمؽتب اًمقـمـقة سمتقكس ، وذيمره اًمزريمكم (5)

 . 3/١48يـظر : ؾمؾؽ اًمدرر ذم أقمقان اًمؼرن اًمثاين قمنم ًمؾؿرادي :  (6)

 / ب . 68616AUTيـظر : ىمالئد اًمدرر : اًمؾقطمة :  (7)



 

   

 

 .(١)شمقذم رمحة اهلل شمعامم ؾمـة مخس وؾمبعلم ومائة وأًمػ ًمؾفجرة    

 اعمبحث اًمثاين: اًمتعريػ سمؽتاسمف ) صمالصمقات اًمبخاري ( وكسبف إمم اعممًمػ.

 اعمطؾب إول : اًمتعريػ  سمثالصمقات اًمبخاري .

ات مـ صحقح اًمبخاري يمؾ طمديث صمالصمل  إكتخب اإلمام إسمـ     وهق ما يمان سملم  -ِِهّ

 صحقح ذم يمؾفا وقمدهتا –اًمبخاري وسملم اًمـبل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( صمالصمة رواة ومؼط 

 إصمـان وقمنمون طمديثًا متػرىمة ذم صحقحف ) رمحف اهلل شمعامم( . اًمبخاري

 ويماكت مقاضقعفا قمغم اًمـحق أيت :   

 ًمتحذير مـ اًمؽذب قمغم اًمرؾمقل )صؾ اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( .احلديث إول  : ذم ا -١

 احلديث اًمثاين : ذم مؼدار اعمساومة سملم اعمصغم وؾمؽمشمف . -٨

 احلديث اًمثاًمث : ذم اًمصالة  إمم ؾمؽمة واًمدكق مـفا . -3

 احلديث اًمراسمع : ذم وىمت صالة اعمغرب . -4

 احلديث اخلامس : ذم ومضؾ صقام قماؿمقراء . -5

 : ذم ومضؾ صقام قماؿمقراء ) طمديث آظمر(.احلديث اًمسادس  -6

 احلديث اًمساسمع:  ذم ضمقاز حتقيؾ اًمديـ مـ اعمقت قمغم احلّل . -7

 احلديث اًمثامـ : ذم اًمـفل قمـ رضمقع مـ شمؽػؾ سمدومع ديـ اعمقت . -8

 احلديث اًمتاؾمع : ذم ضمقاز همسؾ أواين اخلؿر سمعد إراىمة اخلؿر واؾمتخدامفا . -9

 . اًمدية ذم اًمصؾح ضمقاز ذم:  اًمعاذ احلديث – ١1

 احلديث احلادي قمنم : ذم اًمبقعة ذم احلرب . -١١

 احلديث اًمثاين قمنم : ومقؿـ رأى اًمعدو ومـادى  سملقمغم صقشمف . -١٨

 احلديث اًمثاًمث قمنم : ذم صػة اًمـبل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( وقمدد اًمشقب ذم حلقتف. -١3

                                                           

 . ٨/93١يـظر : ومفرس اًمػفارس :  (١)



 

 احلديث اًمراسمع قمنم ذم همزوة ظمقؼم . -١4

 قمنم : ذم همزوات ؾمؾؿة سمـ آيمقع ) ريض اهلل قمـف (احلديث اخلامس  -١5

 احلديث اًمسادس قمنم : ذم اًمصؾح ذم اًمدية ) طمديث أظمر ( -١6

 احلديث اًمساسمع قمنم : ذم آكقة اعمجقس . -١7

 احلديث اًمثامـ قمنم : ذم حلقم إضاطمل . -١8

 احلديث اًمتاؾمع قمنم : ومقؿـ ىمتؾ كػسف ظمطل. -١9

 سماًمسـ . احلديث اًمعنمون : ذم اًمسـ -٨1

 احلديث احلادي واًمعنمون : ومقؿـ سمايع مرشملم مع اًمـبل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ(. -٨١

 احلديث اًمثاين واًمعنمون : ذم زواضمف مـ زيـب سمـت  ضمحش ) ريض اهلل قمـفا (. -٨٨

ات ووصػ اًمـسخة  اعمطؾب اًمثاين : كسبة اعمخطقط إمم إسمـ ِِهّ

ات اًمتل ظمطفا سمقده يمام سح هق سمذًمؽ كؼؾ  خمطقط ) صمالصمقات اًمبخاري ( مـ يمتب إسمـ      ِِهّ

سمذًمؽ اًمعامؾ قمغم مؽتبف اًمغازي ظمرسو سمؽ . ىمال:))هذه جمؿققمة ومـقة وأصمر كػقس يـبغل 

آصمار حمظقضة سمخطقط قمؾامء مشاهػم مـفؿ ) إسمـ  دومقتقفا اإلقمتـاء سمف وطمػظف ، ومؼد شمضؿـت  سملم

ات اًمدمشؼل ( ومػقفا سمخطف اًمنميػ ) صمالصمقات اًمبخار  .(١)ي ( مع هقامش قمؾقفا...(( ِِهّ

ات رمحف اهلل .  ًمذًمؽ ٓ ريب ذم كسبة اعمخطقط إمم إسمـ ِِهّ

 اعمطؾب اًمثاًمث : اًمتعريػ سماإلمام اًمبخاري:

هق أسمق قمبد اهلل سمـ إؾمامقمقؾ سمـ إسمراهقؿ سمـ  اعمغػمة سمـ سَمْرِدزسَمف اجلعػل ، أسمقه إؾمامقمقؾ، شمرضمؿ      

قمـف : إؾمامقمقؾ سمـ إسمراهقؿ واًمد اًمبخاري قمـ محاد سمـ زيد ًمف احلاومظ إسمـ طمبان ذم اًمثؼات وىمال 

 يقم ذم –أقمظؿ مدن ما وراء اًمـفر  مـ وهل –وماًمؽ ، وروى قمـف اًمعراىمققن ، وًمد ذم سمخاري 

 ة ظمؾت مـ ؿمفر ؿمقال ؾمـة أرسمع وشمسعلم ومائة .ًمقؾ قمنمة ًمثالث  اًمصالة سمعد اجلؿعة

                                                           

 يـظر : صمالصمقات اًمبخاري ، اًمؾقطمة إظمػمة ، اًمؽالم عمحؿد سمـ حمؿد اخلاهمل اًمبقؾمـقف. (١)



 

   

 

شمقذم واًمده وهق صغػم ومـشل ذم سمحر أمف وأىمبؾ قمغم ـمؾب اًمعؾؿ مـذ اًمصغر ، وىمد ورد قمـف أكف     

ىمال قمـ كػسف:)) أهلُؿت طمػظ احلديث وأكا إسمـ قمنم ؾمـلم أو أىمؾ (( صمؿ ىمال : )) ومؾام ـمعـت 

 .ذم ؾمت قمنمة ؾمـة طمػظت يمتب إسمـ اعمبارك وويمقع (( 

 –إمصار ذم ـمراؾمان واًمشام ومٍم واًمعراق اظمذ اًمعؾؿ مـ يمبار اعمحدصملم ذم ؾمائر    

 . وقمؾؿف سمػضؾف وملىمروا مراراً  ىمدمفا اًمتل سمغداد ظمصقصاً 

))يمتبت قمـ أًمػ وصمامكلم كػسًا ًمقس ومقفؿ إٓ صاطمب طمديث(( وىمال أيضًا  :ُأصمر قمـف أكف ىمال    

 : )) مل أيمتب إٓ قّمؿـ ىمال : )) اإليامن ىمقل وقمؿؾ (( .

يمان رمحف اهلل ىمقي اًمذايمرة ورسيع احلػظ ، وظمػم ما يدل قمغم ذًمؽ اظمتباره ذم سمغداد قمغم    

 أيدي يمبار قمؾامئفا وكجاطمف ذم آظمتبار وسمطريؼة مذهؾة أذهؾت اًمـاس آكذاك .

 ىمال قمـف رضماء سمـ رضماء : )) اًمبخاري آية مـ آيات اهلل متٌم قمغم إرض (( .   

 ؿ : )) هق إمام أهؾ احلديث سمال ظمالف سملم أهؾ اًمـؼؾ (( .وىمال قمـف أسمق قمبد اهلل احلايم

 واًمعبادة (( اًمذيماء ، رأؾمًا ذم اًمعؾؿ ، رأؾمًا ذم اًمقرعوىمال قمـف اًمذهبل : )) يمان رأؾمًا ذم 

ًمف مصـػات قمدة أضمّؾفا وأكػعفا اجلامع اًمصحقح اعمشفقر ب )) صحقح اًمبخاري (( وهق     

 اًمؼرآن اًمؽريؿ .أصح اًمؽتب سمعد يمتاب اهلل ضمّؾ وقماله  

 قمؾقف ذوح قّمدة أؿمفرها )) ومتح اًمباري (( إلسمـ طمجر اًمعسؼالين .

شمقذم رمحف اهلل شمعامم ذم ؾمؿرىمـد ًمقؾة اًمسبت سمعد صالة اًمعشاء ، ويماكت ًمقؾة قمقد اًمػطر ودومـ    

هـ ( ومؽمك مـ سمعده قمؾاًم كاومعًا  ٨56يقم اًمػطر سمعد صالة اًمظفر ؾمـة ؾمت ومخسلم ومائتلم )

 . (١)سؾؿلم ومجزاه اهلل قمـ اعمسؾؿلم ظمػمًا جلؿقع اعم

 

                                                           

، وحتػة آظمباري يؽممجف اًمبخاري ٓسمـ  ١56/  ٨، واًمؽاؿمػ اًمذهبل :  ١١3/  9يـظر : اًمثؼات ٓسمـ طمبان :   (١)

 .١78/ ١كاس اًمديـ : 



 

 وصػ اًمـسخ:

 
 
 
 
 

  



 

   

 

 
  



 

 
 
 

 
 

 
 
 

  



 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 يمالم ظمازن اعمؽتبة

ات زاده( هذه صمالصمقات اًمبخاري وقمدهتا إصمـان وقمنمون حمؿد سمـ   (١)طمسـ )إسمـ ِِهّ

 سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ

 وسمعد :  م قمغم ظمػم ظمؾؼف ، وآًمف أمجعلم .احلؿد هلل رب اًمعاعملم ، واًمصالة واًمسال  

اهلامم ، أطمد ؾمالـملم اإلؾمالم ، أسمق قمبد اهلل  اًمتل أظمرضمفا آمام (٨)ومفذه إطماديث اًمثالصمقات    

مـف شمذيمرة ًمبعض آظمقان ، ومـ  (4)) رمحف اهلل ( ذم ضمامعف ، اكتخبتفا  (3)حمؿد سمـ اؾمامقمقؾ اًمبخاري 

 اهلل آؾمتعاكة وقمؾقف اًمتؽالن .

 قمـ (6)، ىمال : طمدصمـا يزيد سمـ ايب قمبقد (5): طمدصمـا اعمؽّل اسمـ إسمراهقؿ  احلديث إول*

 

                                                           

هؽذا وضمدت ذم أول ورىمة مـ اعمخطقط ، وهل سمـػس اخلط اًمذي كسخ اعمخطقط ، وماًمظاهر أهنا سمخط اعممًمػ  (١)

ات   واهلل اقمؾؿ.إسمـ ِِهّ

: أي أن سملم اإلمام اًمبخاري واًمـبل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( صمالصمة رواة وهل ممقزة قمـد آمام اًمبخاري اًمثالصمقات  (٨)

 ًمؼرهبا مـ اًمـبل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( وقمّؾق ؾمـدها .

 .١٨يـظر ذم شمرمجة اإلمام  اًمبخاري ص (3)

ظمقارهؿ ، وُكَخب سمضؿ اًمـقن وومتح اخلاء ، وىمقؾ  أي – اًمؼقم وكخبة ، اظمتاره أي –اكتخبتفا : إكتخب اًمٌمء    (4)

 .  6/4373سمنؾمؽان اخلاء ، يـظر : ًمسان اًمعرب ، 

هق : مؽل سمـ إسمراهقؿ سمـ سمنم سمـ ومرىمد ، اًمؼممجل اًمتؿقؿل ، أسمق اًمسؽـ اًمبؾخل ، ذيمره اسمـ طمبان ذم اًمثؼات ،   (5)

لم طمديثًا ، يمان أطمد اًمرطماًملم ذم ـمؾب احلديث ، ويمذا اعمزي شمبعًا ٓسمـ طمبان ، صمؼة ، روى قمـف اًمبخاري مخسة وصمالصم

  ١1/٨93، وهتذيب اًمتفذيب :  ١١/355هـ ( ، يـظر : إيمامل هتذيب اًمؽامل :  ٨١5هـ ( وىمقؾ : )  ٨١4شمقذم ؾمـة ) 

هق يزيد سمـ أيب قمبقد احلجازي ، أسمق ظماًمد إؾمؾؿل ، مقمم ؾمؾؿة سمـ إيمقع ، شماسمعل صمؼة ، روى قمـف حيقك سمـ  (6)

هـ ( ، يـظر : اًمثؼات ًمؾعجكم :  ١47هـ ( وىمقؾ ) ١46ًمؼطان وطمػص سمـ همقاث وآظمرون ، شمقذم سماعمديـة ؾمـة )ؾمعقد ا

 . ٨16/  3٨، وهتذيب اًمؽامل :  8/348، واًمتاريخ اًمؽبػم ًمؾبخاري :  479/١



 

   

 

ـْ يُؼْؾ قمكًم مامَلْ َأىُمْؾ ، ىمال : ؾمؿعت اًمـبل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ(  يؼقل : )) (١)ؾمؾؿة سمـ آيمقع    َم

 (٨)(( ومؾقتبقأ مؼعده مـ اًمـار 

يمان ضمدار : طمدصمـا اعمؽّل سمـ إسمراهقؿ ، ىمال: طمدصمـا يزيد سمـ ايب قمبقد قمـ ؾمؾؿة ، ىمال:  احلديث اًمثاين*

 . (4) (3) دمقزها اعمسجد قمـد اعمـؼم مايمادت اًمشاة

: طمدصمـا اعمؽّل سمـ إسمراهقؿ ، ىمال: طمدصمـا يزيد سمـ ايب قمبقد ىمال: يمـت آيت مع  *] احلديث [ اًمثاًمث

اًمتل قمـد اعمصحػ ، ومؼؾت : يا أسما مسؾؿ ، أراك شمتحرى  (5)ؾمؾؿة سمـ إيمقع يصكم قمـد اإلؾمطقاكة 

 اًمصالة قمـد هذه اإلؾمطقاكة ؟ 

 . (١) اًمصالة قمـدها (6) يتحرى قمؾقف وؾمؾؿ(ومنين رأيت اًمـبل )صغم اهلل ىمال: 

                                                           

ًمـاس هق : ؾمؾؿة سمـ إيمقع ، أسمق مسؾؿ سمـ قمبد اهلل سمـ ىمشػم سمـ ظمزيؿة ، صحايب ضمؾقؾ ، يمان مـ أؿمد ا (١)

، وهتذيب اًمتفذيب :  3/١6٨هـ ( وهق اسمـ صمامكلم ؾمـة ، يـظر : اًمثؼات ٓسمـ طمبان : 74وأؿمجعفؿ ، شمقذم ؾمـة )

4/١4١ . 

(، ويـظر :  ١19، رىمؿ )  ١/33صحقح اًمبخاري ، سماب إصمؿ مـ يمذب قمغم رؾمقل اهلل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( :  (٨)

، ومعجؿ اسمـ قمسايمر :  ١/٨54صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( : ذح اًمسـة ًمؾبغقي ، سماب إصمؿ مـ يمذب قمغم اًمـبل )

 .  ١/٨45، وذح قمؾؾ اًمؽممذي ٓسمـ رضمب :  ١/٨48

معـك  احلديث : أي أن اعمؼدار سملم مـؼم اًمـبل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( وسملم اجلدار مساومة ٓ يؿؽـ ًمؾشاة أن متر   (3)

(:)) إذا صغم أطمديمؿ إمم ؾمؽمة ومؾقدن مـفا ٓ يؼطع  مـفا ًمصغرها وىمرهبا ، وهق معـك ىمقًمف )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

( ، ويـظر : ومتح  695، سماب اًمدكق مـ اًمسؽمة رىمؿ )  ١/٨57اًمشقطان قمؾقف صالشمف (( أظمرضمف أسمق داود ذم ؾمــف : 

 .  ١/575اًمباري ، سماب ىمقًمف : اًمصالة امم احلرسمة : 

 ( . 497، رىمؿ )  ١/١16صحقح اًمبخاري ، سماب ىمدريمؿ يـبغل ان يؽقن سملم اعمصغم :  (4)

اإلؾمطقاكة : هل اًمعؿقد أو اًمسارية اًمتل يؼقم قمؾقفا اعمسجد ، وهل ضمذوع اًمـخؾ ، ومجعفا أؾماـملم ، وهل   (5)

، واعمعجؿ اًمقؾمقط  ١46/  ١3، وًمسان اًمعرب :  ١/48يمؾؿة معرسمة ، يـظر : مشارق آكقار قمغم صحاح آظمبار : 

 :١/431  . 

، أي ىمصدوا ،  ١4ؾمقرة اجلـ : چ     ڀ  ڀچ پ  پ  پ   يؼصد ويعتؿد اعمؽان ، ىمال شمعامم:  معـك يتحرى : اي (6)

 . 43/  6ومؽلكف )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( يمان يؼصدها ويصكم قمـدها ، يـظر : اًمتقضقح ًمنمح اجلامع اًمصحقح : 



 

يمـا كصكم مع : طمدصمـا اعمؽّل سمـ إسمراهقؿ صمـا يزيد مـ أيب قمبقد قمـ ؾمؾؿة ، ىمال :  *] احلديث [ اًمراسمع

 .  (3()٨)اعمغرب طمتك إذا شمقارت سماحلجاب اًمـبل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ(

قمـ يزيد سمـ أيب قمبقد قمـ ؾمؾؿة سمـ إيمقع أن اًمـبل  (4): طمدصمـا أسمق قماصؿ  *]احلديث[ اخلامس

أن مـ أيمؾ وَمؾْقُتؿ ، أو وَمَؾقَُصؿ ، )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( سمعث رضمالً يـادي ذم اًمـاس يقم قماؿمقراء )) 

ـْ مَلْ يليمؾ ومال يليمؾ  .  (5)((  َوَم

                                                                                                                                                                          

ؾؿ أيضًا وسمـػس اًمؾػظ ، ( وهق قمـد مس51٨، رىمؿ )  ١/١16صحقح اًمبخاري ، سماب اًمصالة امم آؾمطقاكة :   (١)

، وذم ؾمــ اًمبقفؼل اًمؽؼمى :  ٨7/44( وذم مسـد أمحد : ٨64، رىمؿ )  ١/364سماب دكق اعمصكم مـ اًمسؽمة : 

٨/7١  . 

شمقارت سماحلجاب : أي هماسمت اًمشؿس ، ؿمبف همروهبا سمتقاري اعمخبلة سمحجاهبا ، ومل يذيمر ًمؾشؿس يمالم مؼدم ،   (٨)

 . 5/٨6١ًمشاذم ذم ذح مسـد اًمشاومعل  : وهق يمثػم ذم اًمعرسمقة ، يـظر : ا

( وهق يؾػظ ) اذا شمقارت سماحلجاب ( سمدون )  56١، رىمؿ )  ١/١١7صحقح اًمبخاري ، سماب وىمت اعمغرب :   (3)

طمتك ( يمام ذم اعمخطقط !! وهق قمـد مسؾؿ سمؾػظ : ) يمان سمالل يمذن اذا دطمضت .. ( أي زاًمت اًمشؿس ، سماب متك 

اًمبخاري ، مسـد ؾمؾؿة سمـ إيمقع : ( وهق ذم مسـد أمحد سمـػس ًمػظ  ٨٨1، رىمؿ )  ١/4٨3يؼقم اًمـاس ًمؾصالة : 

، وؾمــ  31١/ ١، ويمذا ذم مسـد أيب قمقاكف :  ١/٨٨5، ويمذا ذم ؾمــ اسمـ ماضمف، سماب وىمت اعمغرب :  8٨/  ٨7

 .   543/ ١اًمبقفؼل اًمؽؼمى : 

بخاري هق اًمضحاك سمـ خمؾد اًمـبقؾ ، أسمق قماصؿ اًمشقباين ، اًمبٍمي ، صمؼة ، ويمان ًمف ومؼف ، يمثػم احلديث ، ىمال اًم (4)

هـ ( وهق اسمـ شمسعلم ؾمـة روى قمـف اًمبخاري ومسؾؿ وهمػمِها ، يـظر : رضمال صحقح مسؾؿ :  ٨١٨قمـف : شمقذم ؾمـة ) 

 . ١/369، ورضمال صحقح اًمبخاري :  3٨3/١

( وًمؾبخاري أيضًا مـ ـمريؼ مسدد قمـ  ١9٨4رىمؿ )  3/٨9صحقح اًمبخاري ، سماب إذا كقى سماًمـفار صقمًا :   (5)

 أو –يزيد طمدصمـا ؾمؾؿة : أن اًمـبل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( ىمال ًمرضمؾ مـ  أؾمؾؿ :)) أّذن ذم ىمقمؽ حيقك سمـ ؾمعقد قمـ 

 اهلل قمؾقف صغم) اًمـبل يبعث يمان ما سماب ، ومؾقصؿ يليمؾ مل ومـ ، يقمف سمؼقة ومؾقتؿ أيمؾ مـ أن قماؿمقراء يقم – اًمـاس ذم

سمـ اعمثـك طمدصمـا حيقك سمؾػظ ) أّذن يقم  ( واحلديث قمـد اًمـسائل مـ ـمريؼ حمؿد 7٨65، رىمؿ )  9/91وؾمؾؿ( : 

 . 3/١66قماؿمقراء ... (( اًمســ اًمؽؼمى ،سماب إذا مل جيؿع مـ اًمؾقؾ هؾ يصقم : 



 

   

 

إسمراهقؿ قمـ يزيد سمـ أيب قمبقد قمـ ؾمؾؿف سمـ إيمقع ، ىمال:  : طمدصمـا اعمؽّل إسمـ *]احلديث[ اًمسادس

أن أذّ ّن ذم اًمـاس أّن مـ يمان أيَمَؾ وَمؾْقَُصْؿ سمؼقة أمر اًمـبل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( رضمالً مـ أؾمؾؿ : )) 

 .  (١)((  يقمف ، ومـ مل يؽـ أيَمَؾ وَمؾْقَُصْؿ ، ومنّن اًمققَم يقم قماؿمقرا

إسمـ إسمراهقؿ ، ىمال طمدصمـا يزيد سمـ أيب قمبقد قمـ ؾمؾؿة سمـ إيمقع ،  : طمدصمـا اعمؽّل  *]احلديث[ اًمساسمع

َصْؾ قمؾقفا ، ومؼال : )) ، ومؼاًمقا :  (٨)ىمال : يمـا ضمؾقؾمًا قمـد اًمـبل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( إذا ُأيت سمجـازة 

يَت سمجـازة هؾ قمؾقف َديْـ ؟ (( ىماًمقا : ٓ ، ىمال : )) وَمفْؾ شمرك ؿمقئًا ؟ (( ىماًمقا : ٓ ، ومّصغم قمؾقف ، صمؿ أُ 

اظمرى ومؼاًمقا : يا رؾمقل اهلل َصؾِّ قمؾقفا ، ىمال : )) هؾ قمؾقف َديْـ ؟ (( ىمقؾ : كعؿ ، ىمال : )) ومفؾ شمرك 

ؿمقئًا  ؟ (( ىماًمقا : صمالصمة دكاكػم ، ومصغم قمؾقفا ، صمؿ ُأيَت سماًمثاًمثة ، ومؼاًمقا : َصؾِّ قمؾقفا ، ىمال : )) هؾ شمرك 

قف َديْـ ؟ (( ىماًمقا : كعؿ ، صمالصمة دكاكػم ، ىمال : )) صؾقا قمغم ؿمقئًا ؟ (( ىماًمقا : ٓ ، ىمال : )) ومفؾ قمؾ

 . (3) صاطمبؽؿ (( ، ىمال أسمق ىمتادة َصؾِّ قمؾقف يا رؾمقل اهلل وقمكمَّ ديـف ، ومصغّم قمؾقف

: طمدصمـا أسمق قماصؿ قمـ يزيد سمـ أيب قمبقد قمـ ؾمؾؿة سمـ إيمقع أّن اًمـبل )صغم اهلل  *]احلديث[ اًمثامـ

)) هؾ قمؾقف مـ َديْـ ؟ (( ، ىماًمقا : ٓ ، ومصغم قمؾقفا ، صمؿ ة ًمقصكم قمؾقفا ، ومؼال : قمؾقف وؾمؾؿ( ُأيَت سمجـاز

ـٍ ؟(( ىماًمقا : كعؿ ، ىمال : )) صؾقا قمغم صاطمبؽؿ (( ىمال  ُأويَت سمجـازة أظمرى ، ومؼال : )) هؾ قمؾقف مـ َدْي

 . (4) أسمق ىمتادة : قمكّم ديـف يا رؾمقل اهلل ، ومصغّم قمؾقف

                                                           

( وهق قمـد اًمـسائل سمـػس اًمؾػظ مـ ـمريؼ  ٨117، رىمؿ )  3/44صحقح اًمبخاري ، سماب صقام قماؿمقراء :  (١)

 . 4/١9٨حمؿد سمـ اعمثـك طمدصمـا حيقك قمـ يزيد طمدصمـا ؾمؾؿة ) احلديث ( : 

 .  مل أىمػ قمغم أؾمامء أصحاب اجلـائز هذه ذم اًمؽتب راضمعتفا ، ومجقعفؿ ذيمروهؿ سمصقغة اًمـؽرة . واهلل أقمؾؿ   (٨)

( ،  وذم مسـد أمحد مـ ـمريؼ  ٨٨89، رىمؿ )  3/94صحقح اًمبخاري ، سماب إن أطمؾ ديـ اعمقت قمغم رضمؾ ضماز:  (3)

ضماسمر سمـ قمبد اهلل سمـحقه، وومقف: ومؾام ومتح اهلل قمغم رؾمقًمف ىمال: )) أكا أومم سمؽؾ مممـ مـ كػسف ، ومؿـ شمرك ديـًا ومعكّم ، 

ًٓ ومؾقرصمتف(( مسـد ضماسمر:  ، وذم ٨/437وذم ؾمــ اًمـسائل ، سماب اًمصالة قمغم مـ قمؾقف ديـ :  .،٨٨/65ومـ شمرك ما

 .7/3١اًمطؼماين اًمؽبػم سمـػس ًمػظ اًمبخاري : 

 ( .٨٨95، رىمؿ )  3/96صحقح اًمبخاري ، سماب مـ شمؽػؾ قمـ مقت ديـًا ومؾقس ًمف أن يرضمع :   (4)

 ًٓ  وٓ ديـًا . *ومائدة : ذيمر ذم هذا احلديث واًمذي ىمبؾف صمالث أطمقال : آول : مل يؽمك ما



 

 

ـا أسمق قماصؿ ، اًمضحاك سمـ خمؾد قمـ يزيد سمـ أيب قمبقد قمـ ؾمؾؿة سمـ : طمدصم * ]احلديث[ اًمتاؾمع

قمغم ما شمقىمد هذه اًمـػمان إيمقع أن اًمـبل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( رأى كػماكًا شمقىمد يقم ظمقؼم ، ىمال : )) 

وكغسؾفا ؟  ىماًمقا : أَٓ هُنريؼفا (٨)، ىمال : )) إيمرسوها وأْهِرىمقها (( (١)؟ (( ىماًمقا : قمغم احلُؿر إَكَسقة 

 .(3) ىمال : )) إهمسؾقا ((

                                                                                                                                                                          

ًٓ. وؾمؽت قمـ اًمراسمع ومل يذيمره ، وهق اًمذي ًمقس قمؾقف  ًٓ . اًمثاًمث : قمؾقف ديـ ومل يؽمك ما اًمثاين : قمؾقف ديـ وشمرك ما

ًٓ ، ومفذا طمؽؿف أن يّصغم قمؾقف أيضًا ، ومل يذيمره إما ٕكف ًمـ يؼع ، وإما ٕكف يمان يمثػمًا . واهلل اقمؾؿ ،  ديـ وشمرك ما

.  أما ذيمر اًمديـ  ١٨/١١١ح صحقح اًمبخاري ، سماب إذا أطمال ديـ اعمقت قمغم رضمؾ ضماز : يـظر : قمؿدة اًمؼارئ ذ

 أن ومقحتؿؾ ، ديـاران اكف – اًمثامـ –ومؼداره ومؼد ورد ذم احلديث إول أكف صمالصمة دكاكػم ، وورد ذم احلديث اًمثاين 

أًْمغك اًمؽرس ، أو يمان أصؾفام صمالصمة ،  ديـاران ىمال ومـ ، اًمؽرس ضمر صمالصمة ىمال ومؿـ ، وؿمطراً  ديـاران اًمديـ يؽقن

ومقرم ىمبؾ مقشمف ديـارًا واطمدًا وسمؼل قمؾقف ديـاران ، ومؿـ ىمال صمالصمة ومباقمتبار إصؾ ، ومـ ىمال ديـاران ومباقمتبار ما سمؼل 

مـ اًمديـ ، واًمتلويؾ إول أًمقؼ . واهلل اقمؾؿ ، يـظر : ومتح اًمباري سمنمح صحقح اًمبخاري ٓسمـ طمجر : سماب إن 

 .  4/467ـ اعمقت قمغم رضمؾ ضماز : أطمال دي

احلُُؿر إكسقة : سمؽرس اهلؿزة واؾمؽان اًمـقن ، وىمقؾ سمػتحفا مجقعًا ، احلُؿر مجع محػم وهل اًمتل شمعقش مع آكسان   (١)

 . 9/654ويستخدمفا خلدمتف وشملًمػ اًمبققت ، يـظر : ومتح اًمباري ذح صحقح اًمبخاري ٓسمـ طمجر اًمعسؼالين :

قن اهلؿزة ، وجيقز طمذومفا ، وجيقز طمذف اهلاء واًمقاء ، وهق مـ آَهراق : إي صب اًمامء ، يـظر : أهرىمقها : سمسؽ  (٨)

 .  ١3/31قمؿدة اًمؼاري ذح صحقح اًمبخاري : 

( واحلديث أيضًا ذم ؾمــ ٨477،رىمؿ ) 3/١36صحقح اًمبخاري ، سماب هؾ شمؽرس اًمدكان اًمتل ومقفا اخلؿر :   (3)

ًمؽـ سمؾػظ ) احلُُؿر إهؾقة ( وًمػظ ) إيمرسوا اًمؼدور ( ؾمــ اًمبقفؼل اًمؽؼمى ، اًمبقفؼل اًمؽؼمى مـ كػس اًمطريؼ و

 .  9/553سماب ما ضماء ذم أيْمؾ حلقم احلؿر إهؾقة :



 

   

 

أن أكسًا طمدصمفؿ  (٨)، ىمال : طمدصمـل مُحقد  (١): طمدصمـا حمؿد سمـ قمبد اهلل آكصاري  *]احلديث[ اًمعاذ

، وملسمقا ، وملشمقا  (4)وـمؾبقا اًمعػق  (3) إرش ومطؾبقا ضمارية صمـقة يمرست – اًمـرض إسمـة وهل –، أن اًمرسمقع 

اًمـبل)صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( ، وملمر سماًمؼصاص ومؼال أكس سمـ اًمـرض : أشمؽرس صمـقتفا ، ومؼال : )) يا أكس 

إّن مـ قمبادِ اهلل ، يمتاب اهلل اًمؼصاص (( ومرىض اًمؼقم وقَمَػقا ،ومؼال اًمـبل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ(: )) 

 .(6)  (5)(  مـ ًمق أىمسؿ قمغم اهلل ٕسّمره

                                                           

هق : حمؿد سمـ قمبد اهلل سمـ اعمثـك سمـ قمبد اهلل سمـ أكس سمـ ماًمؽ ،آكصاري ، أسمق اًمـرض اًمبٍمي ، ىماضقفا ، ؾمؿع   (١)

هـ( يـظر : رضمال صحقح ٨١5وى قمـف اًمبخاري واسمـ اعمديـل وحيقك ، شمقذم ؾمـة )محقدًا واسمـ ضمرير وهمػمهؿ ، ر

 .  3/657اًمبخاري : 

هق : محقد سمـ أيب محقد اًمطقيؾ ، أسمق قمبقدة اخلزاقمل اًمبٍمي ، متػؼ قمغم شمقصمقؼف ، ورسمام دًّمس قمغم أكس سمـ ماًمؽ ،   (٨)

مـ أكس إٓ أرسمعة وقمنميـ طمديثًا ، واًمباىمل ؾمؿعفا مـ ظمال محاد سمـ ؾمؾؿف ، شماسمعل صمؼة ، ىمال ؿمعبة : مل يسؿع محقدًا 

:  ًمؾبخاري اًمؽبػم واًمتاريخ ، ١/١3١:  ًمؾعجكم اًمثؼات:  يـظر – صماسمت وأؾمؼط دًّمس محقداً  إن أي –صماسمت قمـ اكس 

 .  ٨/١35: معلم اسمـ وشماريخ ، 3٨5/١

 إلسمـ اًمبخاري صحقح ذح: يـظر – اًمدية ـمؾبقا اجلارية أهؾ إن أي –إرش : هل دية اجلراطمة أو إـمراف   (3)

 .  8/93:  سمطال

 اًمعػق : أي اًمـزول قمـ طمؼفؿ وقمدم أظمذ اًمدية وهمػمها .  (4)

أسمّره : أي ّصدىمف وطمؼؼ رهمبتف ًمام يعؾؿ مـ صدىمة وإظمالصف ، وإكام أىمسؿ أكس صمؼة مـف سماهلل قمز وضمؾ ذم أن جيعؾ   (5)

 .  8/93ًمف خمرضمًا، يـظر : ذح صحقح اًمبخاري ٓسمـ سمطال : 

( وهق قمـد اًمبخاري أيضًا قمـ قمبد اهلل سمـ كؿػم ٨713رىمؿ ) ٨/96١صحقح اًمبخاري ، سماب اًمصؾح ذم اًمدية :   (6)

( واحلديث قمـد 4٨31رىمؿ )  ١636/ 4أكف ؾمؿع قمبد اهلل سمـ سمؽر اًمسفؿل طمدصمـا أكس سمـحقه ، سماب ؾمقرة اًمبؼرة : 

 . 8/45ًمبقفؼل اًمؽؼمى ،سماب اجياب اًمؼصاص ذم اًمعؿد : ، وذم ؾمــ ا 6/338اًمـسائل ، سماب اًمؼصاص ذم اًمثـقة : 

* ومائدة : ضماء ذم رواية مسؾؿ أن أظمت اًمرسمقع أم طمارصمة ضمرطمت أكسًا وماظمتصؿقا ، ومؼاًمت أم اًمرسمقع : يا رؾمقل اهلل 

اص أيؼتص مـ ومالكف ؟ ٓ واهلل ٓ يؼتص مـفا ، ومؼال )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( : )) ؾمبحان اهلل يا أم اًمرسمقع ، اًمؼص

ـْ ًمق أىمسؿ قمغم اهلل ٕسّمره  يمتاب اهلل ، ومامزاًمت طمتك ىمبؾقا اًمدية ، ومؼال )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( : )) إن مـ قمباد اهلل َم

.)) 



 

: طمدصمـا اعمؽّل إسمـ إسمراهقؿ ، ىمال : طمدصمـا يزيد سمـ أيب قمبقد قمـ ؾمؾؿة سمـ  حلادي قمنم*]احلديث[ ا

سمايعت اًمـبل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( ، صمؿ قمدًمت إمم فمؾ اًمشجرة ، ومؾام ظمّػ اًمـاس ، إيمقع ، ىمال : 

وأيضًا(( ومبايعتف  ىمال : )) يا اسمـ آيمقع ، َأَٓ شمبايع ؟ (( ، ىمال : ىمؾت : سمايعُت يا رؾمقل اهلل ، ىمال : ))

 . (١)اًمثاكقة ، ومؼؾت ًمف : يا أسما مسؾؿ ، قمغم أي رء يمـتؿ شمبايعقن يقمئذ ؟ ىمال : قمغم اعمقت

إسمراهقؿ ، ىمال: طمدصمـا يزيد سمـ أيب قمبقد قمـ ؾمؾؿة سمـ  : طمدصمـا اعمؽّل إسمـ *]احلديث[ اًمثاين قمنم

إيمقع ، أكف أظمؼمه ، ىمال : ظَمرضمُت مـ اعمديـة ذاهبًا كحق اًمغاسمة طمتك إذا يمـت سمثـقة اًمغاسمة ًمؼقـل همالم 

اًمـبل )صغم اهلل قمؾقف  (٨)ًمعبد اًمرمحـ سمـ قمقف ، ومؼؾت ًمف : وحيؽ ، ماسمؽ ؟ ىمال : ُأظمذت ًمؼاح 

ومٍمظمت صمالث سظمات أؾمؿعت ما سملم  (3)ذها ؟ ىمال : همطػان وومزارةوؾمؾؿ( ، ىمؾت : َمـ أظم

، صمؿ اكدومعُت طمتك أًمؼاهؿ وىمد أظمذوها ، ومجعؾت أرمقفؿ ،  (4)َٓسمَتقْفا: يا صباطماه ، يا صباطماه 

                                                                                                                                                                          

ىمال اًمعؾامء ذم احلديثلم : حيتؿؾ ان يؽقكا ىمصتلم ، وضمزم اسمـ طمزم اهنام ىمصتان صحقحتان ووىمعتا ٕمرأة واطمدة ،       

ومؼيض قمؾقفا سماًمضامن ، وإظمرى أهنا يمرست صمـقة ضمارية ومؼيض قمؾقفا سماًمؼصاص ، أطمدِها أهنا ضمرطمت إكساكًا 

 وطمؾػت أمفا ذم إومم وأظمقها ذم اًمثاكقة . 

 .  ١٨/٨١5ويمذا طمؽؿ اًمبقفؼل أهنام روايتان إصمـان ذم زماكلم خمتؾػلم ، يـظر : ومتح اًمباري ، سماب ىمتؾ اًمرضمؾ سماعمرأة : 

( وهق ذم اًمبخاري أيضًا مـ  ٨961رىمؿ )  3/١18١ احلرب أن ٓ يغروا : صحقح اًمبخاري ، سماب اًمبقعة ذم  (١)

( وأظمرضمف اًمطؼماين مـ كػس  7٨18رىمؿ ) 6/٨635طمديث أيب قماصؿ قمـ يزيد قمـ ؾمؾؿة ، سماب مـ سمايع مرشملم : 

ة ، سماب ، ويمذا اًمبقفؼل مـ كػس اًمطريؼ اًمثاكق 7/٨9اًمطريؼ اًمثاكقة ًمؾبخاري ، سماب ؾمؾؿة سمـ إيمقع مـ أظمباره : 

 .   8/١46يمقػقة اًمبقعة : 

اًمِؾؼاح سمؽرس اًمالم ، اإلسمؾ ، واًمقاطمدة ًمؼقح ، وهل احلؾقب ، وىمقؾ : أهنا يماكت قمنمون ًمؼحة ،يـظر :قمؿدة    (٨)

 .  ١4/385اًمؼاري ذح صحقح اًمبخاري ، سماب مـ رأى اًمعدو ومـادى سملقمغم صقشمف : 

،  سمػتح اًمغلم واًمػاء ذم اًمؽؾؿتلم ، ىمبقؾتان مـ اًمعرب ، ويمان رأس اًمؼقم اًمذيـ أهماروا قمققـة سمـ  همطػان وومزارة  (3)

 .   ١4/385أطمصـ اًمػزاري ويمان ذم ظمقؾ مـ همطػان ، يـظر : قمؿدة اًمؼاري : 

وماطمذروا ،  يا صباطماه ، أو واصباطماه ، يمؾؿة شمؼال قمـد اإلهمارة قمغم اًمعدو ، ومعـاها أكف ىمد أهمػم قمؾقؽؿ صباطماً   (4)

. وسمعد أن ضماء اخلؼم إمم اعمديـة كقدي:  ياظمقؾ اهلل اريمبل ومتقضمف اًمـاس مع  5/١97يـظر : ذح صحقح اًمبخاري : 

 . ٨85/ ١4اًمـبل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ( إمم ذي ىمرد كاطمقة مـ كقاطمل ظمقؼم ، يـظر : قمؿدة اًمؼاري : 



 

   

 

، وملىمبؾت هبا  (٨)، وماؾمتـػذهتا مـفؿ ىمبؾ أن ينمسمقا  (١)وأىمقل : أكا اسمـ إيمقع ، واًمققُم يقُم اًمرضع 

ؼقـل اًمـبل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( ، ومؼؾت : يا رؾمقل اهلل ، إن اًمؼقم قِمطاش ، وإين أؾمقىمفا ، ومؾ

 َأقْمَجؾَتفؿ ىمبؾ أن ينمسمقا ؾِمؼَقُفؿ ، وملسمعث ذم إصمرهؿ 

  (5)((  ذم ىمقمفؿ (4)، إن اًمؼقم ُيؼَرْون  (3)يا اسمـ آيمقع ، مؾؽت وملؾمجح ىمال ))  

أكف ؾملل قمبد اهلل  (6)ىمال : طمدصمـا طَمريز سمـ قمثامن: طمدصمـا قمصام سمـ ظماًمد ، *]احلديث[ اًمثاًمث قمنم

أرأيت اًمـبل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( يمان :  ىمال –صاطمب اًمـبل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ(   - (١)سمـ سُمرس 

 .  (3) ؿمعرات سمقض  (٨)يمان ؿمقخًا ؟ ىمال : يمان قَمـْـَػَؼتفِ 

                                                           

 اًمذي هق: وىمقؾ – سمف همذى أي –ذي رضع اًمؾمم مـ صمدي أمف يقم اًمُرّضع :سمضؿ اًمراء وشمشديد اًمضاد ، وهق اًم  (١)

اكف مستؽثرا مـ اجلشع سمذًمؽ ، وىمال أسمق قمؿر : هق اًمذي يرضع اًمشاة ، وقمغم يمؾ آىمقال هق اًمؾئقؿ أؾمـ ماسملم يرضع

 .  ١4/٨85، يـظر : قمؿدة اًمؼاري : 

 .١4/٨85طاش ، يـظر  : قمؿدة اًمؼاري : أي اؾمتخؾصفا مـفؿ ىمبؾ أن ينمسمقا اًمامء ، سمدًمقؾ ىمقًمف : أن اًمؼقم قمِ   (٨)

وملؾْمِجح : سمػتح اهلؿزة وؾمؽقن اًمسلم ويمرس اجلقؿ ، مـ اإلؾمجاح ، وهق طمسـ اًمعػق ، أي اًمرومؼ وقمدم اًمشدة ،   (3)

 . ١4/٨85يـظر : قمؿدة اًمؼاري 

ُيؼَرْون : أي إن اًمؼقم يضاومقن أن ذم همطػان وهؿ يساقمدوهؿ ومال ومائدة ذم اًمبعث ورائفؿ ٕهنؿ حلؼقا   (4)

سملصحاهبؿ ، واإلىمراء مـ اًمؼري ، وهق اًمضقاومة ، ومراقمك اًمـبل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( ذًمؽ  ٕضمؾ شمقسمتفؿ وإكاسمتفؿ ، 

 .  ٨85/  ١4يـظر : قمؿدة اًمؼاري : 

( وهق ذم صحقح مسؾؿ 314١رىمؿ ) 3/١١16اب مـ رأى اًمعدو ومـادى سملقمغم صقشمف :صحقح اًمبخاري ،سم  (5)

،  9/358( وهق قمـد اًمـسائل مـ كػس ـمريؼ مسؾؿ ، سماب آكذار : ١816، رىمؿ ) ١89/ 5،سماب همزوة ذي ىمرد : 

مـ  . وىمد ورد احلديث قمـد اًمبخاري أيضاً  7/3، وذم اًمطؼماين اًمؽبػم : ١1/389وقمـد اسمـ طمبان ذم صحقحف :

 ( .3958، رىمؿ ) 4/١536ـمريؼ آظمر سمـػس ـمريؼ مسؾؿ واًمـسائل وهق همػم صمالصمل ، سماب همزوة ذي ىمرد : 

هق : طمريز سمـ قمثامن اًمسامل ، أسمق قمثامن اًمشامل ، وىمقؾ اسمق قمقن ، مـ اًمراسمعة ، ىمال قمـف اًمبخاري : ما رأيت   (6)

هـ( ، يـظر: هتذيب اًمؽامل ذم اؾمامء اًمرضمال : ١36ؾمـة ) أطمدًا مـ أهؾ اًمشام أصمبت مـف ، وىمال أمحد : صمؼة صمؼة ، شمقذم

 . 6/5٨5، وؾمػم أقمالم اًمـبالء :  5/568



 

: رأيت أصمر إسمراهقؿ ، ىمال : طمدصمـا يزيد سمـ أيب قمبقد ىمال  : طمدصمـا اعمؽّل إسمـ *]احلديث[ اًمراسمع قمنم

، ومؼال  (4)رضسمٍة ذم ؾماق ؾمؾؿة ، ومؼؾت يا أسما مسؾؿ ، ما هذه اًمرضسمة ؟ ىمال : رضسمٍة أصاسمتـل يقم ظمقؼم 

ومقفا صمالث كػثات ، ومام اؿمتؽقتفا  (5)ومـػث   اًمـاس : أصقب ؾمؾؿة ، وملشمقت اًمـبل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ(

 .  (7)قمة طمتك اًمسا (6)

: طمدصمـا أسمق قماصؿ اًمضحاك سمـ خمؾد ، ىمال: طمدصمـا يزيد سمـ أيب قمبقد قمـ  *]احلديث[ اخلامس قمنم

همزوات ، وهمزوت مع  (8)]ؾمبع[   )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( ىمال : همزوت مع اًمـبل ؾمؾؿة سمـ إيمقع ، 

 .  (٨)، اؾمتعؿؾف قمؾقـا  (١)اسمـ طمارصمة 

                                                                                                                                                                          

هق : قمبد اهلل سمـ سمرس سمـ ايب مبػم اًمامزين ، أسمق سمرس ، ًمف وٕسمقيف صحبة زارهؿ اًمـبل) صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ(    (١)

سعقن ؾمـة ، وهق آظمر مـ مات سماًمشام مـ اًمصحاسمة ، هـ(  سماًمشام وقمؿره أرسمع وشم88قمـدهؿ ودقما هلؿ ، شمقذم ؾمـة )

 . ١٨/31٨، هتذيب اًمتفذيب :  ١4/333يـظر : هتذيب اًمؽامل : 

 . ٨٨/48اًمعـػؼة : اًمشعر اًمذي سملم اًمشػة واًمذىمـ ، يـظر : قمؿدة اًمؼاري :  (٨)

مسـد أمحد مـ  ( وهق ذم3546رىمؿ ) 3/١31٨صحقح اًمبخاري ،سماب صػة اًمـبل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( :    (3)

، وذم ؾمــ اسمـ ماضمة سمـحقه قمـ  5/١87، وذم مصـػ اسمـ أيب ؿمقبة مـ كػس اًمطريؼ :  ٨9/٨٨1كػس اًمطريؼ : 

، وذم اًمطؼماين اًمؽبػم مـ كػس ـمريؼ اسمـ ماضمف ، سماب وهب سمـ قمبد  4/6١٨أيب ضمحقػة ، سماب مـ شمرك اخلصاب : 

 . ٨٨/١٨3اهلل أسمق ضمحقػة : 

 ومقفا ، طمصقن صمامكقة مـ شمتؽقن ، اًمدومة طمدها – يرد صمامكلم أي –قمـ اعمديـة مسػمة صمالصمة أيام ظمقؼم : مديـة شمبعد    (4)

طمتك إن اًمصحاسمة رضقان اهلل قمؾقفؿ ىماًمقا : ما ؿمبعت إٓ سمعد أن ومتحت  ، يمثػمة وأمقال وصمامر وأؿمجار وماء كخقؾ

 .  ٨/4١1، ومعجؿ اًمبؾدان :  ٨/5٨١اًمبالد واعمقاضع :  ظمقؼم ، يـظر : معجؿ ما اؾمتعجؿ مـ اؾمامء

 . ١7/٨4١اًمـػث هق اًمـػخ اخلػقػ دون اًمتػؾ ، يـظر : قمؿدة اًمؼاري :    (5)

 .  ١7/٨4١اؿمتؽقتفا : أي شملعمت مـفا وشمقضمعت ، يـظر : قمؿدة اًمؼاري :    (6)

( ، وهق مـ ؾمــ أيب داود مـ كػس اًمطريؼ ، سماب 4٨16رىمؿ ) 4/١54١صحقح اًمبخاري ، سماب همزوة ظمقؼم :    (7)

 .  ١4/441، وذم صحقح اسمـ طمبان مـ كػس اًمطريؼ :  6/4١يمقػ اًمرىمك :

ذم إصؾ شمسع وهق شمصحقػ ، وما أصمبتف هق اًمصحقح ، وىمد ورد ذم همػم هذا اًمطريؼ سمؾػظ )شمسع( أيضًا ذم    (8)

حقح اًمبخاري ًمؽـف مـ همػم اًمثالصمقات ومـ ـمريؼ ىمتقبة سمـ ؾمعقد طمدصمـا طماشمؿ قمـ يزيد ىمال : ؾمؿعت ؾمؾؿة يؼقل ص



 

   

 

: طمدصمـا حمؿد سمـ قمبد اهلل آكصاري ، ىمال : طمدصمـا محقد أن أكسًا طمدصمفؿ  *]احلديث[ اًمسادس قمنم

 . (4)((  اًمؼصاص (3)يمتاب اهلل أن اًمـبل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( ىمال : )) 

: طمدصمـا اعمؽّل إسمـ إسمراهقؿ ، ىمال : طمدصمـل يزيد سمـ ايب قمبقد قمـ ؾمؾؿة سمـ  *]احلديث[ اًمساسمع قمنم

قمغم ما ومتحقا ظمقؼم أوىمدوا اًمـػمان ، ىمال اًمـبل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ(: )) إيمقع ىمال : ًماّم أمسقا يقم 

هذه اًمـػمان ؟ (( ىماًمقا : حلقم احلؿر إكسقة ، ىمال : )) َأهريؼقا ما ومقفا وايمرسوا ىمدورها ((  (5)ُأوىمدت 

: )) أْوذاَك  ؟ ومؼال اًمـبل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( (6)ومؼام رضمؾ مـ اًمؼقم ومؼال : هُنريؼ ما ومقفا وكغسؾفا 

 ))(7). 

                                                                                                                                                                          

: همزوت مع اًمـبل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( ؾمبع همزوات وظمرضمت ومقام سمعث شمسع همزوات .. احلديث ، صحقح 

 .  4/١556اًمبخاري سماب سمعث اًمـبل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( : 

ت اًمسبع اًمتل أؿمار إًمقفا ؾمؾؿة سمـ إايمقع ) ريض اهلل قمـف ( هل : قمؿرة احلديبقة ، وظمقؼم ، ويقم *ومائدة : اًمغزوا

  6/386ساري ذح صحقح اًمبخاري : اًمؼرد ، وهمزوة اًمػتح ، واًمطائػ ، وشمبقك ، ووادي اًمؼرى ، يـظر : إرؿماد اًم

ـ طمبف ، أمره اًمـبل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( ذم هق أؾمامة سمـ زيد سمـ طمارصمة ، طمب اًمـبل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( واسم  (١)

 .  6/386مرضف ، يـظر : إرؿماد اًمساري : 

( وهق ذم صحقح اسمـ طمبان : 4٨7٨، رىمؿ ) ١6/١39صحقح اًمبخاري ، سماب همزوات ؾمؾؿة سمـ إيمقع :    (٨)

١6/١39 . 

 . 8/١77:  اًمباري ومتح:  يـظر ، سماًمسـ اًمسـ وهق – اهلل طمؽؿ أي –يمتاب اهلل    (3)

( وأورده اًمبخاري مـ ـمريؼ آظمر ًمقس صمالصمقًا  ٨713رىمؿ ) ٨/96١صحقح اًمبخاري ، سماب اًمصؾح ذم اًمدية :   (4)

( . وهق ذم ؾمــ  4335( و )  4٨٨9سملرىمام )  4/١685و  4/١636ذم شمػسػم ؾمقرة اًمبؼرة أيضًا وؾمقرة اًمامئدة : 

، ومعجؿ اًمطؼماين  6/337اًمؽؼمى ، سماب اًمؼصاص : ، وذم ؾمــ اًمـسائل  3/664اسمـ ماضمة ، سماب اًمؼصاص : 

 . 8/45، وؾمــ اًمبقفؼل اًمؽؼمى :  ١/٨64اًمؽبػم : 

 .  9/3١9قمغم ما أوىمدت : أي قمغم أّي رء أوىمدشمؿ هذه اًمـػمان ، يـظر : ذح صحقح اًمبخاري ٓسمـ سمطال :   (5)

 .  4/٨78ًمؾؼسطالين: أي مـ همػم يمرس ًمقـتػعقا  هبا ومقام سمعد ، يـظر : إرؿماد اًمساري   (6)

( وأورده اًمبخاري أيضًا مـ ـمريؼ آظمر ًمقس 5١78رىمؿ ) 5/٨194صحقح اًمبخاري ، سماب آكقة اعمجقس :   (7)

، وسماب ما جيقز مـ اًمشعر  4/١537، وسماب همزوة ظمقؼم :  ٨/876صمالصمقا ذم سماب يمرس اًمدكان اًمتل ومقفا مخر : 



 

: طمدصمـا أسمق قماصؿ قمـ يزيد سمـ أيب قمبقد قمـ ؾمؾؿة سمـ إيمقع ، ىمال : ىمال  *] احلديث [ اًمثامـ قمنم

َـّ سمعد صماًمثة اًمـبل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ(: ))  ءٌ  (١)مـ ضحك  مـؽؿ ومال ُيصبَِح ومؾام  ((َوذِم سَمقْتِِف ِمـُْف َرْ

) يمؾقا ، وأـمعؿقا ، يمان اًمعام اعمؼبؾ ، ىماًمقا : يا رؾمقل اهلل ، كػعؾ يمام ومعؾـا اًمعام اًماميض ؟ ىمال : )

 .(5)(( ومقفا  (4)، وماردت أن شُمعقـقا  (3)، ومنّن ذًمؽ اًمعام يمان سماًمـاس ضمفد  (٨)وادَّظمروا 

إسمراهقؿ ، ىمال : طمدصمـا يزيد اسمـ أيب قمبقد قمـ ؾمؾؿة سمـ  : طمدصمـا اعمؽّل إسمـ *]احلديث[اًمتاؾمع قمنم

إيمقع ، ىمال : ظمرضمـا مع  اًمـبل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( إمم ظمقؼم ومؼال رضمؾ مـفؿ : أؾمؿعـا يا 

ـْ اًمساِئُؼ ؟ (( ىماًمقا  :، ومؼال اًمـبل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( (8)، ومحدا هبؿ (7)مـ ُهـقفاشمؽ (6)قمامر )) َم

، وملصقب صبقحة ًمقؾة ، ومؼال (9)رمحف اهلل (( ومؼاًمقا : يارؾمقل اهلل ، َهالَّ أمتعتـا سمف  : قمامر ، ىمال : ))

                                                                                                                                                                          

، وذم سماب اًمـفل قمـ حلقم احلؿر  5/١86اب همزوة ظمقؼم ، ، واحلديث قمـد مسؾؿ ، سم 5/٨٨77واًمرضمز واحلداء : 

 .  6/١68، وذم ؾمــ اًمبقفؼل اًمؽؼمى :  7/34، وهق قمـد اًمطؼماين ذم اًمؽبػم :  6/65إكسقة : 

 .6/١68صماًمثة : أي سمعد اًمؾقؾة اًمثاًمثة مـ وىمت اًمتضحقة ، يـظر : قمؿدة اًمؼاري :   (١)

 .  ٨١/١59يام مستؼبؾة ، يـظر قمؿدة اًمؼاري : ّادظمروا : أي إسمؼاء رء مـ اًمؾحؿ ٕ  (٨)

 .  ٨١/١59ضمفد : أي مشؼة مـ ضقؼ اًمعقش ويمثرة اجلقع  ، يـظر : قمؿدة اًمؼاري :   (3)

شمعقــقا قمؾقفا : مـ آقماكة ، وذم رواية مسؾؿ : )) وماردت ان شمػشقا ومقفا وذم رواية آؾمامقمقكم : )) وماردت أن   (4)

 .  ٨١/١59ًمعّؾة ومزال اًمـفل سمعد زوال اًمعؾة ، يـظر : قمؿدة اًمؼاري :  شمؼسؿقا ومقفؿ (( وماًمـبل يمان

 ( . 5569رىمؿ ) 7/١13صحقح اًمبخاري ، سماب ما يميمؾ مـ حلقم آضاطمل :    (5)

هق قمامر سمـ إيمقع ، قمؿ ؾمؾؿة سمـ إيمقع ، إؾمؾؿل ، يمان ؿماقمرا حيدو سمؿـ مع اًمرؾمقل )صغم اهلل قمؾقف  (6)

وؾمؾؿ( يقم ظمقؼم ويردمز ، سمارز مرطمب قمظقؿ ظمقؼم ومرضمع قمؾقف ؾمقػف ومُلصقب ومامت ، ومؼال قمـ كػسف : ىمتؾت كػز ، 

 .   3/١١4د اًمغاسمة : ، وأؾم 4/٨135وذًمؽ يقم ظمقؼم ، يـظر : معرومة اًمصحاسمة ٓيب كعقؿ : 

 . ٨4/5١مجع ُهـقة ، ويراد هبا إراضمقز  ، يـظر : قمؿدة اًمؼاري :    (7)

 .٨4/5١ومحدا هبؿ : أي ؾماىمفؿ مـشدًا ًمالَراضمقز ، يـظر قمؿدة اًمؼاري :    (8)

يـظر : قمؿدة  اي وضمبت ًمف اًمشفادة سمديمائؽ ًمف ًمؼقًمف )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ( )) رمحف اهلل (( وًمقتؽ شمريمتف ًمـا ،  (9)

 .  ٨4/5١اًمؼاري : 



 

   

 

، ومؾاّم رضمعت وهؿ يتحدصمقن أن قمامرًا طمبط قمؿؾف ، ومجئت امم اًمـبل (١)اًمؼقم : طَمبَط قمؿُؾف ، ىمتؾ كػسف 

رًا طمبط قمؿؾف ومداك أيب وامل ، زقمؿقا أن قمام (٨)اًمـبل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ(  ، ومؼؾت ] يا سمـل اهلل [ 

ضَْمَريْـ اصمـلم ، اّكف جلاهد جماهد ، وأّي ىمتؾ يزيده قمؾقفقمؿؾف ، ومؼال :  َٕ ((  (3))) يَمَذب مـ ىماهلا ، إّن ًمف 

(4). 

ىمال : طمدصمـا مُحقد قمـ أكس أن اسمـة اًمـرض ًمطؿت ضمارية  (5): طمدصمـا آكصاري  * ]احلديث[ اًمعنمون

 (6) وملمر سماًمؼصاص ضمارية ومؽرست صمـقتفا ، وملشمقا اًمـبل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( 

: طمدصمـا أسمق قماصؿ قمـ يزيد أيب قمبقد قمـ ؾمؾؿة ، ىمال : سمايعـا اًمـبل  *] احلديث [ احلادي واًمعنمون

ؾمؾؿة أَٓ شمبايع؟(( ىمؾت : يا رؾمقل اهلل ىمد  ومؼال زم: ))يا)صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ(  حتت اًمشجرة ، 

 . (8)(((7) سمايعت ذم إومم ، ومؼال : )) وذم اًمثاين

 

                                                           

 ًمنمح اًمتقضقح: يـظر ، ومؼتؾف يمبتف –أي شمسبب ذم ىمتؾ كػسف ، وىمقؾ إن ؾمقػف يمان ىمصػمًا ومرضمع قمؾقف وملصاب   (١)

 .  374/  3١:  اًمصحقح اجلامع

 ذم آصؾ ] يا رؾمقل اهلل [ وما أصمبتف هق اًمصحقح .  (٨)

 .٨4/5١أي : أي ىمتؾ يزيده إضمر قمغم أضمره ، يـظر : قمؿدة اًمؼاري :   (3)

 ( .689١رىمؿ ) 6/٨5٨5صحقح اًمبخاري ،سماب اذا ىمتؾ كػسف ظمطل ومال دية ًمف :  - (4)

 .٨4هق : حمؿد سمـ قمبد اهلل آكصاري ؾمبؼ خترجيف ص  (5)

بخاري ذم صمالصمقاشمف أيضًا سملًمػاظ ( وورد ذم اًم6894رىمؿ ) 6/٨5٨6صحقح اًمبخاري ، سماب اًمسـ سماًمسـ :   (6)

 أظمرى ؾمبؼ اًمؽالم قمؾقفا ذم سمداية اًمبحث .

أراد اًمـبل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( سمتؽرار مبايعة ؾمؾؿة أن يميمد ؿمجاقمتف وؿمفرشمف ًمقؽقن ًمف ومضؾقة ذم ذًمؽ .    (7)

 . ١8/77واهلل أقمؾؿ . يـظر : اًمتقضقح ًمنمح اجلامع اًمصحقح : 

( وهق ذم اًمبخاري أيضًا وذم صمالصمقاشمف سملًمػاظ  7٨18رىمؿ ) 6/٨635ـ سمايع مرشمـ : صحقح اًمبخاري ، سماب م   (8)

 أظمرى ؾمبؼ اًمؽالم قمؾقفا ذم سمداية اًمبحث .



 

، ىمال : (٨)، ىمال : طمدصمـا قمقسك سمـ ـمفامن(١): طمدصمـا ظمالّد سمـ حيقك  *]احلديث[ اًمثاين واًمعنمون

آية احلجاب ذم زيـب سمـت ضمحش ، وَأـمعؿ قمؾقفا يقمئذ  (3)ؾمؿعت أكس سمـ ماًمؽ يؼقل ] كزًمت [ 

 ظمبزًا وحلاًم ، ويماكت شمػخر قمغم كساء 

 .(5()4)إن اهلل أكؽحـل ذم اًمسامء  اًمـبل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ(  وشمؼقل :

 .  (6)وسماهلل اًمتقومقؼ ، وهق طمسبل وكعؿ اًمقيمقؾ ، وٓ طمقل وٓ ىمقة آ سماهلل اًمعكم اًمعظقؿ 

 واًمصالة واًمسالم قمغم ؾمقدكا حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم . احلؿد هلل ،

 أما سمعد :

ومفذه جمؿققمة ىمقؿة ، وأصمر كػقس يـبغل اإلقمتـاء سمحػظف .ومؼد شمضؿـت سملم دومتقفا آصمار خمطقـمة    

ات اًمدمشؼل ( ومػقفا سمخطف اًمنميػ ) صمالصمقات اًمبخاري مع  سمخطقط قمؾامء مشاهػم ، مـفؿ ) اسمـ ِِهّ

                                                           

هق ظمالد سمـ حيقك  سمـ صػقان ، أسمق حمؿد اًمسؾؿل اًمؽقذم ، ىمال قمـف أمحد : صمؼة أو صدوق وًمؽـ يمان يرى ؿمقئًا  (١)

 .  ١7/٨58، وؾمػم أقمالم اًمـبالء :  3/١74ذيب اًمتفذيب : هـ( يـظر : هت ٨١3مـ اإلرضماء ، شمقذم ؾمـة )

هق : قمقسك سمـ ـمفامن ، أسمق سمؽر اًمبٍمي ، اًمؽقذم ، ىمال قمـف أمحد ، صمؼة ، وىمال أسمق طماشمؿ : صمؼة ٓسملس سمف ، شمقذم   (٨)

 . ٨/579، ورضمال صحقح اًمبخاري :  ٨١5/  8هـ ( ، يـظر : هتذيب اًمتفذيب :  ١61ؾمـة )

 أكزًمت[ وما أصمبتف هق اًمصحقح . ذم آصؾ ]   (3)

ذيمر أصحاب اًمسػم أن زيـب يماكت شمػخر قمغم كساء اًمـبل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( ومتؼقل : يا رؾمقل اهلل أكا    (4)

أقمظؿ كسائؽ قمؾقؽ طمؼًا ، أكا ظمػمهـ مـؽحًا ، وأيمرمفـ ؾمػػمًا ، وأىمرهبـ رمحًا ، ومزوضمـل اًمرمحـ مـ ومقق قمرؿمف ، 

، وًمقس ًمؽ مـ كسائؽ ىمرب همػمي ، يـظر : ومتح ويمان ضمؼميؾ قمؾقف اًمسالم هق اًمسػػم سمذًمؽ ، وأكا إسمـة قمؿتؽ 

 . ١3/4١٨اًمباري : 

( وهق ذم اًمبخاري أيضًا ًمؽـف ًمقس 74٨١رىمؿ ) 6/٨71صحقح اًمبخاري ، سماب ويمان قمرؿمف قمغم اًمامء :    (5)

 ( .515٨رىمؿ ) 33/٨85سمثالصمل مـ كػس اًمباب : 

 أهنا اًمؼاري قمؿدة ذم وضمدت ًمؽـ ، اًمبخاري اإلمام صمالصمقات آظمر هق واًمعنمون اًمثاين –* ومائدة : هذا احلديث 

 صحقح ذوح سمؼقة أما ، ٨5/١١4:  اًمؼاري قمؿدة:  يـظر. اقمؾؿ واهلل.  مطبعل ظمطل وهق طمديثاً  وقمنمون صمالصمة

 .  ٨5/١3١ؽقايمب اًمدراري: اًم:  يـظر ، طمديثاً  وقمنمون اصمـان أهنا قمغم مجقعفا سطمت ومؼد اًمبخاري

 .  واعمـة احلؿد وهلل – واًمعنمون اًمثاين احلديث –اكتفك اعمخطقط هبذا احلديث    (6)



 

   

 

) وذح دقماء اخلتؿ ًمصحقح اًمبخاري ( ًمف وهق مسقدة وصمبتف اعمسؿك سمـ ) آؾمعاد  هقامش قمؾقفا ( و

ومقام ًمؾؽتب اًمسبعة مـ اؾمـاد ( و ) اًمروض واًمـرض ومقفا ىمقؾ ذم اخلرض (و) اًمؼقل اًمسديد ذم ضمقاز 

 اًمتؼؾقد ( . 

ات ( اعمذ     يمقر ، وومقفا وومقفا اضمازة اًمشقخ حمؿد اًمبديري اًمدمقاـمل ) سمخطف ( ًمتؾؿقذه ) اسمـ ِِهّ

ات( سمخطف وذم آظمره ظمط ًمتاج اًمؼؾعل ، وومقفا أوائؾ  إضمازة شماج اًمديـ اًمؼؾعل اعمؽل ) ٓسمـ ِِهّ

ات. وومقفا همػم ذًمؽ .  اًمؼؾعل همػم شماّمة، سمخط اسمـ ِِهّ

 واكام سمحثت قمغم اعمفؿ مـف ظمشقة مـ اًمضقاع قمؾقف .   

بقؾمـقق يمان اهلل ًمف . وطمرر ذم مديـة وأكا اًمػؼػم ظمادم اًمسـة اًمـبقية حمؿد سمـ حمؿد اخلاهمل اًم    

ًٓ وآظمرًا. ١351رساهماسمق ذم ؾمـة )  هـ ( واحلؿد هلل أو

ات ، اًمدمشؼل     ات هق : حمؿد سمـ احلسـ ، اًمشفػم سماسمـ ِِهّ  ١١71، احلـػل ، اعمتقذم ؾمـة )واسمـ ِِهّ

هـ ١379ة م( ظمادم اًمعؾؿ واًمؽتب ذم مؽتبة اًمغازي ظمرسوسمؽ ؾمؼماي سمقؾمـف ؾمـ١76١( اعمقاومؼة )هـ

 . (١)م ١959اعمقاومؼ 

 

  

                                                           

 ( هذا اًمؽالم وضمد ذم آظمر ورىمة سمعد اكتفاء اعمخطقط وهق خلازن  مؽتبة ظمرسوسمؽ  يمام ّسح هق سمذًمؽ. ١)



 

 ىمائؿة اعمصادر

 .اًمؼران اًمؽريؿ 

أمحد سمـ حمؿد سمـ أسمك سمؽر سمـ قمبد اعمؾؽ اًمؼسطالين اًمؼتقبل  ، إرؿماد اًمساري ًمنمح صحقح اًمبخاري -١

 .اعمطبعة اًمؽؼمى إمػمية، مٍم، هـ ١3٨3، 7، طهـ(9٨3اعمٍمي، أسمق اًمعباس، ؿمفاب اًمديـ )ت 

أسمق احلسـ قمكم سمـ أيب اًمؽرم حمؿد سمـ حمؿد سمـ قمبد اًمؽريؿ سمـ قمبد اًمقاطمد اًمشقباين  ، أؾمد اًمغاسمة -٨

 . سمػموت –دار اًمػؽر ، م١989 -هـ ١419، هـ(631اجلزري، قمز اًمديـ اسمـ إصمػم )ت 

اعمٍمي احلؽري  مغؾطاي سمـ ىمؾقج سمـ قمبد اهلل اًمبؽجري ، إيمامل هتذيب اًمؽامل ذم أؾمامء اًمرضمال -3

أسمق حمؿد  -هـ(، حتؼقؼ:  أسمق قمبد اًمرمحـ قمادل سمـ حمؿد 76٨احلـػل، أسمق قمبد اهلل، قمالء اًمديـ )ت 

 م، اًمػاروق احلديثة ًمؾطباقمة واًمـنم. ٨11١ -   هـ ١4٨٨،   ١أؾمامة سمـ إسمراهقؿ، ط

ـ اعمري سماًمقٓء، شماريخ اسمـ معلم، أسمق زيمريا حيقك سمـ معلم سمـ قمقن سمـ زياد سمـ سمسطام سمـ قمبد اًمرمح -4

م،  مريمز اًمبحث ١979 -هـ ١399، ١ط هـ(، حتؼقؼ: د. أمحد حمؿد كقر ؾمقػ،٨33اًمبغدادي )ت 

 مؽة اعمؽرمة. -اًمعؾؿل وإطمقاء اًمؽماث اإلؾمالمل 

هـ(، ـمبع حتت ٨56اًمتاريخ اًمؽبػم،  حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ سمـ إسمراهقؿ سمـ اعمغػمة اًمبخاري، أسمق قمبد اهلل )ت  -5

 .اًمديمـ –مراىمبة: حمؿد قمبد اعمعقد ظمان ، دائرة اعمعارف اًمعثامكقة، طمقدر آسماد 

، ١هـ( ، ط85٨هتذيب اًمتفذيب، أسمق اًمػضؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ طمجر اًمعسؼالين )ت  -6

 اهلـد. -هـ ، مطبعة دائرة اعمعارف اًمـظامقة١3٨6

هتذيب اًمؽامل ذم أؾمامء اًمرضمال،  يقؾمػ سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ يقؾمػ، أسمق احلجاج، مجال اًمديـ اسمـ اًمزيمل  -7

 -هـ ١411،  ١هـ(،  حتؼقؼ: د. سمشار قمقاد معروف، ط 74٨أيب حمؿد اًمؼضاقمل اًمؽؾبل اعمزي )ت 

 .سمػموت –م، ممؾمسة اًمرؾماًمة ١981

ضقح ًمنمح اجلامع اًمصحقح، اسمـ اعمؾؼـ رساج اًمديـ أسمق طمػص قمؿر سمـ قمكم سمـ أمحد اًمشاومعل اًمتق -8

م،  ٨118 -هـ  ١4٨9، ١هـ(، حتؼقؼ: دار اًمػالح ًمؾبحث اًمعؾؿل وحتؼقؼ اًمؽماث، ط814اعمٍمي )ت 

 .ؾمقريا –دار اًمـقادر، دمشؼ 

اًمثؼات، حمؿد سمـ طمبان سمـ أمحد سمـ طمبان سمـ معاذ سمـ َمْعبَد، اًمتؿقؿل، أسمق طماشمؿ، اًمدارمل، اًمُبستل )ت  -9

حتت ، م، ـمبع سمنقماكة: وزارة اعمعارف ًمؾحؽقمة اًمعاًمقة اهلـدية١973 -  ه ١393، ١هـ(، ط354



 

   

 

عارف اًمعثامكقة سمحقدر آسماد مراىمبة: اًمديمتقر حمؿد قمبد اعمعقد ظمان مدير دائرة اعمعارف اًمعثامكقة ، دائرة اعم

 اًمديمـ اهلـد.

اجلامع اًمؽبػم = ؾمــ اًمؽممذي، حمؿد سمـ قمقسك سمـ ؾَمْقرة سمـ مقؾمك سمـ اًمضحاك، اًمؽممذي، أسمق قمقسك  -١1

(، وإسمراهقؿ قمطقة 3وحمؿد ومماد قمبد اًمباىمل )ضمـ ، (٨، ١أمحد حمؿد ؿمايمر )ضمـ  هـ(، حتؼقؼ:٨79)ت 

ذيمة مؽتبة ومطبعة م ،  ١975 -هـ  ١395، ٨، ط(5، 4قمقض اعمدرس ذم إزهر اًمنميػ )ضمـ 

 .مٍم –مصطػك اًمبايب احلؾبل 

وؾمــف وأيامف = صحقح اًمبخاري، حمؿد سمـ اجلامع اعمسـد اًمصحقح اعمختٍم مـ أمقر رؾمقل اهلل  -١١

هـ، دار ـمقق ١4٨٨، ١إؾمامقمقؾ أسمق قمبد اهلل اًمبخاري اجلعػل، حتؼقؼ: حمؿد زهػم سمـ كاس اًمـاس، ط

 .اًمـجاة )مصقرة قمـ اًمسؾطاكقة سمنضاومة شمرىمقؿ شمرىمقؿ حمؿد ومماد قمبد اًمباىمل(

ثؼة و اًمسداد اًمذيـ أظمرج هلؿ رضمال صحقح اًمبخاري=  اعمسؿك اهلداية و اإلرؿماد ذم معرومة أهؾ اًم -١٨

هـ(، 398اًمبخاري ذم ضمامعف، أمحد سمـ حمؿد سمـ احلسلم سمـ احلسـ، أسمق كٍم اًمبخاري اًمؽالسماذي )ت 

 .سمػموت –هـ، دار اعمعرومة ١417، ١حتؼقؼ: قمبد اهلل اًمؾقثل، ط

ؼقؼ: قمبد هـ(، حت4٨8رضمال صحقح مسؾؿ، أمحد سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ، أسمق سمؽر اسمـ َمـُْجقَيف )ت  -١3

 .سمػموت –هـ ، دار اعمعرومة ١417، ١اهلل اًمؾقثل، ط

هـ(، ٨73ؾمــ اسمـ ماضمف، اسمـ ماضمة أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ يزيد اًمؼزويـل، وماضمة اؾمؿ أسمقف يزيد )ت  -١4

 ومقصؾ قمقسك اًمبايب احلؾبل. -حتؼقؼ: حمؿد ومماد قمبد اًمباىمل، دار إطمقاء اًمؽتب اًمعرسمقة 

سمـ إؿمعث سمـ إؾمحاق سمـ سمشػم سمـ ؿمداد سمـ قمؿرو إزدي  ؾمــ أيب داود، أسمق داود ؾمؾقامن -١5

 سمػموت. -هـ(، حتؼقؼ : حمؿد حمقل اًمديـ قمبد احلؿقد،  اعمؽتبة اًمعٍمية، صقدا ٨75اًمسِّ َضِمْستاين )ت 

ْوضِمردي اخلراؾماين، أسمق سمؽر اًمبقفؼل )ت  -١6 اًمســ اًمؽؼمى، أمحد سمـ احلسلم سمـ قمكم سمـ مقؾمك اخلرُْسَ

 –م، دار اًمؽتب اًمعؾؿقة، سمػموت  ٨113 -هـ  ١4٨4،  3بد اًمؼادر قمطا، طهـ(، حتؼقؼ: حمؿد قم458

 . ًمبـان

، هـ(748ؿمؿس اًمديـ أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىَماْيامز اًمذهبل )ت ، ؾمػم أقمالم اًمـبالء -١7

 .اًمؼاهرة -دار احلديث ، م٨116-هـ ١4٨7ط



 

اوِمعل ، جمد اًمديـ  -١8 ح ُمْسـَد اًمشَّ اذِم ذْم َذْ أسمق اًمسعادات اعمبارك سمـ حمؿد سمـ حمؿد سمـ حمؿد اسمـ قمبد اًمشَّ

أيب متقؿ َيارس سمـ إسمراهقؿ،  -أمحد سمـ ؾمؾقامن  هـ(، حتؼقؼ:616اًمؽريؿ اًمشقباين اجلزري اسمـ إصمػم )ت 

ؿْمِد، اًمرياض  ٨115 -هـ  ١4٨6، ١ط  اعمؿؾؽة اًمعرسمقة اًمسعقدية. -م، َمؽَتبَة اًمرُّ

هـ(،  5١6د احلسلم سمـ مسعقد سمـ حمؿد سمـ اًمػراء اًمبغقي اًمشاومعل )ت ذح اًمسـة، حمقل اًمسـة، أسمق حمؿ -١9

 -م، اعمؽتب اإلؾمالمل ١983 -هـ ١413، ٨حمؿد زهػم اًمشاويش، ط-حتؼقؼ: ؿمعقب إركموط

 دمشؼ، سمػموت.

هـ(، 449ذح صحقح اًمبخارى ٓسمـ سمطال، اسمـ سمطال أسمق احلسـ قمكم سمـ ظمؾػ سمـ قمبد اعمؾؽ )ت  -٨1

 اًمسعقدية. -م، مؽتبة اًمرؿمد ، اًمرياض ٨113 -هـ ١4٨3، ٨سمـ إسمراهقؿ، ط حتؼقؼ: أسمق متقؿ يارس

ذح قمؾؾ اًمؽممذي، زيـ اًمديـ قمبد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضمب سمـ احلسـ، اًمَسالمل، اًمبغدادي، صمؿ  -٨١

م، ١987 -هـ ١417، ١هـ(، حتؼقؼ: اًمديمتقر ِهام قمبد اًمرطمقؿ ؾمعقد، ط795اًمدمشؼل، احلـبكم )ت 

 .إردن –اء مؽتبة اعمـار، اًمزرىم

،حمؿد سمـ طمبان سمـ أمحد سمـ طمبان سمـ معاذ سمـ َمْعبَد، اًمتؿقؿل، أسمق صحقح اسمـ طمبان سمؽمشمقب اسمـ سمؾبان -٨٨

م، ممؾمسة ١993 -هـ ١4١4،  ٨هـ(، حتؼقؼ: ؿمعقب إركموط، ط354طماشمؿ، اًمدارمل، اًمُبستل )ت 

 .سمػموت –اًمرؾماًمة 

قمؿدة اًمؼاري ذح صحقح اًمبخاري، أسمق حمؿد حمؿقد سمـ أمحد سمـ مقؾمك سمـ أمحد سمـ طمسلم اًمغقتاسمك  -٨3

 .سمػموت –هـ(، دار إطمقاء اًمؽماث اًمعريب 855احلـػك سمدر اًمديـ اًمعقـك )ت 

رىمؿ يمتبف اًمشاومعل، ومتح اًمباري ذح صحقح اًمبخاري، أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمػضؾ اًمعسؼالين  -٨4

وأطماديثف: حمؿد ومماد قمبد اًمباىمل ، ىمام سمنظمراضمف وصححف وأذف قمغم ـمبعف: حمب اًمديـ وأسمقاسمف 

 سمػموت. -هـ ، دار اعمعرومة ١379اخلطقب ، قمؾقف شمعؾقؼات اًمعالمة: قمبد اًمعزيز سمـ قمبد اهلل سمـ سماز، ط

ات ا  ىمالئد اًمدرر قمغم كتقجة اًمـظر، -٨5  ًمدمشؼلؿمؿس اًمديـ أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ طمسـ اعمعروف سمنسمـ ِِهّ

 هـ( ،  حتؼقؼ:حمؿد مصؾح حمؿد اًمزقمبل، أمقاج ًمؾطباقمة واًمـنم واًمتقزيع.١١75)ت 

أسمق سمؽر سمـ أيب ؿمقبة، قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ قمثامن سمـ  ، اًمؽتاب اعمصـػ ذم إطماديث وأصمار -٨6

 .اًمرياض –مؽتبة اًمرؿمد  هـ، ١419، ١، طيمامل يقؾمػ احلقت، حتؼقؼ: هـ(٨35ظمقاؾمتل اًمعبز )ت 



 

   

 

حمؿد سمـ يقؾمػ سمـ قمكم سمـ ؾمعقد، ؿمؿس اًمديـ  ، اًمؽقايمب اًمدراري ذم ذح صحقح اًمبخاري -٨7

 . ًمبـان-دار إطمقاء اًمؽماث اًمعريب، سمػموت، م١98١ -هـ ١41١، ٨، طهـ(786اًمؽرماين )ت 

ًمسان اًمعرب، حمؿد سمـ مؽرم سمـ قمغم، أسمق اًمػضؾ، مجال اًمديـ اسمـ مـظقر إكصاري اًمرويػعك اإلومريؼك  -٨8

 .سمػموت –هـ، دار صادر  3،١4١4ط هـ(،7١١)ت 

اعمجتبك مـ اًمســ = اًمســ اًمصغرى ًمؾـسائل، أسمق قمبد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمعقب سمـ قمكم اخلراؾماين،  -٨9

م، مؽتب اعمطبققمات ١986 -هـ  ١416، ٨هـ(، حتؼقؼ: قمبد اًمػتاح أسمق همدة، ط313اًمـسائل )ت 

 . طمؾب –اإلؾمالمقة 

مسـد أيب قمقاكة = مستخرج أيب قمقاكة، أسمق قمقاكة يعؼقب سمـ إؾمحاق سمـ إسمراهقؿ اًمـقساسمقري   -31

 –م، دار اعمعرومة ١998 -هـ١4١9، ١هـ(، حتؼقؼ: أيؿـ سمـ قمارف اًمدمشؼل، ط3١6اإلؾمػرايقـل )ت 

 .سمػموت

هـ(، ٨4١ين )ت مسـد اإلمام أمحد سمـ طمـبؾ، أسمق قمبد اهلل أمحد سمـ حمؿد سمـ طمـبؾ سمـ هالل سمـ أؾمد اًمشقبا -3١

، ١قمادل مرؿمد، وآظمرون، إذاف: د قمبد اهلل سمـ قمبد اعمحسـ اًمؽميمل، ط -حتؼقؼ: ؿمعقب إركموط 

 م، ممؾمسة اًمرؾماًمة. ٨11١ -هـ  ١4٨١

= صحقح مسؾؿ ، مسؾؿ سمـ احلجاج اعمسـد اًمصحقح اعمختٍم سمـؼؾ اًمعدل قمـ اًمعدل إمم رؾمقل اهلل  -3٨

 –(، حتؼقؼ: حمؿد ومماد قمبد اًمباىمل، دار إطمقاء اًمؽماث اًمعريب هـ٨6١أسمق احلسـ اًمؼشػمي اًمـقساسمقري )ت 

 .سمػموت

قمقاض سمـ مقؾمك سمـ قمقاض سمـ قمؿرون اًمقحصبل اًمسبتل، أسمق  مشارق إكقار قمغم صحاح أصمار، -33

 هـ(، اعمؽتبة اًمعتقؼة ودار اًمؽماث.544اًمػضؾ )ت 

 ، ٨، طهـ(6٨6احلؿقي )ت ؿمفاب اًمديـ أسمق قمبد اهلل ياىمقت سمـ قمبد اهلل اًمرومل ، معجؿ اًمبؾدان -34

 .دار صادر، سمػموت ، م ١995

هـ(، 57١معجؿ اًمشققخ، صمؼة اًمديـ، أسمق اًمؼاؾمؿ قمكم سمـ احلسـ سمـ هبة اهلل اعمعروف سماسمـ قمسايمر )ت  -35

 .دمشؼ –، دار اًمبشائر م ٨111 -هـ  ١4٨١،  ١طحتؼقؼ: اًمديمتقرة ووماء شمؼل اًمديـ، 

هـ(، 361طػم اًمؾخؿل اًمشامل، أسمق اًمؼاؾمؿ اًمطؼماين )ت اعمعجؿ اًمؽبػم، ؾمؾقامن سمـ أمحد سمـ أيقب سمـ م -36

 .اًمؼاهرة –، مؽتبة اسمـ شمقؿقة ٨حتؼقؼ: محدي سمـ قمبد اعمجقد اًمسؾػل، ط



 

اعمعجؿ اًمقؾمقط، جمؿع اًمؾغة اًمعرسمقة سماًمؼاهرة )إسمراهقؿ مصطػك / أمحد اًمزيات / طمامد قمبد اًمؼادر /  -37

 دار اًمدقمقة. حمؿد اًمـجار(،

أسمق قمبقد قمبد اهلل سمـ قمبد اًمعزيز سمـ حمؿد اًمبؽري ،معجؿ ما اؾمتعجؿ مـ أؾمامء اًمبالد واعمقاضع -38

 .قمامل اًمؽتب، سمػموت، هـ ١413، 3، طهـ(487إكدًمز )ت 

أسمق احلسـ أمحد  معرومة اًمثؼات مـ رضمال أهؾ اًمعؾؿ واحلديث ومـ اًمضعػاء وذيمر مذاهبفؿ وأظمبارهؿ، -39

، ، ١حتؼقؼ : قمبد اًمعؾقؿ قمبد اًمعظقؿ اًمبستقي، طهـ(، ٨6١ًمؽقرم )ت سمـ قمبد اهلل سمـ صاًمح اًمعجغم ا

 اًمسعقدية .  -اعمديـة اعمـقرة  -، مؽتبة اًمدار  ١985 -هـ ١415

أسمق كعقؿ أمحد سمـ قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ إؾمحاق سمـ مقؾمك سمـ مفران إصبفاين )ت ، معرومة اًمصحاسمة -41

 .دار اًمقـمـ ًمؾـنم، اًمرياض، م ١998 -هـ  ١4١9، ١، طقمادل سمـ يقؾمػ اًمعزازي، حتؼقؼ: هـ(431

 

 

 

 

 

 


