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Research Summary 

Shown at the top of search if proven by scientists wound and the 

amendment of narrator, Hajjaj bin Artaha is not narrated the Amro bin 

Shoaib only four conversations by way of hearing it (Tell me) or (1 heard), 

and without they are posted, and divided to four demands, all the talk made 

it a requirement and put his title, fits with the content of the talk, they made 

first demand: what follow Dead after his death, the second requirement: 

the rule of the synagogues in Ramadan, and the third demand: 

manifestations of his wives in the words of one, and the fourth requirement: 

the judiciary in Gaigh and the panterated, and also showed that the 

scientists injury and the amendment differed in pilgrims Ben Artaha, it 

looked to claim his knowledge and capacity to save, and his wound looked 

at the large number of Tdlash for the weak and troubled his novel, and this 

is all about them in the film narrators Ahabwa anyone whatsoever, desire 
were judged on the modern and the extent of his health. 

ما  ثببهاع ماءا جل ا اال عاله اد أ مال ثو الاااعب  أا ا بال ثو ا      ااع مال بينت يف مقدمة البحث 
مءااااع بااال وااا يع  اااايث ثوب اااة ث    اااث باا اااا( الماااء ا ف ااادبسل اع ف  ااااتل  عم مااادا      ااا  ما اااااة  
عقّمااءهع  أ ثوب ااة ما لااع   ثااأ  ااد ث ا اهااع مااباا و عع اا تم لااع منااياد   ااه    ماا  م ااءيو ا ااد ث  

ع:  م  هب  امليت ب د ميهع  عاملااع الا :ي   ثا  اما م  يف وم ا و  عاملاااع الا لاث   أ اتم املااع اال
املظا  ا مال اما  ع يف قااي: عا اد  عاملاااع الااباا   الق ا جل يف ا   ةاة عالن  ات   ع ااتا بيناتم ثو ماءا جل ا ااال 

اّا ااع اظااا اأ  اااا  عاله ااد أ ثلهاةاايا يف ا أاا ا باال ثو اا     ءاال عبقااع اظااا اأ  اا ة ماءااع ع ةظااع  عماال 
هدليمع مل ال  ة جل عوعا هع امل اابة  ع تا و    يف  أ الاعا   ا  حي بيا ث داو مهء    و   ث اات اا  هه  

 ا ث  ماى ا د ث عمدث صحهع  حةظيا المنة النبي ة هبتا ال ا  ا ايأ. 

 

  



 

   

 

 

 ٱ ٻ ٻ

احلؿُد هلل رب العوملني املـعم عىل عباود،  املفػلاع عؾاقفم واوواد رالؽاال  رالااسة رال اسل 

  الاا ا اجاااج الـااوس تااو هؾاا ت اوو ؾقااي ا  عااىل يبقبـااو ركبقـااو  ؿااد وااو عبدالؾااص رعااىل  لااص را اا ووص

 كار اإلي ن ونذن اهلل  رال ا اجفاص جولؼُص وخاوئص يف الدكقو راألجاة  رسؾم ت ؾق  كثريًا.

 روعد:

ال ااااـي الـبايااااي املُفاااااة تعااااُد املااااادر الثااااو، تااااو تاااااودر الف اااايع اإلسااااست   ا اااافؿؾً عااااىل 

ووي الؽااااال رضااااان اهلل عؾاااقفم  هااام تاااو وعاااد م تااضاااقع عديااادة  تـولؾفاااو الاعقاااع األر  ر ااام الاااا 

الفااووعان  رتااووع الفااووعني    نن، دركااً  نؼااوتاا وـؼااع اعهااور  نااوك ا عاادد تااو العؾاا   الاا يو اجفااااا 

ودراسااي  اا ، اعهااور رتفايااو  نبقـاااا الااا ق  تااو اللااعقع  رال ااؾقم تااو املعؾااا   نؼااوتاا وـؼااد  اا ، 

وعؾام اوااح رالفعاديع  نوايااا رراة رعادلاا  جاايو  را يفاوواا يف  اعهور كؼدًا عؾؿقًو  ر ا تو ي ؿى

ذلك نيدًا رتو نرلئك الاراة ال يو تـورلا م جايًو رتعديس  احلووج وو نرطوة  ننكص ر ن كون عولً  

تفؼـااو   أ نياام ر ااػا، وولفاادلقا  نؽااوكاا دلقؼااني كااع الدلااي  و قااٌ لااولاا كااع تاريوتااص عااو  ؿااد وااو 

لعازتاا  تدل ااي   أ نروعااي نيوديااٌ ننيااو تا ااالي  ناالردت نن نلااع عااىل  اا ، األيوديااٌ عبقااد اهلل ا

األروعي رندرسفو دراسي كؼديي  رذلك كلكؿاذج عؿيل عىل دلاي العؾا   يف يؽؿفام عاىل نيااا  الااراة 

جاياًو رتعاديسً  روعااد الب اٌ يف كفاى احلااديٌ املعفؿادة  ا نلاع عااىل عاوا تاو العؾاا   نر طولاى عؾاام 

ل ووؿع   ، األيوديٌ األروعاي واع  ؽا ا جعؾا او  ا ياارا احلواوج عاو عؿاار واو  اعقى  أ نروعاي لو

نتاو تـفوا  يف  ا ا الب اٌ نؽوكاً هاايٍ  ا ، األيودياٌ األروعاي تاو  نيوديٌ  رالبول  نف  تدل ي

تاودر و تو كفى احلديٌ املعفؿدة  هم وعد ذلك لؿً ودراسي نياا  رراهتو  هام وقاون يؽؿفاو عـاد 



 

العؾا   اوااح رالفعااديع  هام كؼااد  ا ، اإليؽااول تاو جااس  نلااا م را نتُاااع    دراساي املاضاااعوت 

األجاا يف الدراسي الف ؾقؾقي  رذلك أل، نردت نن نوني  ا ، األيودياٌ األروعاي ولساوكقد و  وعاد نن 

 ذكا عؾ   اواح رالفعديع وليو تا الي  نوكفػقً و  نرشت  لقص هب ، الدراسي.

 لد الفلً طبقعي الب ٌ نن نل ؿُص    تب ثني  وعد املؼدتي  نؽون:ر

راملوااااايني  لؾ وااااوج وااااو نرطااااوة  املب ااااٌ األر : دراسااااي كؼديااااي أللاااااا  األئؿااااي املعاااادلني

 رعؿار وو  عقى  رنقص تُؾبون:

 املُؾى األر : نلاا  األئؿي املعدلني راملوايني لؾ ووج.

 وو  عقى.املُؾى الثو،: نلاا  األئؿي يف عؿار 

 املب ٌ الثو،: س ع احلووج وو نرطوة تو عؿار وو  عقى رنقص نروعي تُولى: 

 املُؾى األر : تو يفبع املقً وعد تاتص.

 املُؾى الثو،: املووتع يف رتلون.

 املُؾى الثولٌ: املظو ا تو ك وئص يف لا  رايد.

 املُؾى الااوع: الؼلو  يف اووئػي الـون ة.

 هم اخلومتي: ذكات نقفو ن م تو تا ؾً  لقص تو كفوئٍ.

 املاودر راملااجع:

 هم تؾخص الب ٌ وولؾغي العاوقي راأكؽؾقزيي.



 

   

 

 املُؾى األر : احلووج وو نرطوة رنلاا  املعدلني راملوايني 

 نرًأ: نلاا  املعدلني

لااو  اوااو سااعد: كااون رشيػااًو  رلااو  يفقااى وااو تعااني:  ااول   رلااو  نيلااًو لااقا وااص واالس  رلااو  

العويل: كون جوئز احلديٌ  رلو  اخلُقى البغدادا: نيد العؾ   ووحلديٌ راحلونظ لص  رلو  سػقون 

ًُ اوو نيب كوق  يؼا : تو جو  نيد تـؽم تثؾص  رلو  نيلو: تو رنيً نيػظ تـاص  رلاو   الثارا: سؿع

يفقى وو  دل: سؿعً محاود واو يزياد يؼاا : كاون احلواوج عـادكو نلفاا حلديثاص تاو ساػقون الثاارا  رلاو  

الـااارا: رهؼااص  ااعبي رلؾقؾااان ركااون وورعااًو يف احلػااظ  لااو  احلااونظ اوااو يوااا: ررا لااص ت ااؾم تؼاركااًو  

 .(5) ا(541ت سـي )لو  نوا يعىل اخلؾقيل: عوا هؼي كبري  رلو  عـص:  درع  تو

 هوكقًو: نلاا  األئؿي املوايني لص: 

لو  اوو املبورك: كون يفدهـو عو عؿار وو  عقى و  محع عو العازت  عو عؿاار رالعازتا  

: كااون يااارا عااو الاا يو ا يؾؼفاام الز اااا ر ااري، نقفثبااً يف تااكرك احلااديٌ أ كؼاوااص رلااو  اوازجااو،

يديثااص لااو  اوااو سااعد: ضااعقع احلااديٌ  رلااو  العواايل: كااون نقااص تاااقص ركااون يؼااا  لفؾـاا  يااى ال ااع 

ركون  ويى  رسو  ركون ياسع عو يفقى وو كثري را ي ؿع تـص  اقئًو رياساع عاو دو اد را ي اؿع 

ص  قئًو رياسع عو الز اا را ي ؿع تـص  قئًو  ننك  يعقاى تـص  قئًو رياسع عو تؽ ا  را ي ؿع تـ

                                                           

  رهتاااااا يى الؽاااااا   2/511  راواااااااح رالفعااااااديع 5/384  رتعانااااااي الثؼااااااوت 6/243يـظااااااا: الُبؼااااااوت الؽاااااا ا  (5)

 . 3/5996الفف يى   رهت يى 5/418  رتقزان اأعفدا  1/436



 

يف الُبؼي الفوسعي تاو اللاعػو  رلاو  نمحاد واو يااكا: كاون زائادة  الـ وئ الـوس تـص الفدلقا  رذكا، 

أ يارا عـص  كون لد تاك يديثص  رلو  عؿار وو عيل: كون يفقاى واو ساعد أ يفادث عـاص  رلاو  نمحاد 

رلو  يفقى وو تعني: كون يدلا عو  ؿد وو عبقدالؾص العازت   رلو   وو يـبع: تلُاب احلديٌ 

ًُ نيب يؼااا : ياادلا عااو اللااعػو  أ يفاافٍ و ديثااص  ذا ا  نيلااو: أ يفاافٍ وااص  رلااو  اوااو نيب يااوتم سااؿع

ُيرصح وول  ع ر لو  اواو يباون: تاكاصب اواو املباورك ريفقاى الؼُاون راواو تفادا ريفقاى واو تعاني رنمحاد 

م اهلل  رلو  الـ وئ : لقا وولؼاا رلو  الدر الُـ : أيففٍ وص  رلاو  يعؼااب واو نيب وو يـبع رمحف

 اااقبي: را ااا  احلاااديٌ يف يديثاااص اضاااُااب كثاااري  رلاااو  العسئااا : نياااد املؽثاااايو تـاااص الفااادلقا  لاااو  

اإلتااول الاا  ب : لااني احلااديٌ  رلااو  احلااونظ اوااو يوااا: رلااو   ساا عقع الؼااو : تلااُاب احلااديٌ 

 .(5)ص  رلو  نيلًو عـص: كثري اخلُل رالفدلقالؽثاة تدلق 

ريفبني تو كسل نئؿي اواح رالفعديع رمحفم اهلل تعو : نن ال يو رهؼاُ، كظارا    كثاة عؾؿص 

نؼقفااًو عاولً   رالاا يو جايااُ، كظااارا    كثااة ررايفااص املاساؾُي  رتدلق ااص  كاونريػظاص رسااعي نؼفاص  نؼااد 

عبقااد اهلل العازتاا  الاا ا ر ااػا، ووللااعع  راأضااُااب يف عااو اللااعػو  رجاا ااًو عااو  ؿااد وااو 

يديثااص  رتغقااري األػااوظ  راخلُاال يف الارايااوت  راإلرسااو  عااو تااو ا ي ااؿع تااـفم  رالزيااودة يف يديثااص 

 عىل يديٌ الـوس  راهلل تعو  نعؾم.

 املُؾى الثو،: تامجي كؼديي لعؿار وو  عقى رمحُص اهلل.

سااعقد الؼُااون:  ذا ررا عـااص الثؼااوت نفااا هؼااي يفاافٍ وااص  لااو   اادلي وااو الػلااع عااو يفقااى وااو 

رلااو  عاايل وااو املااديـ : عااو يفقااى وااو سااعقد يديثااُص عـاادكو را، رلااو  اأرزاعاا : تااو رنت لاااي  نكؿااع 

                                                           

  5/384رتعانااي الثؼااوت  535  رنياااا  الاجااو  3/872  رالفااوريا الؽبااري 243/ 6يـظااا: الُبؼااوت الؽاا ا  (5)

  1/436  رهتاااااا يى الؽاااااا   5/331  راملواااااااريني 2/511  راواااااااح رالفعااااااديع 532راملدل ااااااني لؾـ ااااااوئ  

 432رتؼايى الفف يى   598-3/597  رهت يى الفف يى 569  رجوتع الف اقع 5/255رالؽو ع 



 

   

 

تـص  رلو  نوا احل ني املقؿا، سؿعً نمحد وو يـبع يؼا : لص ن قو  تـو كري ر ك  يؽفى يديثص ُيعفا  

رلو   س وع وو تـاار عو يفقى وو تعني: يؽفى يديثُص  رلو  تعوريي وص  ننتو نن يؽان يوي نس  

ًُ يفقاااى واااو تعاااني عـاااص: نغلاااى رلاااو : تاااو  واااو  اااول  عاااو يفقاااى واااو تعاااني: هؼاااي  رلاااو  نواااا ياااوتم سااالل

نلا ؟ ررا عـاص األئؿاي  رلاو  نواا وؽاا واو نيب جقثؿاي عاو يفقاى واو تعاني: لاقا وا اك  رلاو  العوايل: 

رلاو  يف تاضااع نجاا: لاقا واص والس  رلاو  الادرات : هؼاي  ررا عـاص الا يو هؼي  رلو  الـ وئ : هؼاي  

كظااااارا يف الاجااااو  تثااااع نياااااب رالز اااااا راحلؽاااام راياااافٍ ن اااا ووـو و ديثااااص  رلااااو  نوااااا دارد: لااااقا 

و واي  رلااو  اواو عاادا: ررا عـاص نئؿااي الـاوس رهؼااوهتم رمجوعاي تااو اللاعػو   ر لااو  اإلتاول الاا  ب : 

 .(5) ا(558ونظ وو يوا:  درع تو اخلوت ي توت سـي )نيد عؾ   زتوكص  رلو  احل

 

                                                           

  رتقاااااازان 79-33/68  رهتاااااا يى الؽااااا   329-6/328  راوااااااح رالفعاااااديع 3/577يـظاااااا: تعاناااااي الثؼااااااوت  (5)

 .432  رتؼايى الفف يى 49-8/48  رهت يى الفف يى 364-2/362اأعفدا  



 

لااو  احلااونظ العسئاا  رمحااص اهلل: ))رلااو  نوااا الػلااع وااو دكااني ا ي ااؿع احلوااوج تااو عؿااار وااو 

 .(5)عو  ؿد وو عبقد اهلل العازت ((  عقى  أ نروعي نيوديٌ رالبول  تدل ي

روعاااااد الففباااااع يف كفاااااى احلاااااديٌ املعفؿااااادة رامل اااااـدة  رلػاااااً عاااااىل  ااااا ، األيودياااااٌ األروعاااااي  

 رجعؾففو حتً نروعي تُولى:

 املُؾى األر : تو يفبع املقً وعد تاتص 

  لو  اإلتول نمحد: يادهـو  ياقم نج كاو يواوج يادهـو عؿاار واو  اعقى عاو نوقاص عاو جاد،: ننً 

رائع ك ر يف اوو ؾقي نن يـ ا توئي ودكي رنًن  يول وو العوص ك ا يافُص مخ ني ودكي رننا عؿاًا سل  

الـباا   ااىل اهلل عؾقااص رسااؾم عااو ذلااك نؼااو  )نتااو نواااك نؾااا كااون نلااا، وولفايقااد ناااؿً رتااادلً عـااص 

 كػعص ذلك(.

 هايٍ احلديٌ:

 .(2)  راوو نيب  قبي(3)نجاجص اإلتول نمحد

 

 

                                                           
 .569جوتع الف اقع  (5)

 . 55/297ت ـد األتول نمحد وو يـبع يف ت ـد عبد اهلل وو عؿار وو العوص ر  اهلل عـف   (3)

 . 2/18تاـع اوو نيب  قبي  نجاجص وولعـعـي درن الفرصي  وول  ع  (2)



 

   

 

 لاجو : تااجم ا

ُ يااقم واااو ُو اا واااو الؼوساام واااو ديـااور ال اااؾؿ  نواااا تعوريااي اواااو نيب جااوزل الااساااُ  هؼااي هباااً كثاااري  -5

 .(5) ا(  رلد لورب الث كقني552الفدلقا راإلرسو  اخلػ  تو ال ووعي توت سـي )

 . (3)احلووج وو نرطوة   درع تدلا  سبؼً تامجفصُ  -3

 .(2)عؿار وو  عقى   درع سبؼً تامجفصُ  -2

ُ اااعقى واااو  ؿاااد عباااد اهلل واااو عؿاااار واااو العاااوص  ررا عاااو: عباااود، واااو الااااوتً رعباااد اهلل واااو  -4

عبااوس  رجااد، عباادا هلل وااو عؿااار  راوـااص  ؿااد وااو عبااد اهلل  رررا عـااص: هووااً البـااو،  رعُااو  

اخلاسو، راوـو، عؿا وو  اعقى  رعؿاار واو  اعقى  لاو  األتاول الا  ب :  ادرع  لاو  احلاونظ 

 .(4)درع هبفً س عص تو جد، تو الثولثي  را ي كارا لص سـي رنوةاوو يوا:  

عبد اهلل وو عؿار وو العاوص واو رائاع واو  و ام الؼاام ال افؿ   كـقفاص نواا  ؿاد عايل األ افا   -1

نسااؾم لبااع نوقااص  ركااون نوضااسً عااولً  لااان الؼااا ن  ركااون تااو احلػااوظ املؽثااايو حلااديٌ رسااا  اهلل 

 .(1) ا(61سـي )  ىل اهلل عؾقص رسؾم توت

 

                                                           
 .55/19  رهت يى الفف يى 3/228رالؽو ع  29/373  ريـظا: هت يى الؽ   174تؼايى الفف يى  (5)

 .4-2ص  (3)

 .1ص  (2)

رتؼاياااااااى  4/216رهتااااااا يى الففااااااا يى  53/124  رهتااااااا يى الؽااااااا   213-4/215يـظاااااااا: اوااااااااح رالفعاااااااديع  (4)

 .367الفف يى 

  راإل ااو وااي يف 2/241رنسااد الغووااي يف تعانااي الااا ووي  917-2/916يـظااا: اأساافقعوب يف تعانااي األ اا وب  (1)

 . 4/561متققز الا ووي 



 

 احلؽم عىل احلديٌ: 

وعد دراسي اإلساـود رنيااا  الااراة دراساي كؼدياي  تباني نن احلاديٌ ضاعقع اإلساـود  أن  نقاص 

 احلووج وو نرطوة ضعقع تدلا.

 .  (5)  ا اإلسـود نقص احلووج وو نرطوة ر ا ضعقع تدلا((((لو  احلونظ البا ريا 

تفووعااي  يقااٌ  زالفااو وولفرصااي  وولف ااديٌ رلؾ ااديٌر تااو عؾااي تاادلقا ُ يااقم راحلوااوج نؼااد 

  (2)  ري ون وو عُقي امل وريب هؼاي نؼقاص عوواد(3)تووع ي ون وو عُقي احلووج وو نرطوة عـد نيب دارد

 ل لك ننن، احلديٌ ياتؼ  هب ، املفووعي    درجي احل و لغري،  راهلل تعو  نعؾم.

 املُؾى الثو،: كػورة املووتع يف رتلون 

اوو جزيؿاي رمحاص اهلل: يادهـو يفقاى واو ُيؽاقم اج كاو ي اني واو يػاص اأ ابفو،   اإلتول لو 

عااو  يااول وااو سااعد  عااو اوااو  اافوب عااو نيب سااؾؿي عااو نيب  اياااة نن  رجااسً جااو     الـباا   ااىل اهلل 

عؾقص رسؾم رلد رلع ول ؾص يف رتلون ن كا احلديٌ  رلو  يف نجا، ))نام ياتًو رنسفغػا اهلل(( لو  

 وا وؽا ))  ا األسـود ر م((.ن

اوااو  اافوب عااو يقؿااد وااو عبااد الااامحو  ااا الااا ق  أ عااو نيب سااؾؿي  رلااد ررا  عااواخلاا  

نيلااًو احلوااوج وااو نرطااوة عااو عؿااار وااو  ااعقى عااو نوقااص عااو جااد،  تثااع جاا  الز اااا  رلااو  يف جاا  

ا جولااد  لااو  عؿااار وااو  ااعقى  ياادهـو  ؿااد وااو العااس  وااو كايااى  ر ااوررن وااو  ساا وع لااوأ: هـااو نواا

                                                           

 . 5/522الع ة  حتوف اخلرية املفاة وزرائد امل وكقد  (5)

 سـو نيب دارد يف كفوب الا ويو  ووب: تو جو  يف ر قي احلايب ي ؾم رلقص نيؾزتص نن يـػ  و (3)

 (. 3/255  لو  اإلتول املـورا:  سـود، ي و )الفق ري و ح اووتع الاغري 2/558 

 .518تؼايى الفف يى  (2)



 

   

 

 وررن لو  يواوج: رنجا ، عؿاار اواو  اعقى  رلاو   ؿاد واو العاس : عاو احلواوج عاو عؿاار اواو 

 ُ عقى.

 هايٍ احلديٌ:

 .(5)نجاجص اوو جزيؿي

 تااجم الاجو : 

ل نوا سعقد البرصا هؼي يونظ عوود تو العورشة توت سـي ) -5  .(3) ا(316يفقى وو ُيؽقم املُؼاِّ

ي اني واو يػااص واو الػلاع وااو يفقاى وااو ذكااان احلؿادا،  نوااا  ؿاد األ ابفو،  ر ااا تاو كولؾااي  -3

الؽانااااي  الاااا ا كؼااااع عؾاااام الؽااااانقني    ا اااابفون رننفااااى وؿااااديـففم  كااااون القااااص الؼلااااو  رالايوسااااي 

ئع عـص يفقى وو تعني: لو  أ نعانص رذكا، اوو يقون يف الثؼوت  تايف ساـي  رالػفاا رالعدالي  سب

 .(2) ا(352)

 يااول وااو سااعد املااد، نوااا عب ااود نوااا سااعقد  لااو  العواايل: جااوئز احلااديٌ ر ااا ي ااو احلااديٌ  لااو   -2

نمحد وو يـبع: ا يؽو ووحلونظ  ركون يفقى وو الؼُون: أيفدث عـص  رلو  اوو تعني لقا و اك 

دا: تاع الؼاا رلقا وؿكرك  رلو  الـ وئ : ضعقع  رلو  نيلًو: لقا واولؼاا  رلاو  اواو عا

                                                           

  ق  اوو جزيؿاي يف كفاوب الااقول  واوب: نتاا املواوتع وؼلاو   اال ياال تؽاون القاال الا ا جاوتع نقاص  ذا ا يؽاو  (5)

(  5914رلاااااام ) 2/332رايااااادًا لؾؽػاااااورة الفااااا  ذكاهتاااااو لباااااُع  ن  ااااا  اخلاااااا   نااااانن  يف الؼؾاااااى تاااااو  ااااا ، الؾػظاااااي  

 (.5911ر)

 . 55/598  رهت يى الفف يى 3/246 ع   رالؽو25/372  ريـظا: هت يى الؽ   189تؼايى الفف يى  (3)

  3/17  رطبؼااوت امل اادهني رالاااارديو عؾقفااو 8/568  رالثؼااوت 5/71يـظااا: تااوريا اوااو تعااني ررايااي اوااو  اااز  (2)

 .  5/355رتغو، األجبور يف رشح نسوت  الاجو  تعو، اعهور 



 

ضعػص يؽفاى يديثاص  رلاو  اإلتاول الا  ب  ي او احلاديٌ  رلاو  احلاونظ اواو يواا:  ادرع لاص 

 .(5) ا( نر لبؾفو569نر ول تو كبور ال ووعي توت سـي )

 ؿااد وااو ت ااؾم وااو عبقااد اهلل وااو عبدالؾااص وااو  اافوب وااو عبدالؾااص وااو احلااورث وااو ز اااة وااو كااسب  -4

احلاونظ تفػاع عاىل جسلفاص ر تؼوكاص رهبفاص ر اا تاو ر رس الؼام الز ااا ركـقفاص نواا وؽاا الػؼقاص 

 .(3) اا(531الُبؼي الااوعي توت سـي )

نوا سؾؿي واو عباد الاامحو واو عااف الز ااا املاد، لقاع: اساؿص عباد اهلل رلقاع  سا عقع هؼاي تؽثاا  -1

 .(2) ا(594 ا( نر )94تو الثولثي توت سـي )

اساؿص راسام نوقاص  جفسناًو كثاريًا  نساؾم عاول جقا  هام  نوا  اياة عباد الاامحو واو  اخا  اجفؾػااا يف -6

لزل الـب   ىل اهلل عؾقص رساؾم رراهاى عؾقاص ر باي يف العؾام  ركاون تاو نيػاظ ن ا وب رساا  

 .(4) ا(17اهلل  ىل اهلل عؾقص رسؾم  توت سـي )

ق    اا( عاىل الاا 591مُحقد وو عبادال محو واو عااف الز ااا املاد، هؼاي تاو الثوكقاي تاوت ساـي ) -7

 .(1)رلقع:  ن  ررايفص عو عؿا تاسؾي

  .(6)احلووج وو نرطوة : درع تدلا كثري اخلُل سبؼً تامجفص -8

                                                           
 3/226  رالؽو اع 29/394  رهتا يى الؽا   63-9/65  راواح رالفعديع  3/238يـظا: تعاني الثؼوت  (5)

 . 173رتؼايى الفف يى 

 . 9/441  رهت يى الفف يى 3/459  رالؽو ع 36/459  ريـظا: هت يى الؽ   196تؼايى الفف يى  (3)

 . 53/551  رهت يى الفف يى 3/425ع   رالؽو 22/275  ريـظا: هت يى الؽ   641تؼايى الفف يى  (2)

 .7/248  راإل ووي يف متققز الا ووي 2/417  رنسد الغووي 4/5768يـظا: اأسفقعوب يف تعاني األ  وب  (4)

 . 2/41  رهت يى الفف يى 5/212  رالؽو ع 7/279  ريـظا: هت يى الؽ   583تؼايى الفف يى  (1)

 .4-2ص  (6)



 

   

 

 . (5)عؿار وو  عقى:  درع سبؼً تامجفص -9

 ؿااد وااو العااس  وااو كايااى احلؿاادا، نوااا كايااى الؽااايف تياافار وؽـقفااص هؼااي يااونظ تااو العااورشة  -59

 .(3) ا(347توت سـي )

 ساا وع وااو  ؿااد وااو تولااك احلؿاادا، نوااا الؼوساام الؽااايف  لااو  األتااول الاا  ب : هؼااي   ااوررن وااو  -55

 .(2) ا(318لو  احلونظ اوو يوا:  درع تو العورشة توت سـي )

 اااا( نر 599ساااؾ ن واااو يقاااون األزدا نواااا جولاااد األمحاااا الؽاااايف  ااادرع تاااو الثوتـاااي تاااوت ساااـي ) -53

 .(4)لبؾفو

 احلؽم عىل احلديٌ:

وديو دراسااااي كؼديااااي  ناااانن  اإلسااااـود األر  لااااو  عـااااص األتااااول نوااااا احلؽاااام اوااااو وعااااد دراسااااي اإلسااااـ

 .(1)جزيؿي: ر م ألن  اخل  عو اوو  فوب عو مُحقد وو عبدالامحو أ عو نيب سؾؿي

وعااد دراسااي رجولااص تثبقااً نكااص ي ااو  نقااص  يااول وااو سااعد واتبااي  اادرع  رلااد  الثااو،راألسااـود 

د  عو احلووج وو نرطاوة عاو عؿاار واو  اعقى عاو نوقاص عاو ذكا اإلتول اوو جزيؿي هب ا احلديٌ  و 

ح نقاااص احلواااوج عاااو عؿاااار واااو  اااعقى  رذلاااك يؼالاااص: لاااو   اااوررن واااو  جاااد،  ونساااـوديو: نيااادهو حلا

 سااا وع: لاااو  يواااوج: رنجااا ، عؿاااار واااو  اااعقى  راألجاااا ا يرصاااح نقاااص وولف اااديٌ رذلاااك وؼالاااص: 

                                                           

 .1ص  (5)

 .9/281  رهت يى الفف يى 3/398  رالؽو ع 36/342  ريـظا: هت يى الؽ   199تؼايى الفف يى  (3)

 .168  رتؼايى الفف يى 3/239  رالؽو ع 29/71يـظا: هت يى الؽ    (2)

 .4/587  رهت يى الفف يى 5/418  رالؽو ع 55/294  ريـظا: هت يى الؽ   319تؼايى الفف يى  (4)

 .2/332  ق  اوو جزيؿي  (1)



 

ؾً  نن األسـوديو جو  تو طايع راياد عاو رلو   ؿد وو العس  عو احلووج عو عؿار وو  عقى  ع

  كاا لك ناالن احلااديٌ ياتؼاا  ا  درجااي الااا ق  لغااري،  (5)نيب جولااد األمحااا سااؾق ن وااو يقااون األزدا

ح نقص وولف ديٌ نزالاً عـاص عؾاي الفادلقا  نقفؼااا واص  أن نيد األسـوديو   ق   أن احلووج حلا

 راهلل تعو  نعؾم.

 املُؾى الثولٌ: املظو ا تو ك وئص يف لا  رايد.

لو  اإلتاول ساعقد واو تـااار رمحاص اهلل: نج كاو  ياقم نج كاو يواوج واو نرطاوة نج كاو عؿاار 

واااو  اااعقى عاااو ساااعقد واااو امل اااقى نن، عؿااااوو اخلُاااوب ر  اهلل عـاااص لاااو  يف رجاااع هاااو ا تاااو هاااسث 

 ك اة لو  ))عؾقص كػورة رايدة((.

 هايٍ األها: 

 .(3)ص سعقد وو تـاار تالانوً نجاج

 تااجم الاجو :

 .(2) يقم وو ويري  هؼي تثبً كثري الفدلقا راألرسو  اخلػ   سبؼً تامجفص -5

 .(4)يووج وو نرطوة   درع تدلا كثري اخلُل  سبؼً تامجفص -3

 .(1)عؿار وو  عقى    درع سبؼً تامجفص -2

                                                           
 .2/332  ق  اوو جزيؿي  (5)

 (.5825) 3/29سـو سعقد وو تـاار  يف كفوب الُسع  ووب توجو  يف الظفور   (3)

 . 6ص  (2)

 .4-2ص  (4)

 . 1ص  (1)



 

   

 

وئااااد وااااو عؿاااااان وااااو  اااازرل الؼااااام سااااعقد وااااو امل ااااقى وااااو ياااازن وااااو نيب ر ااااى وااااو عؿااااار وااااو ع -4

املخزرتااا  نياااد العؾااا   األهباااوت الػؼفاااو  الؽباااور تاااو كباااور الثولثاااي اتػؼااااا عاااىل نن تاساااستص نُ ااا  

املااسااع  رلااو  اوااو املااديـ : أ نعؾاام تااو الفااووعني نرسااُع عؾااً  تـااص تااوت وعااد الف ااعني رلااد كااو ز 

 . (5)الث كني

 العاادرا  كـقفااُص نوااا يػاااي  نتااري املاامتـني  كااون تااو عؿااا وااو اخلُااوب وااو ُهؼقااع وااو كعااى الؼااام -1

ال ااااووؼني ا  اأسااااسل  ركااااون يف  سااااستص عاااازًا ل سااااسل رن ؾااااص رنايااااًو  اااام تااااو اللااااقع  ركااااون 

 .(3) ا(35 ووعًو لايًو يف احلع  نسفيفد وفوريا )

 احلؽم عىل األها: 

هاا ي او اإلساـود  أن  نقااص وعاد دراساي اإلساـود رنيااا  الااراة دراساي كؼدياي  تباني نن  ا ا األ

يااو  ااو عؾااي تاادلقا  يااقم وااو ويااري راحلوااوج وااو نرطااوة نؼااد زالفااو  ألياا  حلا  راريااون واتبااي  اادرع  ر ت 

 وولف ديٌ  راهلل تعو  نعؾم.

ر  ا األها عـد عؾ   اواح رالفعديع عؾي نجاا ر ا  سا ع ساعقد واو امل اقى تاو عؿاا واو 

 اخلُوب ر  اهلل عـص   ق  نل أ ؟.

 رالااج  تو نلاا م نكص   ق   ك  يليت:

                                                           
 .4/84  رهت يى الفف يى 5/441  رالؽو ع 55/72ريـظا: هت يى الؽ    345تؼايى الفف يى  (5)

 .4/484  راإل ووي يف متققز الا ووي 4/527  رنسد الغووي 2/544يـظا: اأسفقعوب  (3)



 

نؿااو العؾاا   تااو ذ ااى    نن   اا ا اإلسااـود تـؼُااع: لااو  احلااونظ اوااو الؼُااون: ))نااننا سااعقدًا أ 

يااا  لااص ساا ع تااو عؿااا  أ كعقااص الااـع ن وااو تؼاااان  رتااـفم تااو نكؽااا نن يؽااان سااؿع تـااص  ااقئًو البفاااي  

 جسني عؿا ر  اهلل عـص.  ألك ص رلد ل ـفني وؼقفو تو (5)نلعؾم ذلك((

 ر تو ال يو    اا   ا ال  ع  نقؽان األهُا تفاسً  نؼد لولاا:

لو  احلونظ اوو نيب يوتم: ))ررا عو عؿا وو اخلُوب رعث ن وو عػون رعايل واو نيب طولاى 

 .(3)ر  اهلل عـفم((

واااو رلاااو  نواااا طولاااى: ))لؾاااً ألمحاااد واااو يـباااع ساااعقد امل اااقى  نؼاااو  رتاااو كاااون تثاااع ساااعقد 

امل قى ؟ هؼي تو ن ع اخلاري لؾاً ساعقد عاو عؿاا يواي لاو :  اا عـادكو يواي رساؿع تـاص  اذا ا تؼباع 

 .(2)سعقد عو عؿا نؿو يؼبع((

رلااو  احلااونظ اوااو عبااد الاا : ))ررايااي سااعقد وااو امل ااقى عااو عؿااا  اااا داااا املفاااع رجااوئز 

كااُص ُرلااد ل ااـفني تلاافو تااو جسنااي اأيفوااوج هبااو  أكااص لااد رن،  رلااد  اا   وعاا  العؾاا   ساا عُص تـااُص أل

 .(4)عؿا((

رلااو  اإلتااول الـااارا: ))ُرلااد سااعقد ل ااـفني تلاافو تااو عؿااا وااو اخلُااوب ر  اهلل عـااص رلقااع ألروااع 

 .(1)سـني ررنا عؿا رسؿع تـص((

                                                           

 .3/453وقون الا م راأهيول  (5)

 .4/19اواح رالفعديع  (3)

 .4/65يـظا: اواح رالفعديع  (2)

 .53/556الفؿفقد ل  يف املاطل تو املعو، راألسوكقد  (4)

 .5/359هت يى اأس   رالؾغوت  (1)



 

   

 

  رلو  نيلو: ))ُرلد ل اـفني تلافو (5)رلو  اإلتول ال  ب : ))ررا عو عؿا رعث ن رسعد((

 .(3)عـص رسؿع تو عؿا  قئًو(( تو جسني عؿا ر  اهلل

رلااو  اإلتااول اوااو لااقم اوازيااي: ))لااو  املـاا را رسااعقد وااو امل ااقى ا يااا  ساا عُص تااو عؿااا  

روص يعؾع اوو الؼُون يديٌ سعقد عو عؿا ر  اهلل عـص  ر ا تعؾقع ووطع نكؽا، األئؿي كلمحد اواو 

يادهـو ساعقد عاو  ياوس واو تعورياي  يـبع ريعؼاب وو سػقون ر ريهو  لاو  نمحاد واو يـباع يف تور اص 

لو  سعقد وو امل قى نؿو نكً؟ لؾً: تو تزيـي  لو : ؟ ، ألذكا يال كعا   عؿاا واو اخلُاوب ر  

اهلل عـااص الااـع ن وااو تؼااان املااز، ر  اهلل عـااص عااىل املـاا   ر اا ا حلياا  يف الاااد عااىل تااو لااو  ولكااص ُرلااد 

 اـفني تلافو تاو جسناي عؿاا  نقؽاان لاص رلاً رناوة ل ـفني وؼقفو تو جسني عؿا  رالا ق  نكص رلد ل

 .(2)عؿا ه ن سـني  نؽقع س عص ريؼدح يف اتاو  ررايفُص عـص راهلل املانع((

لاااو  احلاااونظ اواااو يواااا: ))رلاااد رلاااع   ياااديٌ ونساااـود  ااا ق  أ تُعاااو نقاااص ترصاااي  ساااعقد 

ًُ عؿااا واا و اخلُااوب ناا كا و ا عص تااو عؿااا  ناا كا ذلااك األسااـود عااو سااعقد وااو امل ااقى  رلااو : سااؿع

 .(4)ذلك احلديٌ  رلو :   ا اإلسـود عىل رشط ت ؾم((

رتااو  ـااو يفبااني  اا ي ساا ع سااعقد وااو امل ااقى تااو عؿااا وااو اخلُااوب ر  اهلل عـااص  رواا لك 

 زالً   ، العؾي  راهلل تعو  نعؾم.

 

                                                           

 .5/441الؽو ع  (5)

 .5/44ت كاة احلػوظ  (3)

 344-2/342يو قي اوو الؼقم عىل سـو نيب دارد  (2)

 .4/77هت يى الفف يى  (4)



 

 ر  ا األها تفووعفون:

  احلواوج اواو (5)نؼد تووع نياب وو نيب متقؿي كق ون ر ا هؼي هباً يواي تاو كباور الػؼفاو  العب اود نرًأ:

 .(3)نرطوة  ك  نجاجص عبد الازاع

  احلوااوج اواااو (2) تااووع عااىل وااو احلؽاام نلبـااو، نوااا احلؽاام البرصااا هؼااي ضااعػص األزدا وااس يوااي هوكقااًو:

 .(4)نرطوة ك  نجاجص الدار لُـ 

ها ياتؼ     درجي الا ق  لغري، راهلل تعو  نعؾم .لو  احلوئط األ ابقيل: رررا عاو ل لك ننن  األ

 .(1)اوو امل قى عو عؿا ر  اهلل عـص. ر ا   ق  عـصُ 

 املُؾى الااوع: الؼلو  يف اووئػي الـون ة.

واو لو  اإلتول البقفؼ : رنج كو نوا كرص وو لفودة  نكبلكو نوا الػلاع واو مخريرياص  يادهـو نمحاد 

كواادة ياادهـو سااعقد وااو تـاااار ياادهـو  يااقم ياادهـو يوااوج ياادهـ  عؿااار وااو  ااعقى عااو سااعقد وااو 

   كػ ت وثؾث  الديي.(6)امل قى  ننا نوو وؽا  ر  اهلل عـص  له يف اووئػي

                                                           
 .557يـظا: تؼايى الفف يى  (5)

 .55167رلم  6/428تاـع عبد الازاع  (3)

 49يـظا: تؼايى الفف يى  (2)

 2864رلم 594/ 4سـو الدار لُـ   (4)

 .4/349 فرص جسنقوت البقفؼ    (1)

اووئػاي:  اا  الُبؼااي الفاا  تـػاا  ا  اوااف  يؼااو  ُجػفااص  ذا ن اابً جانااص  راملااااد واوواف  و ـااو كااع تولااص لاااة ُ قؾااي  (6)

 (.5/257كولبُو رالدتوغ. )الـفويي يف  ايى احلديٌ راألها 



 

   

 

 هايٍ األها:

 .(5)نجاجص البقفؼ 

 تااجم الاجو :

 .(3)نوا كرص وو لفودة   قا اإلتول البقفؼ  رمحُص اهلل -5

 ؿد وو عبدالؾص وو  ؿاد واو مخريرياص واو سافور  نواا الػلاع العاد   ت اـد  اااة  كاون هؼاي نوضاسً  -3

 .(2) ا(273عولً   توت سـي )

نمحاااد واااو كوااادة واااو العاياااون  نواااا الػلاااع ا اااارا  رياااع رساااؿع  ركاااون هؼاااًي نوضاااسً  تاااوت ساااـي  -2

 .(4) ا(396)

كزيع تؽاي هؼاي تااـع ركاون أ ياجاع    يف كفوواص  سعقد وو تـاار وو  عبي نوا عث ن اخلااسو، -4

 .(1) ا(  رلقع وعد و تو العورشة337ليدة رهالص وص توت سـي )

 . (6)ُ يقم وو ويري وو الؼوسم هؼي هبً كثري الفدلقا راإلرسو  اخلػ   سبؼً تامجفص -1

ؼً يواااااوج واااااو نرطاااااوة   ااااادرع تااااادلا كثاااااري اخلُااااال  اذا حلح وولف اااااديٌ لبؾاااااً ررايفاااااُص  ساااااب -6

 .(7)تامجفص

                                                           

 (.56358رلم ) 8/549سـو البقفؼ  الؽ ا  ووب: اووئػي  (5)

 تي  راهلل تعو  نعؾم.ا نجد لص تامجي  يف كفى الكاجم عو (3)

 .36/318  رتوريا اإلسسل 598-1/597يـظا: األك وب  (2)

 .33/77توريا اإلسسل  (4)

 .4/89  رهت يى الفف يى 5/441  رالؽو ع 55/77  ريـظا: هت يى الؽ   345تؼايى الفف يى  (1)

 .6ص  (6)

 .4-2ص  (7)



 

 . (5)عؿار وو  عقى   درع سبؼً تامجفص -7

سااعقد وااو امل ااقى  نيااد العؾاا   اإلهبااوت الػؼفااو  الؽبااور تااو كبااور الثولثااي اتػؼاااا عااىل نن  تاسااستص  -8

 . (3)ن   املاسست  سبؼً تامجً

كااون اسااؿُص يف نوااا وؽااا الاااديع عبدالؾااص وااو نيب ل ونااي رضاااان اهلل عؾقااص  نر  جؾقػااي يف اإلسااسل   -9

اوو ؾقي عبد الؽعبي  ن  ُ، رسا  اهلل  ىل اهلل عؾقص رسؾم عبد اهلل  راتػؼاا نك ص كون رنقؼاص تاو 

ن  ووُص يف  واتص  ر ا كون تمك ص يف الغاور  ررا عاو الـبا   اىل اهلل عؾقاص رساؾم  تاوت ساـي 

 .(2) ا(52)

 احلؽم عىل األها:

ؼديااي تبااني نن  األهااا ضااعقع اإلسااـود  ألن ررايااي وعااد دراسااي اإلسااـود رنياااا  الاااراة دراسااي ك

سااعقد اوااو امل ااقى عااو نيب وؽااا ر  اهلل عـااص تـؼُعااي   ذ ا يؾااعا اوااو امل ااقى نوااو وؽااا ر  اهلل عـااص  

 ألكص ُرلد ل ـفني وؼقفو تو جسني عؿا ر  اهلل عـص.

ديٌ  ؿاد واو عبقاد لو  احلونظ اوو املؾؼو رمحص اهلل تعو : ))ر  ا األهاا ررا،ب البقفؼا  تاو يا

اهلل عااو عؿااار وااو  ااعقى عااو سااعقد وااو امل ااقى   ن  رجااسً رتااى رجااسً نل ااووفص جوئػااي نخاجااً تااو 

اووكاااى األجاااا  نؼهااا نقفاااو نواااا وؽاااا وثؾثااا  الدياااي  ررراُ، ايلاااًو تاااو ياااديٌ ساااعقد واااو تـااااار يااادهـو 

يف اووئػاااي  ياااقم يااادهـو يواااوج يااادهـ  عؿاااار واااو  اااعقى عاااو ساااعقد واااو امل اااقى نن  نواااو وؽاااا )لهااا 

كػ ت هؾث  الديي( ركسهو تاسع  ألن  سعقدًا ا ُيدرك نوو وؽا  ننك ص رلد ل ـفني وؼقفو تو جسني عؿاا 

 .(4)ر  اهلل عـص((

 

                                                           
 .1ص  (5)

 .53ص  (3)

ا 4/41راإل ااووي يف متققااز الااا ووي  2966رلاام  2/259  ر نسااد الغووااي 5622رلاام  2/962 يـظااا: األساافقعوب (2)

 . 4821رلم 

 .8/499البدر املـري  (4)



 

   

 

 روعد  متول   ا الب ٌ تا ؾً ا  الـفوئٍ الفولقي:

تبااني تااو جااس  نلاااا  نئؿااي اواااح رالفعااديع نن  الاا يو ذكااارا لااص جايااًو كظااارا ا  كثاااة تدلق ااص  نرًأ:

عااو اللااعػو  راملوفااالني  رارسااولُص  رسااوًأ جػقااًو عااو الثؼااوت راللااعػو   رتااو ا ياا كارا لااص 

لا، كظااارا    نؼفااص نؼااد كااون يونظااًو نؼقفااًو  نؼااد يػااظ عااددًا تااو األيوديااٌ كاا   جايااًو وااع عااد 

 ى األئؿي اخلُقى البغدادا  رسػقون الثارا  رالـارا رمحفم اهلل تعو .ذ 

عااادد األيودياااٌ ا  ررا اااو وااااقغي الف اااديٌ نروعاااي نيودياااٌ  اهـاااون تاناعاااون راعجااااان نهااااان  هوكقاااًو:

تالانون  نتو احلديٌ املاناع األر  نفا ضعقع األساـود رووملفووعاي ارتؼاى ا  احل او لغاري،  

، املاناع نفا ي و اأساـود رارتؼاى وولياو د راملفووعاي ا  درجاي الاا ق  راتو احلديٌ الثو

لغري،  راتو اأهاان نوألر  ي و اإلسـود رارتؼاى ووملفاووعفني ا  درجاي الاا ق  لغاري،  راتاو 

ًُ ذلك يف احلؽم عىل احلديثني راأهايو.  اأها الثو، نفا ضعقع اأسـود ك  وقـ

رع  ُئ  رنيوديثص تا ع وولفدلقا عو اليقاخ رجاا ًو عو عبقد احلووج وو نرطوة  د هولثًو:

ح وولف اااديٌ نقؽاااان لاااص يؽااا   جاااا  اهلل واااو  ؿاااد العازتااا  نفااا  ضاااعقػي اإلساااـود  أ  ذا حل 

 راهلل تعو  نعؾم.

 تو يديثص عو عؿار وو  اعقى يـظاا نقاص  نانذا ا يرصاح وولف اديٌ كاون ضاعقع اأساـود  ر ن  راوعًو:

 يؽان لص يؽً   جا عـد ائؿي اواح رالفعديع.حلح وولف ديٌ 

 راحلؿُد هلل نرًأ ر جاًا  رالاسة رال سل عىل كبقـو  ؿد رعىل  لص رن  ووص نمجعني.

  



 

 اا(  849 حتوف اخلرية املفاة وزرائد امل وكقد الع ة  أليب العبوس  فوب الاديو البا اريا )ت -5

 ل(.5999 - ا5439  دار الاطو  الايوض )5ٌ العؾؿ    طحتؼقع: دار امليؽوة لؾب 

 ا( حتؼقع: عبد العؾاقم عباد العظاقم الب افاا  319نياا  الاجو   أليب  س وع اوازجو، )ت  -3

 نقاع  وود  ووك فون.

 اا(  حتؼقاع: عايل  ؿاد 462األسفقعوب يف تعاني األ  وب  أليب عؿا ياسع وو عباد الا  )ت  -2

 ل(.5993- ا5453اوقع  وريرت )   دار5البوورا  ط

نسااد الغووااي يف تعانااي الااا ووي  أليب احل ااو عاايل وااو عبدالاايااد اليااقبو، اواازرا عزالااديو اوااو  -4

  دار الؽفى العؾؿقي 5 ا( حتؼقع: عيل  ؿد تعاض  عود  نمحد عبداملاجاد   ط629األهري )

 ل(5994- ا5451)

 ااا(  حتؼقااع 913محااد وااو عاايل وااو يوااا امل اافؼس، )تاأل ااووي يف متققااز الااا ووي  أليب الػلااع ن -1

وااااااااريرت  -  دار الؽفااااااااى العؾؿقااااااااي5عااااااااود  نمحااااااااد عبااااااااد املاجاااااااااد  رعاااااااايل  ؿااااااااد تعاااااااااض  ط

  ا(.5451)

 ااا(  حتؼقااع: عبااد الااامحو وااو يفقااى 163األك ااوب  أليب سااعد عباادالؽايم وااو  ؿااد ال ااؿعو، )ت -6

 ل(.5963 - ا5283ث كقي  يقدر  وود )  دؾا دائاة املعورف الع5املعؾؿ  الق ، ر ري،  ط

الباادر املـااري يف هااايٍ األيوديااٌ راألهااور الاالعااي يف ال ااح الؽبااري  أليب يػااص عؿااا وااو عاايل وااو  -7

 اااا(  حتؼقاااع: تااااُػى نيب الغاااقظ  رعبدالؾاااص واااو ساااؾق ن  رياااو  واااو الؽااا     894املؾؼاااو )ت 

 ل(.3994- ا5431ال عاديي ) -  دار ا واة  الايوض 5ط

 اا(  حتؼقاع: د. احل اني 638وقون الا م راإلهيول يف كفوب األيؽاول  أليب احل او واو الؼُاون )ت  -8

 ل(.5997 - ا5458  دار طقبي  الايوض )5 يً سعقد  ط



 

   

 

 ااا(  حتؼقااع:  ؿااد كوتااع 322تااوريا اوااو تعااني  ررايااي اوااو  اااز  أليب زكايااو يفقااى وااو تعااني )ت  -9

 ل(.5981 - ا5491تيع )  دؿع الؾغي العاوقي  د5الؼاور  ط

توريا األسسل ررنقوت امليو ري راألعسل  أليب عبد اهلل  ؿا الاديو نمحاد واو عاث ن الا  ب   -59

  دار الؽفاااااااااوب احلاااااااااايب  واااااااااريرت 3 اااااااااا(  حتؼقاااااااااع: عؿاااااااااا عبدال اااااااااسل الفااااااااادتاا  ط748)ت 

 ل(.5992 - ا5452)

 ا(  دائاة املعورف العث كقي  316ت الفوريا الؽبري  أليب عبد اهلل  ؿد وو  س عقع البخورا ) -55

 الدكو. -يقدر  وود 

  دار 5 ااااا(  ط748تاااا كاة احلػااااوظ   أليب عبدالؾااااص  ااااؿا الااااديو نمحااااد وااااو عااااث ن الاااا  ب  )ت  -53

 ل(.5998 - ا5459لبـون ) -الؽفى العؾؿقي  وريرت 

 ؿد عااتاي  ا(  حتؼقع: 813تؼايى الفف يى  أليب الػلع نمحد وو عيل يوا الع ؼس، )ت  -52

 ل(.5986 - ا5496ساريو ) -  دار الا قد5  ط

 ا(  حتؼقاع: 462الفؿفقد ل  يف املاطل تو املعو، راألسوكقد  أليب عؿا ياسع وو عبد ال  )ت  -54

تااااااُػى واااااو نمحاااااد العؾااااااا   ؿاااااد عباااااد الؽباااااري البؽااااااا  رزارة عؿاااااال األرلاااااوف راليااااامرن 

  ا(.5287املغاب ) -األسستقي 

 ااااا(  دار 676األسااا   رالؾغاااوت  أليب زكاياااو  ااا  الاااديو يفقاااى واااو رشف الـاااارا )ت هتااا يى  -51

 لبـون. -الؽفى العؾؿقي  وريرت 

  دائاااااة 5 ااااا( ط813هتاااا يى الففاااا يى  أليب الػلااااع نمحااااد وااااو عاااايل وااااو يوااااا الع ااااؼس، )ت  -56

  ا(.5236املعورف الـظوتقي  ا ـد )

 اااا(  743هتااا يى الؽااا   يف نسااا   الاجاااو   أليب احلواااوج ياساااع واااو عباااد الاااامحو املااازا )ت  -57

 ل(.5989 - ا5499وريرت ) -  تمس ي الاسولي5حتؼقع: د. ويور عااد تعارف  ط



 

  تؽفبااي األتااول 2 ااا(  ط5925الفق ااري و ااح اوااوتع الاااغري  لاازيو الااديو  ؿااد املـااورا )ت  -58

 ل(.5988 - ا5498اليونع   الايوض )

  دائاااة املعااورف العث كقااي و قاادر 5 ااا(  ط214الثؼااوت  أليب يااوتم  ؿااد وااو يبااون الُب ااف  )ت -59

 ل(.5972- ا5292 وود الدكو  ا ـد )

 اااا(  765جاااوتع الف ااااقع يف نيؽاااول املااساااقع  أليب ساااعقد جؾقاااع واااو كقؽؾااادا العسئااا  )ت  -39

 ل(.5986- ا5497وريرت ) -ؽفى  عوا ال3حتؼقع: محدا عبد املوقد ال ؾػ   ط

  دار  يقااااو  الااااكاث 5 ااااا(  ط237اواااااح رالفعااااديع  أليب  ؿااااد عباااادالامحو وااااو نيب يااااوتم )ت -35

 ل(.5913 - ا5375وريرت ) -العايب

  دار 3(  ط715يو ااقي اوااو الؼااقم عااىل سااـو نيب دارد  مل ؿااد ان نيب وؽااا وااو لااقم اوازيااي )ت  -33

 (. ا5451وريرت ) -الؽفى العؾؿقي

 ااااا(  حتؼقااااع:  ؿااااد  اااا  371سااااـو نيب دارد  أليب دارد سااااؾق ن وااااو األ ااااعٌ ال و اااافو، )ت  -32

 وريرت. -الديو عبداحلؿقد  املؽفبي املرصيي   قدا

 اااااا (   حتؼقاااااع:  ؿاااااد 418ال اااااـو الؽااااا ا لؾبقفؼااااا   أليب وؽاااااا نمحاااااد واااااو احل اااااني القفؼااااا  )ت  -34

 ل(.3992 - ا5434لبـون ) -   دار الؽفى العؾؿقي  وريرت2عبدالؼودرعُو  ط

 اااا( حتؼقاااع: ال اااقد عبدالؾاااص 281ساااـو الااادارلُـ   أليب احل اااو عااايل واااو عؿاااا الااادار لُـااا  )ت  -31

 ل(.5966 - ا5286 و م ي ، املد،  دار املعاني  وريرت )

 اا(  حتؼقاع: 337سـو سعقد وو تـاار  أليب عث ن سعقد وو تـاار وو  عبي اوازجاو، )ت -36

 ل(.5983 - ا5492ا ـد ) -  الدار ال ؾػقي 5و األعظؿ    طيبقى الامح

 ااا(  حتؼقااع: 255 اا ق   وااو جزيؿااي  أليب وؽااا  ؿااد وااو  ساا وع وااو جزيؿااي الـق ااووارا )ت  -37

 وريرت. -د. ؿد تاُػى األعظؿ   املؽفى األسست 



 

   

 

(  حتؼقاااع:  اااا329الُبؼاااوت الؽااا ا  أليب عباااد اهلل  ؿاااد واااو ساااعد واااو تاااو تـقاااع ا و اااؿ  )ت  -38

 ل(.5999 - ا5459وريرت ) -  دار الؽفى العؾؿقي 5 ؿد عبدالؼودر عُو  ط

طبؼوت امل دهني ول بفون رالاارديو عؾقفو  أليب  ؿاد عبدالؾاص واو  ؿاد املعاارف واليب الياقا  -39

  تمس اااااي 3 اااااا(  حتؼقاااااع: عباااااد الغػاااااار عباااااد احلاااااع ي اااااني البؾاااااام  ط269األ ااااابفو، )ت

 ل(.5993- ا 5453وريرت ) -الاسولي

الؽو اااع يف تعاناااي تاااو لاااص رراياااي يف الؽفاااى ال ااافي  أليب عبدالؾاااص  ؿاااد واااو نيب نمحاااد واااو عاااث ن  -29

  دار الؼبؾااي لؾثؼوناااي 5 ااا(  حتؼقااع:  ؿاااد عااتااي نمحااد  ؿااد كؿاااا اخلُقااى  ط748الاا  ب  )ت

 ل(.5993- ا5452تمس ي عؾال الؼاان  جدة ) -اإلسستقي

 اا(  حتؼقاع: 699أليب العباوس  افوب الاديو الؾخؿا  األ ابقيل )ت   فرص جسنقوت البقفؼا   -25

 - اااااا5457الاياااااوض ) -  تؽفباااااي الا اااااد  ال اااااعاديي5د. ذياااااوب عبااااادالؽايم ذياااااوب عؼاااااع  ط

 ل(.5997

 ااااا(  حتؼقااااع: ال ااايع يااااوتم وااااو 292املدل اااني  أليب عبااااد الااااامحو نمحاااد وااااو  ااااعقى الـ اااوئ  ) -23

  ا(.5432ؽاتي )  دار الػاائد  تؽي امل5عورف العا،  ط

 - ااااا( تمس ااااي لاطبااااي345ت ااااـد نمحااااد وااااو يـبااااع  أليب عبدالؾااااص نمحااااد وااااو يـبااااع اليااااقبو، )ت  -22

 الؼو اة.

  5 اا(  حتؼقاع: كاا   ياساع احلااات  ط321تااـع اواو نيب  ااقبي  أليب وؽاا واو نيب  ااقبي )ت  -24

  ا(.5499الايوض ) -تؽفبي الا د

 ااا(  حتؼقااع: يبقااى 355هااول وااو كااونع الاااـ ، )ت تاااـع عباادالازاع  أليب عباادالازاع وااو  -21

  ا(. 5492وريرت ) -  املؽفى األسست 3الامحو األعظؿ   ط



 

 اا(  حتؼقاع: عبادالعؾقم 365تعاني الثؼوت  أليب احل و نمحد وو عبدالؾص وو  ول  العويل )ت -26

 ل(.5981 -ا 5491ال عاديي ) -املديـي املـارة -  تؽفبي الدار5عبد العظقم الق فا،  ط

تغو، األجبور يف رشح نسوت  رجو  تعو، األهورة  أليب  ؿد  ؿاد وو نمحد ودر الديو العقث   -27

 -  دار الؽفااى العؾؿقااي  وااريرت5 ااا(  حتؼقااع:  ؿااد ي ااو  ؿااد ي ااو اساا عقع  ط811)ت

 ل(.3996 - ا5437لبـون )

 ؿااااد واااو نيب وااااو عاااث ن الاااا  ب   تقااازان اأعفاااادا  يف كؼاااد الاجااااو   أليب عبدالؾاااص  ااااؿا الاااديو -28

 - اااا5283لبـاااون ) -  دار املعاناااي  واااريرت 5 اااا(  حتؼقاااع: عااايل  ؿاااد البواااورا   ط748)ت

 ل(.5962

الـفويااااااي يف  ايااااااى احلااااااديٌ راألهااااااا  أليب ال ااااااعودات دااااااد الااااااديو اواااااازرا اوااااااو األهرياواااااازرا  -29

واااريرت  -باااي العؾؿقاااي اااا(  حتؼقاااع: طاااو ا نمحاااد الااازارا   ؿااااد  ؿاااد الُـاااوي   املؽف696)ت

 ل(. 5979 - ا5299)

 


