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Research Summary 
Praise be to Allah, peace and blessings be upon our Prophet Muhammad and his family 
and companions .: 
   One of the most common diseases among the people, is overpraising unlawfully, so 
far as to assume traits never exist in the complimented , and some of it may go far to the 
extent of religious extremism in order to depict untrue status and stature and over-
glorifying. 
   For this reason I my papers about this topic entitled (The Prophet's methods (may 
Allah bless him) in the treatment of the excess in praise), I intended this because I want 
to shed light on this case, diagnosis, and to warn from this disease which causes 
increasing of societal hypocrisy, and throwing away the seriousness, overpraise of the 
people hypocritically leads to the occurrence of negative psychological trauma for many 
people who had been praised are not even thought deserve what has been said and 
consequently they failed in empirical trials. 
   If we looked for the reasons which motivate overpraisers in doing so we shall discover 
diversity reasons, they may return to a defect in the principles, or loss of principles, or 
lack of principles inherently, including to gain personal interests purely. The tradition of 
those who play these bad manners whether be intentionally or Unintentionally are of no 
use. 
   Paper research consist of preface two sections and conclusion, show the foreground 
importance and usefulness of the topic the first section defines the complimenting 
literally and technically with evidence from the Quran and Sunnah, the second section 
comprises the Prophet's methods may Allah bless him in treatment of excess in 
complimenting on form of objective study citing the hadiths of the Prophet peace be 
upon him and the sayings of scholars and commentators, which consequently deducted 
the meanings of each method, according to my effort . 

 احلمد هلل، والصالة والسالم على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو، وبعد: 
إن من مجلة األمراض اجملتمعية شيوع التمادح بني الناس، وادلدح بغري حق، وادلدح مبا ليس يف ادلمدوح، ومنو ما يصل إىل حد    

 الغلو يف ادلدح الديين ادلقصود منو إبراز أشخاص ذلم مكانتهم وشأهنم وادلبالغة يف تعظيمهم.
(،  وكان سبب اختياري لو أين أردت لنيب ملسو هيلع هللا ىلص يف معاجلة الغلو يف املدحأساليب افأحببت الكتابة عن ىذا ادلوضوع، ومسيتو: )   

تسليط الضوء على ىذه احلالة، وتشخيصها، والتحذير منها، دلا سببتو من زايدة النفاق اجملتمعي، والبعد عن اجلدية، ومدح من 
من األشخاص ممن مدحوا مبا ليس فيهم حىت ظنوا أنفسهم أهنم   ليس أبىل دلا يقال فيو، وحدوث الصدمة النفسية السلبية لدى كثري

 كما ميدحون بو لكنهم فشلوا يف التجارب العملية.
ولو حبثنا عن أسباب قيام ادلداحني بفعلهم ذلك لوقفنا على تنوع يف ىذه األسباب فقد تعود خللل يف ادلبادئ، أو فقدان    

ابدلبادئ من األساس، ومنها التزلف والتقرب، ومنها حتصيل مصاحل شخصية حبتة، ومنها التقليد دلن  ادلبادئ، أو عدم اإلتصاف
 يقوم هبذا اخللق السيئ بقصد أو بغري قصد.

وقسمت البحث على مقدمة ومبحثني وخامتة، بينت يف ادلقدمة أمهية ادلوضوع وفائدتو وأسباب اختياري لو، وعرفت يف ادلبحث    
و وادلدح لغة واصطالحا وذكرت أدلة الغلو من الكتاب والسنة، مع أتصيل لعملية ادلدح وبيان عالقتها مبوضوع البحث، األول ابلغل

لو يف ونقلت أقوال بعض العلماء اليت تبني مدى حتذرىم من ادلدح، مث درست يف ادلبحث الثاين أساليب النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف معاجلة الغ
ة مستدال أبحاديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأقوال العلماء والشراح، وذكرت ادلعاين ادلتحققة من كل أسلوب واليت أعملت ادلدح دراسة موضوعي

 فكري يف استنباطها من نصوص األحاديث.
  



 

 

   

 

 

 ٱ ٻ ٻ

احلّد هلل ٕحّده وٕنُره وٕستًْٔف وٕستٌٍره، وافهالة وافسالم ظذ أذف خَِف ٕبْٔا حمّد صذ    

 اهلل ظِٔف وظذ آفف وأصحابف أمجًغ، وبًد: 

ًِر بَّدار اخلىر     تًاين ـثر مـ ادجتًّات ذم افقؿت احلارض مـ أمراض جمتًّٔة مٍهِٔة ُتْن

افذي يتٓددها وجقديا، وفذفؽ بال صؽ أشباب متًددة ؿد يَػ اجلٓؾ وافتجٓٔؾ ظذ رأشٓا، 

ومْٓا ـذفؽ ضًػ افنخهٔة وؾَدان ادبادئ واخساق ادجتًّات مـ إظداء وؽر ذفؽ مما 

ا شٓؾ افتحُؿ بف ممـ فف مهِحة بافتدخؾ ؾٔف.جيًؾ ادجتّ ًً ا تاب ًٍ ا ضًٔ ًُ  ع مٍُ

ومـ مجِة إمراض ادجتًّٔة ادًزة ظـ حافة افوًػ وأشباهبا افتل ذـرهتا إٍٓا صٔقع افتامدح    

بغ افْاس، واددح بٌر حؼ، واددح بام فٔس ذم ادّدوح، ومْف ما يهؾ إػ حد افٌِق ذم اددح 

 مْف إبراز أصخاص هلؿ مُإتٓؿ وصٖهنؿ وادبافٌة ذم تًئّٓؿ. افديْل ادَهقد

ؾٖحببت افُتابة ظـ هذا ادقضقع، وؿد ـان شبب اختٔاري فف فِبحث أين أردت تسِٔط افوقء   

ظذ هذه احلافة، وتنخٔهٓا، وافتٍْر مْٓا، وافتحذير، فام شببتف مـ زيادة افٍْاق ادجتًّل، وافبًد 

س بٖهؾ فام يَال ؾٔف، وحدوث افهدمة افٍْسٔة افسِبٔة فدى ـثر مـ ظـ اجلدية، ومدح مـ فٔ

إصخاص ممـ مدحقا بام فٔس ؾٔٓؿ حتك طْقا إٍٔسٓؿ أهنؿ ـام يّدحقن بف فُْٓؿ ؾنِقا ذم 

 افتجارب افًِّٔة.

وفق بحثْا ظـ أشباب ؿٔام ادداحغ بًٍِٓؿ ذفؽ فقؿٍْا ظذ تْقع ذم هذه إشباب ؾَد تًقد خلِؾ    

دبادئ، أو ؾَدان ادبادئ، أو ظدم اإلتهاف بادبادئ مـ إشاس، ومْٓا افتزفػ وافتَرب، ذم ا

 ومْٓا حتهٔؾ مهافح صخهٔة بحتة، ومْٓا افتَِٔد دـ يَقم هبذا اخلِؼ افسٔئ بَهد أو بٌر ؿهد.

مـ إن ادْٓل ظْف ذم ظِّٔة اددح هق افتامدح وهق ظِّٔة منسـة بغ أـثر مـ صخص وؿد تُقن    

 ضرف واحد يَقم بّدح صخص أو أصخاص بافباضؾ أو بام فٔس ؾٔٓؿ، أو أن يّدح ٍٕسف.



 

 

وؾائدة افبحث تَقم ظذ افتْبٔف واحلث ظذ ترك هذا اخلِؼ افسٔئ افذي يّثؾ إحدى أؾات افتل    

ا تْخر بادجتًّات وافتٖـٔد ظذ افتْاصح وافتًِٔؿ وؿبقل اإلرصاد مـ افٌر حال وؿقع ادرء ذم هذ

 اخلِؼ.

وؿد شّٔت افبحث: )أشافٔب افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم مًاجلة افٌِق ذم اددح(، وؿسّتف ظذ    

مَدمة ومبحثغ وخامتة، بْٔت ذم ادَدمة أمهٔة ادقضقع وؾائدتف وأشباب اختٔاري فف، وظرؾت ذم 

فسْة، مع تٖصٔؾ ادبحث إول بافٌِق واددح فٌة واصىالحا وذـرت أدفة افٌِق مـ افُتاب وا

فًِّٔة اددح وبٔان ظالؿتٓا بّقضقع افبحث، وَِٕت أؿقال بًض افًِامء افتل تبغ مدى حتذرهؿ 

مـ اددح، ثؿ درشت ذم ادبحث افثاين أشافٔب افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم مًاجلة افٌِق ذم اددح 

ًِامء وافؼاح، وذـرت دراشة مقضقظٔة مستدٓ بٖحاديث افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وأؿقال اف

 ادًاين ادتحََة مـ ـؾ أشِقب وافتل أظِّت ؾُري ذم اشتْباضٓا مـ ٕهقص إحاديث.

وإشافٔب افتل اتبًٓا افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ فًالج افٌِق ذم اددح هل أشافٔب متًددة 

فٔب ادباذة ذم اشتْبىتٓا مـ إحاديث افقاردة ظـ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وأظْل هبا إشا

 ظالج هذه افياهرة، وشتتبغ ذم هذا افبحث.

  



 

 

   

 

 أوٓ: تًريػ افٌِق: 

ء وجماوزة  ،مهدر ؽال ذم إمر يٌِق ؽِقا :فٌة ْ احلد ِؾٔف، وؽال ذم افديـ وإمر يٌِق آرتٍاع ذِم افقي

 . (1)ؽِقا: جاوز حده

ّٔز اإلرساف اصىالحا:  .(2)ؿال افناضبل: افٌِق هق ادبافٌة ذم إمر، وجماوزة احلّد ؾٔف إػ َح

وؿال صٔخ اإلشالم: افٌِق جماوزة احلد بٖن يزاد افقء ذم محده أو ذمف ظذ ما يستحؼ، وٕحق 

 .(3)ذفؽ

وؿال احلاؾظ ابـ حجر: أما افٌِق ؾٓق ادبافٌة ذم افقء وافتنديد ؾٔف بتجاوز احلد وؾٔف مًْك 

 .(4)افتًّؼ

 وافٌِق ذم اددح هق جماوزة احلد ذم افثْاء ظذ صخص ما.

 ثإٔا: إدفة ظذ افتحذير مـ افٌِق :

فذـر مْدرجا ذم اخلىاب مع ذـر اهلل شبحإف وتًاػ افٌِق ذم افَرآن ذم آيات ظديدة، وجاء هذا ا   

َٕصي اخلىاب ظذ دظقهتؿ فسك افٌِق، وذم هذا إصًار فِّسِّغ بٖمهٔة آظتدال ذم  أهؾ افُتاب و

 إمقر وأن افٌِق شبب ذم إحراف إمؿ واهلل أظِؿ.

 

 

 

                                                           

 .1318، وافَامقس ادحٔط: 15/132، وفسان افًرب: 229خمتار افهحاح:  (1)

 .392اإلظتهام:  (2)

 .1/328اؿتواء افكاط ادستَٔؿ:  (3)

 .13/278ؾتح افباري:  (4)



 

 

 مـ إدفة مـ افَرآن: .1

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ    ٱ  ٻچ ؿقفف شبحإف:  - أ

 .(1)چڀ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  چ  ؿقفف شبحإف: - ب

 .(2)چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

 مـ إدفة مـ افسْة: .2

قنَ <ؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  - أ ًُ ََِؽ اْدَُتَْىِّ قَن َه ًُ ََِؽ اْدَُتَْىِّ قَن َه ًُ ََِؽ اْدَُتَْىِّ  .(3)>َه

هق افتًّؼ ذم افقء، وادٌآة ؾٔف، وادجاوزة حد افؼع ؾٔف، شقاء أـان بافَقل أم بافًٍؾ  وافتْىع

 .(4)أم بآظتَاد

 اهلل ريض –مـ إدفة أيوا افتل يُّـ محِٓا ظذ حتذير إمة مـ افٌِق حديث ابـ ظباس  - ب

 فِٔة صبٔحة يًْل –يل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؽداَة مجع  ؿال: ؿال – ظْٓام

طْ  َهاِت،<: افْحر يقم فِٔة وهل مزدفٍة، َُ ىُْت . > يِل  اْف ََ َِ َٔاٍت  َففُ  َؾ ـي  َحَه  اخْلَْذِف، َحَل  ُه

َِامي  ـي  َؾ ُٓ ُت ًْ َْٖمَثالِ : َؿاَل  َيِدهِ  ذِم  َوَض ، بِ
ِ
ء َٓ ُٗ ؿْ  ؾارمقا،: يًْل َه ـُ ا ـِ َوا َوإِيي ي ُِقي ذِم افدِّ ٌُ  .(5)ْف

رمحف اهلل بًد أن أورد هذا احلديث: ظام ذم مجٔع إٔقاع افٌِق، ذم آظتَاد ؿال صٔخ اإلشالم ابـ تّٔٔة 

 .(6)وإظامل

                                                           

 .171شقرة افْساء: أية  (1)

 .77أية  شقرة افامئدة : (2)

 .2675رؿؿ  4/2555باب هِؽ ادتْىًقن:  -صحٔح مسِؿ: ـتاب افًِؿ  (3)

 .16/225يْير: ذح افْقوي ظذ صحٔح مسِؿ:  (4)

 .3557رؿؿ  5/268باب افتَاط احلل:  -شْـ افْسائل: ـتاب احلج  (5)

 .1/328اؿتواء افكاط ادستَٔؿ:  (6)



 

 

   

 

فَد جاءت افْهقص افؼظٔة تبغ يرس اإلشالم وشٓقفتف، واحلث ظذ افتقشط وآظتدال ذم    

 إمقر مجًٔٓا وذم هذا ما يستدل بف ظذ مْاؾاة افٌِق، واإلرصاد إػ ضده.

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  چ  ظٔة ؿقفف تًاػ:ومـ هذه افْهقص افؼ

 .(1) چڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

 . (2) چۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ     ۅ  چ  وؿقفف شبحإف:

 أوٓ: اددح فٌة:

َدُح بٍتح ظْٔف ؾٔٓام مـ افباب افثافث، وؿد جاء ذم افٌِة ظذ مًاٍن ظدة  هق    ّْ مهدر فًٍِؾ َمَدَح َي

 مْٓا:

إٔف َٕٔض اهلجاء، ومْٓا حسـ افثْاء، ؿال ابـ مْيقر: )اددح َٕٔض اهلجاء وهق حسـ افثْاء يَال: 

َدُحُف َمْدًحا وِمْدَحًة، ه ّْ ذا ؿقل بًوٓؿ، وافهحٔح أن اَدْدَح ادهدر َمَدْحُتُف ِمْدَحًة واحدة، وَمَدَحُف َي

ْدَحُة آشؿ واجلّع ِمَدٌح وهق اَدِديُح وإََماِديُح. 
ِ
 واد

ـي ؿال أبق ذؤيب:  ـُ ا َأَحًدا    َأْحَٔك َأَبا اَن ِمْدَحُة َحلٍّ ُمِْْؼً ـَ  إََماِديُح  -َيا َفَْٔذ -َفْق 

ٍح ومديح وممدوح، ومتدح افرجؾ: تُِػ أن يّدح، وؿال افزخمؼي:  ورجؾ َماِدٌح مـ ؿقم ُمدي

وافًرب تتّدح بافسخاء، وهق يتّدح إػ افْاس أي يىِب مدحٓؿ، وافثْاء هْا ٓ يِزم مْف ـقٕف مـ 

صخص ٔخر بؾ يُّـ أن يُقن مـ افنخص فٍْسف، ؾَٔال: ؾالن يتّدح إذا ـان يَرظ ٍٕسف ويثْل 

 .(3)ظِٔٓا

 رجؾ بام فٔس ظْده: تنبع واؾتخر.ومْٓا افتنبع واإلؾتخار، يَال: متدح اف

                                                           

 .143شقرة افبَرة : أية  (1)

 .185افبَرة : أية شقرة  (2)

 .2/589،  وفسان افًرب: 324يْير: أشاس افبالؽة:  (3)



 

 

ومـ مًإٔف أيًوا آتساع، يَال امتدحت إرض ومتدحت: اتسًت، وامدح بىْف: فٌة ذم إَْدحي أي 

ا مثؾ تْدحت، ويرى ابـ مْيقر أن متدح هْا ظذ  ًً اتسع، ومتدحت خقاس افامصٔة: اتسًت صب

 .(1)افبدل مـ تْدح

 ثإٔا: اددح اصىالحا:

 . (2)بتًريٍات مْٓا تًريػ اجلرجاين فف إٔف: افثْاء بافِسان ظذ اجلّٔؾ آختٔاري ؿهًداظرف اددح 

وظرف أيوا بٖٕف: تًداد جلّٔؾ ادزايا، ووصػ فِنامئؾ افُريّة وإطٓار فِتَدير افًئؿ افذي يُْف 

 .(3)افنخص دـ تقاؾرت ؾٔٓؿ تِؽ ادزايا

اؾرت ؾٔف صٍات اددح بافًٍؾ وهق هبذا يُقن ومـ ادالحظ ظذ افتًريػ افسابؼ تَٔٔده بّـ تق

ؽر جامع إذ خيرج مـ اددح ما ـان ؾٔف ظدم تقاؾر ادزايا ذم ادّدوح وافقاؿع أن ذفؽ داخؾ ذم 

ف ـان يًرف اددح ذم افنًر ومـ ادًِقم أن افُثر مـ افنًراء  اددح ظّقما شٔام وأن ادًرِّ

 اؾر.يّدحقن مـ تقاؾرت ؾٔف ادزايا ومـ مل تتق

 وأشتىٔع أن أظرؾف بٖٕف: إطٓار ادحاشـ بافُالم اجلّٔؾ.

وهذا افتًريػ ينّؾ ـؾ مدح شقاء مـ صخص فٌره أو فٍْسف وشقاء ـان ادّدوح متهٍا بام 

 ُمدح بف أو ؾاؿدا فف ؾ٘ن ظِّٔة اإلطٓار بافُالم ٓ يِزم مْٓا افقجقد.

ر ذفؽ مْف، وافتُرر ؿد يُقن شببا أن وادداح: صٌٔة مبافٌة مـ اددح تَع وصٍا دـ تُرر صدو

 .اظتْاء وصدة بتُِػ إٓ افًالج مًف يهًب مما – مُِة –يهر هذا إمر هٔئة راشخة 

 .(4)ؿال ابـ اجلقزي رمحف اهلل حمذرا مـ جًؾ اددح ظادة فإلٕسان: ومثؾ ذفؽ ٓ يسِؿ مـ افُذب

 

                                                           

 .2/595يْير: فسان افًرب:  (1)

 .257افتًريٍات:  (2)

 .245ادًجؿ إديب جلبقر ظبد افْقر:  (3)

 .4/27ـنػ ادنُؾ مـ حديث افهحٔحغ:   (4)



 

 

   

 

 أوٓ: أدفة اددح وتٖصٔؾ ظِّٔة اددح:

 وردت ذم اددح أحاديث ـثرة مْٓا ما يدل ظذ اجلقاز ومْٓا ما يدل ظذ ظدمف ؾّام ورد ذم اجلقاز:

 .(1)ؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: أرحؿ أمتل بٖمتل أبق بُر .1

وشِؿ ذم حؼ أيب ظبٔدة ظامر بـ اجلراح: فُؾ أمة أمغ وأمغ هذه إمة أبق ؿقفف صذ اهلل ظِٔف  .2

 . (2)ظبٔدة بـ اجلراح

ؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: خر دور إٕهار، بْق افْجار، ثؿ بْق ظبد إصٓؾ، ثؿ بْق احلارث  .3

 .(3)بـ اخلزرج، ثؿ بْق شاظدة وذم ـؾ دور إٕهار خر

 تدل ظذ جقاز اددح ـام ؾًِف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.وأحاديث أخرى ـثرة مستٍٔوة 

ومما ورد ذم ظدم اجلقاز أحاديث أخرى شتٖيت ؿامت ظِٔٓا ؾُرة افبحث فتوّْٓا افقشائؾ افْبقية 

 دًاجلة افٌِق وافتامدي ذم هذا إمر.

                                                           

وزيد بـ ثابت، وأيب، وأيب ظبٔدة بـ اجلراح ريض باب مْاؿب مًاذ بـ جبؾ،  -رواه افسمذي: أبقاب ادْاؿب (1)

ؾوائؾ زيد بـ  -، وابـ ماجف: اؾتتاح افُتاب ذم اإليامن وؾوائؾ افهحابة وافًِؿ 3791رؿؿ  5/664اهلل ظْٓؿ: 

، واحلديث صحٔح ؿال ظْف افسمذي: هذا حديث حسـ 13995رؿؿ  21/456،  أمحد: 154رؿؿ  1/55ثابت: 

 صحٔح.

 5/172باب ؿهة أهؾ ٕجران:  -أخرجف افبخاري: ـتاب ادٌازي ِٔف ظـ إٔس ريض اهلل ظْف، احلديث متٍؼ ظ (2)

رؿؿ  4/1881باب ؾوائؾ أيب ظبٔدة بـ اجلراح ريض اهلل تًاػ ظْف:  -، ومسِؿ: ـتاب افٍوائؾ 4382رؿؿ 

2419. 

باب مَْبة شًد بـ ظبادة  -احلديث متٍؼ ظِٔف ظـ أيب أشٔد ريض اهلل ظْف، أخرجف افبخاري: ـتاب ادْاؿب  (3)

باب ذم خر دور إٕهار ريض اهلل ظْٓؿ:  -، ومسِؿ: ـتاب افٍوائؾ 3857رؿؿ  5/36ريض اهلل ظْف 

 .16549رؿؿ  25/445، وأمحد: 2511رؿؿ  4/1955



 

 

وؿد يُّْْل افَقل إن اددح دمري ذم تقصٍٔف إحُام افتٍُِٔٔة اخلّس وذفؽ بحسب تُامؾ    

أضراف اددح مـ أرـإف وذوضف أو ؾَده واحدا أو أـثر مـ ذوضف، ؾًِّٔة اددح افؼظٔة 

 تٍسض وجقد أرـان وذوط.

 ؾٖرـاهنا:

 مادح. .1

 ممدوح. .2

 ـالم مجٔؾ مـ افامدح ذم حؼ ادّدوح.  .3

 :وذوضٓا

 اتهاف ادّدوح بام يَال ؾٔف. .1

تقاؾر افدواظل فِّدح. ويُّـ تسّٔة ظِّٔة اددح افتل تُامِت ؾٔٓا افؼوط بافثْاء وهل  .2

ظِّٔة جائزة مباحة ذم إصؾ، ؾ٘ذا إواف إفٔٓا مَهد ذظل مـ حتَؼ مهِحة ؾتدور حْٔئذ 

ة جقازها وتهر حمرمة بغ افقجقب وافْدب، أما مع ؾَد أحد افؼوط أو أـثر تٍَد هذه افًِّٔ

أو مُروهة وختتِػ تسّٔتٓا بحسب ما تٍَده ؾتهر متَِا أو تزفٍا أو إضراء أو متادحا ومتدحا أو 

صدة إظجاب أو ٍٕاؿا وٕحقها وهْا يدخؾ افٌِق ذم اددح وتيٓر آثاره بهقرة جِٔة تستقجب 

 وضع إمقر ذم ٕهاهبا وإٓ وؿع ما حيذر مْف، واهلل أظِؿ.

 ر افتًارض ذم أدفة اددح ودؾًف:ثإٔا: طٓق

اشتنُؾ بًض افْاس وجقد تًارض ذم أدفة اددح ؾّْٓا وـام تَدم ما يدل ظذ اجلقاز ومْٓا ما يدل 

ظذ افْٓل، وؿد جاء ذم ـالم احلاؾظ ابـ حجر ما يدؾع هذا افتًارض ؾَد وؿٍت ظذ ـالم فف ذم 

 ؿقفف: وفُـ تبَك أؾة ظذ ادّدوح ؾٕ٘ف ٓ مقضًغ مـ ؾتح افباري ما ينر إػ هذه افَؤة، أوهلام

يٖمـ أن حُيِدث ؾٔف اددح ـْزا أو إظجابا أو يُِف ظذ ما صٓره بف افامدح ؾٍٔس ظـ افًّؾ ٕن افذي 



 

 

   

 

يستّر ذم افًّؾ ؽافبا هق افذي يًد ٍٕسف مَكا ؾ٘ن شِؿ اددح مـ هذه إمقر مل يُـ بف بٖس وربام 

 .(1)ـان مستحبا

وأن افْٓل ظـ اددح ذم افقجف خمهقص بام إذا ـان ؽِق مٍرط أو ـذب طاهر ومـ ثؿ مل يْف وثإٔٓام: 

 .(2)ظّر افناب ظـ مدحف فف مع ـقٕف أمره بتنّر إزاره

وبذا يتبغ أن اجلقاز مَٔد بٖن يٖمـ مًف ادّدوح ظذ ٍٕسف مـ افتبًات ادذمقمة، وأن افْٓل ؾّٔـ 

 وؽرها.يسبب فف اددح ظجبا وـزا وؽرورا 

وهذا افتًارض يُّـ أن يٍٓؿ وجقده ذم أدفة اجلقاز وافْٓل فُْف ٓ يتهقر ؾٔام يتًِؼ بّقضقع 

 بحثْا وهق افٌِق ذم اددح ؾٓق ؽر جائز وتدل ظِٔف ظّقم إدفة.

ر افًِامء مـ اددح وخقؾٓؿ ظذ إٍٔسٓؿ:  ثافثا: حَتَذُّ

وخاؾقا ظذ إٍٔسٓؿ مـ متُْٓا مْٓؿ، وإن فَد خق افًِامء افهادؿقن مـ تًرضٓؿ هلذه أؾة    

وجقد افىالب وادَتديـ وبًض ادتَربغ يزيد مـ ؾرص تُرر اددح وافثْاء بحَٓؿ وفذا وجدٕاهؿ 

 يتًامِقن مع حدوثف تًامال مْوبىا حذر إٓزٓق ذم ادآٓت، ومـ أمثِة ذفؽ:

وروي أن رجال ؿال ٓبـ ظّر: يا خر افْاس وابـ خرهؿ، ؾَال ابـ ظّر: ما إٔا بخر افْاس وٓ 

 . (3)ابـ خرهؿ، وفُْل ظبد مـ ظباد اهلل أرجق اهلل وأخاؾف، واهلل فـ تزافقا بافرجؾ حتك هتُِقه

اشتدراجا، بٖي وؿال ادروذي: ؿِت ٕيب ظبد اهلل: ما أـثر افداظل فؽ! ؿال: أخاف أن يُقن هذا 

 .(4)رء هذا؟

                                                           

 .15/478ؾتح افباري:  (1)

 .7/69ؾتح افباري:  (2)

(، ؿال: أخزٕا ظبد افرزاق، ظـ مًّر، ظـ أيقب، ظـ ٕاؾع، أو 25523رؿؿ ) 11/272مًّر بـ راصد:  جامع (3)

 ؽره، أن رجال ؿال ٓبـ ظّر، بف.

ؿِت: ورجافف ثَات منٓقرون إٓ أن افنؽ مـ أيقب بَقفف ظـ ؽره ؿد يوًػ احلديث ٕجؾ اجلٓافة، واهلل 

 أظِؿ. 

 .11/215شر أظالم افْبالء:  (4)



 

 

وؿال أيوا: ؿِت ٕيب ظبد اهلل: إين ٕرجق أن يُقن يدظك فؽ ذم مجٔع إمهار، ؾَال: يا أبا بُر، 

 .(1)إذا ظرف افرجؾ ٍٕسف، ؾام يًٍْف ـالم افْاس

 .(2)وؿال ابـ ظْٔٔة ٓ يٌر اددح مـ ظرف ٍٕسف

ـ بًض افسِػ، إٔف ـان يَقل ذم افرجؾ يّدح ذم ومْٓا ما رواه افبَٔٓل ب٘شْاده إػ حمّد بـ زياد، ظ

وجٓف، ؿال: افتقبة مْف أن يَقل: افِٓؿ ٓ تٗاخذين بام يَقفقن، واؽٍر يل ما ٓ يًِّقن، واجًِْل 

 .(3)خرا مما ييْقن

وؿال ابـ ظْٔٔة: ؿال رجؾ فًّر بـ ظبد افًزيز: جزاك اهلل ظـ اإلشالم خرا، ؿال: بؾ جزى اهلل 

 .(4)ااإلشالم ظْل خر

ومْٓا ما َِٕف حمّد بـ زهر أبق جًٍر َٕؾ ظـ اإلمام أمحد بـ حْبؾ ؿال: أتٔت أبا ظبد اهلل ذم رء 

أشٖفف ظْف ؾٖتاه رجؾ ؾسٖفف ظـ رء أو ـِّف ذم رء ؾَال: فف جزاك اهلل ظـ اإلشالم خرا ؾٌوب 

 .(5) اإلشالم ظْل خراأبق ظبد اهلل وؿال فف مـ إٔا حتك جيزيْل اهلل ظـ اإلشالم خرا بؾ جزى اهلل

ومْٓؿ احلاؾظ ابـ حجر رمحف اهلل ؾَد ؿال فف بًض تالمٔذه مرة: يا شٔدي، إن فؽ بٍتح افباري ادْة 

 .(6)ظذ افبخاري، ؾَال فف: ؿهّت طٓري

وذم ـؾ ما تَدم ٕرى حرص افًِامء ظذ إٍٔسٓؿ وخقؾٓؿ ظذ إٍٔسٓؿ مـ أن يدخِٓا ما يرضها مـ 

دح، ـام أن ذم أؿقاهلؿ ما يدل ظذ مًرؾة افًامل بَدر ٍٕسف وحسـ تًامِف مع أمراض مستبة ظذ اد

 احلدث.

 

                                                           

 .11/211ادهدر ٍٕسف:  (1)

 ، وؾٔف: مـ ظرف ٍٕسف ٓ يرضه اددح.15/478، وؾتح افباري: 54/84تاريخ دمنؼ:  (2)

 .4534رؿؿ  6/554صًب اإليامن:  (3)

 .5/147شر أظالم افْبالء:  (4)

 .11/225، وشر أظالم افْبالء: 1/298ضبَات احلْابِة:  (5)

 .1524-3/1523اجلقاهر وافدرر فِسخاوي:  (6)



 

 

   

 
وشٖذـر ؾٔف إشافٔب افتل صدرت ظـ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم ظالج افٌِق ذم اددح ذم    

 ادىافب أتٔة:

حدثْا مسدد، حدثْا بؼ بـ ادٍوؾ، حدثْا خافد بـ ذـقان، ؿال: ؿافت ؿال اإلمام افبخاري:  

افربٔع بْت مًقذ ابـ ظٍراء، جاء افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؾدخؾ حغ بْل ظع، ؾجِس ظذ 

مْل، ؾجًِت جقيريات فْا، يرضبـ بافدف ويْدبـ مـ ؿتؾ مـ آبائل يقم بدر، إذ ؾرار ـّجِسؽ 

 .(1)>دظل هذه، وؿقيل بافذي ـْت تَقفغ<ؿافت إحداهـ: وؾْٔا ٕبل يًِؿ ما ذم ؽد، ؾَال: 

إن افٌِق وجماوزة افَهد ذم افًبادة وؽرها مذمقم، وإن ادحّقد مـ مجٔع ذفؽ ما أمُْت ادقاطبة    

 .(2)احبف افًجب وافقؿقع ذم ؽره مـ ادُِٓاتمًف وأمـ ص

وتًد جماوزة احلد ذم اددح صقرة مـ صقر افٌِق يستب ظِٔٓا مٍاشد مْٓا ما هل مٍسدة ؾردية  

ومْٓا ما هل مجاظٔة ذفؽ ـقن أن ادّدوح ادتسْؿ مسٗوفٔة ما تبدأ افٍْقس ادحبة فف أو افؤًٍة 

                                                           

، ؿال: حدثْا 5147رؿؿ  3/1195 أخرجف افبخاري: ـتاب افُْاح، باب رضب افدف ذم افُْاح وافقفّٔة: (1)

، ؿال: 4922رؿؿ  4/281 مسدد حدثْا بؼ بـ ادٍوؾ، وأبق داود: ـتاب إدب، باب ذم افْٓل ظـ افٌْاء:

،ؿال: 1595رؿؿ  2/385 افُْاح:حدثْا مسدد حدثْا بؼ، وافسمذي: ـتاب افُْاح، باب ما جاء ذم إظالن 

 حدثْا محٔد بـ مسًدة افبكي ، ؿال: حدثْا بؼ بـ ادٍوؾ، وابـ ماجف: ـتاب افُْاح، باب افٌْاء وافدف:

، ؿال: حدثْا أبق بُر بـ أيب صٔبة ، ؿال: حدثْا يزيد بـ هارون ، ؿال: حدثْا محاد بـ شِّة، 1897رؿؿ  3/339

ّٔع بْت مًقذ ، ؿال: حدثْا ظٍان، ؿال حدثْا 27527رؿؿ  44/574 بـ ظٍراء ريض اهلل ظْٓا: وأمحد: حديث افُرَب

 محاد بـ شِّة.

 مسدد ومحٔد بـ مسًدة ظـ بؼ بـ ادٍوؾ، ويزيد بـ هارون وظٍان ظـ محاد بـ شِّة.

 وـالمها محاد بـ شِّة، وبؼ بـ ادٍوؾ ظـ خافد بـ ذـقان أيب احلسغ، بف.

 .15/526ؾتح افباري: (2)



 

 

مُاشب إٓٔة ؾُٔثر مدحف ربام بام فٔس ؾٔف، مما جيًؾ افنخص بافتَرب مْف إما حمبة أو ٕجؾ حتهٔؾ 

 ادّدوح إن مل يُـ ظافام بَدر ٍٕسف ييـ ذم ٍٕسف ؽر ما هق ظِٔف ذم افقاؿع.

ؾافْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ اشتّع إػ اجلقيريات  ،وؿد بغ احلديث أن ادجاوزة ذم اددح ٓ دمقز

ّٔع وهؿ أبقها مًقذ   ،وـٔػ أهنام ؿامتا بذـر أوصاؾٓؿ ،وظاّمها مًاذ وظقفوهـ يْدبـ آباء افرب

افْبل صذ اهلل ظِٔف ووتًديد حماشْٓؿ مـ افُرم وافنجاظة وٕحقها، وـؾ ذفؽ  ،وافثْاء ظِٔٓؿ

)وؾْٔا ٕبل يًِؿ ما ذم افٌد( بادرها افْبل صذ  احتك إذا ما وصِت إػ ؿقهل ،وشِؿ شاـت ٓ يتُِؿ

 .(1)هذا افَقل لاهلل ظِٔف وشِؿ بافُالم أن اترـ

مل  ؾٖصار إػ ظِة ادْع وهل افٌِق ذم اإلضراء، وذم احلديث إصارة إػ جقاز شامع اددائح وادراثل ما

 .(2)ض إػ افٌِقٍت

ٕٕف ٓ يًِؿ افٌٔب إٓ  ،وإٕام ـره افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ما ؿافتف فُراهٔتف ٕسبة ظِؿ افٌٔب إفٔف

وهق صٍة ختتص باهلل تًاػ ـام ؿال  ٌٔب ما أخزه بف اهلل شبحإف،وإٕام يًِؿ افرشقل مـ اف ،اهلل

)ُ َْٔب إِٓ اَّللي ٌَ اَمَواِت َوإْرِض اْف ـْ ذِم افسي َُِؿ َم ًْ َٓ َي ِز (3)تًاػ: )ُؿْؾ  ٍْ َٓ َأْمُِِؽ فَِْ ، وؿقفف فْبٔف )ُؿْؾ 

 َِ ُْْت َأْظ ـُ ُ َوَفْق  ٓي َما َصاَء اَّللي ا إِ َٓ رَضًّ ا َو ًً ٍْ َٕ) ـَ اخْلَْرِ َثْرُت ِم ُْ ْشتَ َٓ َْٔب  ٌَ وؿٔؾ إٕام ـره ؿقهلا ٕٕف  ،(4)ُؿ اْف

 .(5)ظـ ذفؽْهبف ذـر ذم أثْاء رضب افدف وأثْاء مرثٔة افَتذ فًِق م

ؿِت: فُـ شٔاق افْٓل وزمْف ينر إػ أن افسبب ذم ادْع هق جماوزة احلد ذم اددح ؾِق ـان رضب 

ورثاؤهـ افَتذ مها شبب ادْع فُان ادْع ٓزما مـ أول شامظف هلـ صذ اهلل  افدف مـ اجلقيريات

ظِٔف وشِؿ فُـ افروايات سحية بًُس ذفؽ وإٔف اشتّع هلـ حتك ؿِـ ما ؿِْف ؾتقجب افبٔان، 

                                                           

 .  13/185، وظقن ادًبقد: 9/253يْير: ؾتح افباري:  (1)

 .  4/179، وحتٍة إحقذي: 9/253يْير: ؾتح افباري:  (2)

 .65شقرة افّْؾ: مـ  أية  (3)

 .188شقرة إظراف: أية  (4)

 .  4/179حتٍة إحقذي:  (5)



 

 

   

 

جقاز مدح افرجؾ ذم وجٓف ما مل خيرج اددح إػ ما  فُـ يُّـ أن يٍٓؿ مـ احلديث بٍّٓقم ادخافٍة

 فٔس ؾٔف.

مما يدخؾ ذم هذه إشِقب افًدول باددح مما فٔس ذم ادّدوح إػ ما هق ظِٔف حَا، ومـ ذفؽ ما و

روى اإلمام أمحد ذم مسْده ؿال: حدثْا ظٍان، حدثْا محاد بـ شِّة، ظـ ثابت، ظـ إٔس، أن رجال، 

يستجرـؿ ؿال: يا حمّد، يا خرٕا وابـ خرٕا، ويا شٔدٕا وابـ شٔدٕا، ؾَال: ؿقفقا بَقفُؿ وٓ 

إٔا حمّد ظبد اهلل ورشقفف، ما أحب أن ترؾًقين ؾقق  -أو افنٔاضغ، إحدى افُِّتغ  -افنٔىان 

 .(1)مْزفتل افتل إٔزفْل اهلل

وظـ ظّر ريض اهلل ظْف ؿال: شًّت افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يَقل: ٓ تىروين ـام أضرت  

، وذم حديث آخر إٔف جاءه رجؾ ؾَال : إٔت (2)افْهارى ظٔسك ابـ مريؿ ، ؾٕ٘ام إٔا ظبد اهلل ورشقفف

 . (3)شٔد ؿريش . ؾَال : افسٔد اهلل

ؿال ابـ إثر: أي هق افذي حيؼ فف افسٔادة، ـٖٕف ـره أن حيّد ذم وجٓف وأحب افتقاضع، ومْف 

احلديث فام ؿافقا: إٔت شٔدٕا، ؿال: ؿقفقا بَقفُؿ أي: ادظقين ٕبٔا ورشقٓ ـام شامين اهلل، وٓ 

 . (4) شٔدا ـام تسّقن رؤشاءـؿ، ؾ٘ين فست ـٖحدهؿ ممـ يسقدـؿ ذم أشباب افدٕٔاتسّقين

 ادًاين ادتحََة مـ إشِقب إول:

 .(5)أن ادجاوزة ذم اددح ٓ دمقز ٕن ذم ذفؽ إضراء مًْٓٔا ظْف .1

 ظذ مـ وؿع ذم حَف جماوزة ذم اددح بام فٔس ؾٔف ادبادرة إػ افتْبٔف وافْٓل ظـ ذفؽ. .2

                                                           

 (، ؿال افنٔخ صًٔب: إشْاده صحٔح ظذ ذط مسِؿ.13596رؿؿ ) 21/216مسْد أمحد:  (1)

باب ؿقل اهلل }واذـر ذم افُتاب مريؿ إذ إتبذت مـ أهِٓا{ ]مريؿ:  -صحٔح افبخاري: ـتاب أحاديث إٕبٔاء  (2)

 .154رؿؿ  1/295مسْد أمحد: ، و3445رؿؿ  4/167[ : 16

 . 16357رؿؿ  26/235مسْد أمحد:  (3)

 .2/417افْٓاية ذم ؽريب احلديث:  (4)

 .  9/253يْير: ؾتح افباري:  (5)



 

 

اإلٕسان ٓ ترؾًف ظـ حد افبؼية مـ حٔث ادىِؼ، وٓ تدخِف ذم حد اتهاؾف  ظيّة .3

 بّقاصٍات ٓ تُقن إٓ فإلفف.

ـبار افٍْقس هؿ مـ ظرؾقا ؿدر صٖهنؿ ومُإتٓؿ وٓ يْخدظقا بام يَقفف افٌر مما فٔس ؾٔٓؿ  .4

 ؾساهؿ يبادرون إػ افبٔان وٓ خينقن أن يَؾ صٖهنؿ ظْد افْاس.

 

حدثْا حمّد بـ صباح، حدثْا إشامظٔؾ بـ زـرياء، حدثْا بريد بـ ظبد اهلل بـ ؿال اإلمام افبخاري: 

أيب بردة، ظـ أيب بردة بـ أيب مقشك، ظـ أيب مقشك، ؿال: شّع افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ رجال 

 .(1)ذم اددحة ؾَال: أهُِتؿ، أو: ؿىًتؿ طٓر افرجؾ يثْل ظذ رجؾ ويىريف

إن ذـر ما يستحَف اإلٕسان بام حيِّف مـ صٍات حسْة هق أمر حسـ ومىِب ذظل ؾٔف مهافح    

وافتٖثر اإلجيايب وإظىاء  متحََة ؾردية خاصة وجمتًّٔة ظامة فام حيهؾ مـ افتنجٔع وافتٖد

صاحب احلؼ حَف فُـ ذفؽ مَٔد بَٔام احلاجة فذفؽ وظدم افٌِق ؾٔف بتحقفف مـ مىِب ذظل إػ 

ما يواده ويًاـسف، ؾسٔاق احلديث منًر بقجقد ظِّٔة حتقل مـ ظِّٔة افثْاء وهل جائزة إػ 

 اإلضراء وهق ادبافٌة ذم اددح.

مدح افرجؾ بام فٔس ؾٔف: ؾٔدخِف مـ ذفؽ اإلظجاب، وييـ  ؿال ابـ بىال: افْٓل ظـ أن يٍرط ذم

إٔف ذم احلََٔة بتِؽ ادْزفة: وفذفؽ ؿال: ؿىًتؿ طٓر افرجؾ حغ وصٍتّقه بام فٔس ؾٔف. ؾربام ذفؽ 

ظذ افًجب وافُز، وظذ تؤٔع افًّؾ وترك آزدياد مـ افٍوؾ، واؿتك ظذ حافف مـ حهؾ 

 .(2)مقصقؾا بام وصػ بف

                                                           

، ومسِؿ: 6565رؿؿ  8/18باب ما يُره مـ افتامدح :  -أخرجف افبخاري: ـتاب إدب احلديث متٍؼ ظِٔف،  (1)

رؿؿ  4/2297باب افْٓل ظـ اددح، إذا ـان ؾٔف إؾراط وخٔػ مْف ؾتْة ظذ ادّدوح:  -ـتاب افزهد وافرؿائؼ 

بـ زـرياء،  . ـِٓؿ ظـ أيب جًٍر حمّد بـ افهباح، ؿال: حدثْا إشامظٔؾ 19691رؿؿ  32/466، وأمحد: 3551

 ظـ بريد بـ ظبد اهلل بـ أيب بردة، ظـ أيب بردة، بف.

 .254-9/253ذح صحٔح افبخاري ٓبـ بىال:  (2)



 

 

   

 

 دتحََة مـ إشِقب افثاين:ادًاين ا

 .(1)ؿد يتىقر اددح مـ جمرد افثْاء إػ اإلضراء وهق ادبافٌة ذم اددح .1

ترتٔب إذى افُبر ظذ ادّدوح بسبب ؾًؾ افامدح ؿد يهدم افامدح ويْبٓف ظذ مدى خىقرة  .2

 هذا افًٍؾ مما جيًِف يْثْل ظْف.

ظْد ادّدوح مما يْبٌل مًف افسك ٕجؾ ؽِبة  أن اددح واإلضراء هلام ٕتائج شِبٔة ؽافبة افتحَؼ .3

 افيـ ذم افٍساد.

حدثْا ؽْدر ظـ صًبة ظـ شًد بـ إبراهٔؿ بـ ظبد افرمحـ بـ ظقف ؿال اإلمام أبق بُر ابـ أيب صٔبة: 

إياـؿ وافتامدح ؾٕ٘ف ظـ مًبد اجلْٓل ظـ مًاوية ؿال شًّت رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يَقل 

 .(2)افذبح

احلديث سيح ذم افتحذير مـ افتامدح فام يٗول إفٔف ؽافبا مـ حدوث ٕتائج ٍٕسٔة شِبٔة صبٓٓا    

افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ بافذبح ؾُٔقن افامدح ـٖٕف ذبح ظّؾ ادّدوح وؿىًف ظـ أشباب 

وث إظجاب ادّدوح بٍْسف اشتّراره ظِٔف أو ذهاب برـتف وورظف بف وحتَؼ تَقاه ٕجؾ حد

وبًِّف ودخقل افٌرور واتساع افٍْس هبذه افنٓقة ادًْقية وؿد يهؾ بف إػ حد افُز صٔئا ؾنٔئا 

                                                           

اإلضراء: ادبافٌة ذم اددح وجماوزة احلد ؾٔف أو مدح اإلٕسان بٖحسـ ما ؾٔف.   افتقؿٔػ ظذ مٓامت ؿال ادْاوي:  (1)

 .54افتًاريػ: 

، ؿال: حدثْا ؽْدر، ومـ ضريؼ ابـ أيب صٔبة رواه ابـ ماجف 26261رؿؿ  5/297ٍْف: رواه ابـ أيب صٔبة ذم مه (2)

 ؽْدر ـالمها ظثامن، حدثْا: ؿال مسْده ذم أمحد ورواه ،3743 رؿؿ 2/1232: اددح باب –ذم شْْف: ـتاب إدب 

 .بف صًبة، ظـ وظثامن،

 اإلشْاد ثَات... وأصِف ذم افهحٔحغ.ؿال افبقصري: هذا إشْاد حسـ مًبد خمتِػ ؾٔف وباؿل رجال 

وؿقل افبقصري: أصِف ذم افهحٔحغ يريد بف احلديث ادتَدم )ؿىًتؿ طٓر افرجؾ...( ؾافتحذير مـ اددح 

 متوّـ ؾٔف، واهلل أظِؿ.        

 .4/119مهباح افزجاجة:  



 

 

وهْا يتٖـد أن ُيْير إػ افُؿ افُبر وادَدار افًئؿ مـ وجقب مًرؾة ادرء بٍْسف وتٖديبف هلا وحتديثف 

 إوهام.إياها بَدرها احلََٔل ـل ٓ تْساق وراء افيْقن و

 .(1)ؿال افسْدي: ؿقفف: ؾٕ٘ف افذبح ٕٕف ؿد يٌس بف صاحبف

 ادًاين ادتحََة مـ إشِقب افثافث:

 أن افتامدح مذمقم ٕجؾ تْهٔص افتحذير مْف. .1

 ٕتائج افتامدح ـٖهنا ئَْٔة ذم حدوث إثر افزء مما يِزم مًف آجتْاب. .2

وهق ؿىع مًْقي ـام يَىع افسُغ أوداج أن افتامدح يَىع أوداج افًّؾ وافهٍات ادحّقدة  .3

 احلٔقان ؿىًا ماديا.

حدثْا حمّد بـ شالم، أخزٕا ظبد افقهاب، حدثْا خافد احلذاء، ظـ ظبد  ؿال اإلمام افبخاري:

جؾ ظذ رجؾ ظْد افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؾَال: افرمحـ بـ أيب بُرة، ظـ أبٔف، ؿال: أثْك ر

مـ ـان مُْؿ مادحا أخاه ٓ <مرارا، ثؿ ؿال:  >ويِؽ ؿىًت ظْؼ صاحبؽ، ؿىًت ظْؼ صاحبؽ<

حمافة، ؾَِٔؾ أحسب ؾالٕا، واهلل حسٔبف، وٓ أزـل ظذ اهلل أحدا أحسبف ـذا وـذا، إن ـان يًِؿ 

 .(2)>ذفؽ مْف

                                                           

 .2/457حاصٔة افسْدي ظذ شْـ ابـ ماجف:  (1)

: 2662رؿؿ  3/176باب: إذا زـك رجؾ رجال ـٍاه:  -احلديث متٍؼ ظِٔف، أخرجف افبخاري ـتاب افنٓادات (2)

 افْٓل باب –ؿال: حدثْا حمّد بـ شالم، أخزٕا ظبد افقهاب، حدثْا خافد احلذاء، ومسِؿ: ـتاب افزهد وافرؿائؼ 

وؽرها: ؿال: حدثْا حئك بـ  ،3555 رؿؿ 4/2296: ادّدوح ظذ ؾتْة مْف وخٔػ إؾراط ؾٔف ـان إذا اددح، ظـ

 رؿؿ 4/254: اددح ـراهٔة ذم باب –حئك، حدثْا يزيد بـ زريع، ظـ خافد احلذاء، وأبق داود ـتاب إدب 

: اددح باب – إدب ـتاب ماجف ابـ"و. احلذاء خافد ظـ صٓاب، أبق حدثْا يقٕس، بـ أمحد حدثْا: ؿال: 4855

 صبابة، حدثْا صًبة، ظـ خافد احلذاء. حدثْا بُر، أبق حدثْا: ؿال: 3744 رؿؿ

 ـِٓؿ ظبد افقهاب ويزيد بـ زريع وابـ صٓاب وصًبة ظـ خافد احلذاء ظـ ظبد افرمحان بـ أيب بُرة، بف.



 

 

   

 

إن مدح ادرء فٌره أمر ؽر ٓزم ويْبٌل أن ٓ يَدم ظِٔف بٌر مزرات تستدظٔف، ؾ٘ن احتٔج    

فِّدح ؾًذ افامدح أن ٓ يَىع بقجقد افهٍات احلسْة واخلهال اجلِّٔة ذم ادّدوح ويتُِؿ بٖمر 

مثِة افُثرة ـٖٕف ثابت، وافقاؿع أن ضروء افتٌر ممُـ ظذ ادّدوح، وذم واؿًْا افذي ًٕٔنف مـ إ

ظذ ذفؽ، ؾًِٔف إذن أن يذـر ادّدوح ظذ وجف افيـ وٓ يزـل ظذ اهلل أحدا ؾٓق وحده أظِؿ مـ 

ك، وظِٔف أن يتبع ـالمف بَقفف: أحسبف ـذا واهلل حسٔبف وٓ أزـل ظذ اهلل أحدا أحسب ـذا  ـّ تز

فغ ذم اددح بؾ يهػ وـذا، وذم تُرار افًٍؾ أحسب تُرار افتْبٔف مـ افامدح فٍْسف أن ٓ يبا

 ادّدوح بام ٓ يزيد مـ مُإتف وٓ يَْص مـ صٖٕف.

ؿال افسْدي: ؿقفف: )أحسبف( أي: ٓ يَىع بذفؽ، بؾ يذـره ظذ وجف افيـ حتك خيرج مـ صغ 

 .(1)افتزـٔة ظذ اهلل تًاػ، وأيوا هق أؿؾ إؽرارا مـ افَىع ذم حؼ صاحب اددح واهلل أظِؿ

 شِقب افرابع:ادًاين ادتحََة مـ إ

ك ظْد افٌر، وذم هذا افَبقل تثبٔت فهٍات  .1 ـي يستب ظذ تزـٔة ادسِؿ فٌره حهقل ؿبقل ادَُز

حسْة ؿد ٓ تُقن ؾٔف يبْل ظِٔٓا افسامع احلارض ظِّٔة اددح أو مـ َٕؾ إفٔف خز اددح تهقرا 

 حسْا ؽر متحَؼ ذم ادَُزـك.

 م مْف أن يراجع افامدح ـالمف وٓ يىَِف بهٌٔة افثبقت.تٌر أحقال افْاس مـ اخلر إػ افؼ يِز .2

 ظدم افَىع بافتزـٔة ؾٔف تٖديب فِامدح أن ٓ يَىع بٖمر يًِّف اهلل. .3

ظدم افَىع بافتزـٔة ؾٔف إحافة فِسامع أن يباذ ما يريد مًرؾتف ظـ ادّدوح بٍْسف ويتٖـد مـ  .4

 حتََف ؾٔف مـ ظدمف، وـؾ ذفؽ يًْل ظدم افتسِٔؿ فِامدح.

ؿآ: حدثْا حمّد  -وافٍِظ ٓبـ ادثْك  -حدثْا حمّد بـ ادثْك، وحمّد بـ بنار ؿال اإلمام مسِؿ: 

بـ جًٍر، حدثْا صًبة، ظـ مْهقر، ظـ إبراهٔؿ، ظـ مهام بـ احلارث، أن رجال جًؾ يّدح 

ظثامن، ؾًّد ادَداد ؾجثا ظذ رـبتٔف، وـان رجال ضخام، ؾجًؾ حيثق ذم وجٓف احلهباء، ؾَال فف 

                                                           

 .2/457حاصٔة افسْدي ظذ شْـ ابـ ماجف:  (1)



 

 

إذا رأيتؿ ادداحغ، ؾاحثقا ذم »ؽ؟ ؾَال: إن رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿال: ظثامن: ما صٖٕ

 . (1)شوجقهٓؿ افساب

سح احلديث ببٔان أشِقب مـ أشافٔب مًاجلة افٌِق ذم اددح وهق حثق افساب ذم وجقه    

 ادداحغ.

 ؿِت: ؿد اختٍِت أؾٓام افْاطريـ هلذا احلديث بغ أمريـ:

 ظ ظذ طاهره وافَٔام بحثق افساب بافًٍؾ ذم وجقه ادداحغ.محؾ افٍِ إول:

وممـ محؾ هذا احلديث ظذ طاهره ادَداد افذي هق راويف وواؾَف ضائٍة وـإقا حيثقن افساب ذم 

، وممـ ؾًِف ـذفؽ مـ افهحابة ريض اهلل ظْٓؿ ابـ ظّر ريض اهلل ظْٓام ؾًـ ظىاء (2)وجٓف حََٔة

يّدح ابـ ظّر ؿال: ؾجًؾ ابـ ظّر يَقل هُذا حيثق ذم وجٓف افساب،  بـ أيب رباح ؿال: ـان رجؾ

ؿال: شًّت رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يَقل: إذا رأيتؿ ادداحغ ؾاحثقا ذم وجقهٓؿ 

 .(3)افساب

                                                           

وخٔػ مْف ؾتْة ظذ ادّدوح:  باب افْٓل ظـ اددح، إذا ـان ؾٔف إؾراط -أخرجف مسِؿ: ـتاب افزهد وافرؿائؼ  (1)

، ؿال: حدثْا 2393، ؿال: حدثْا أبق بُر بـ أيب صٔبة، وحمّد بـ ادثْك، وافسمذي: رؿؿ 3552رؿؿ  2297/ 4

. ؿال: حدثْا ظع بـ ظبد 24329رؿؿ  6/5، ؿال: حدثْا أبق بُر، وأمحد: 3742حمّد بـ بنار، وابـ ماجف: رؿؿ

ي، ؿال: حدثْا شٍٔان بـ شًٔد، ظـ حبٔب بـ أيب ثابت، ظـ جماهد، ظـ أيب اهلل، ـِٓؿ ظـ ظبد افرمحان بـ مٓد

 مًّر، بف.

 .18/128ذح افْقوي ظذ صحٔح مسِؿ:  (2)

ذم شامع ظىاء ابـ أيب رباح مـ ابـ  ، واحلديث خمتِػ ؾٔف ٕجؾ اإلختالف5684رؿؿ  9/496مسْد أمحد:  (3)

(: 6/464(، وأثبتف افٍوؾ بـ دـغ ؾٍل افتاريخ افُبر فِبخاري ) 154ظّر ؾٍْاه أمحد )ادراشٔؾ ٓبـ أيب حاتؿ: 

وؿال أبق ًٕٔؿ: مات شْة مخس ظؼة ومائة، شّع أبا هريرة وابـ ظباس وأبا شًٔد وجابرا وابـ ظّر ريض اهلل 

 ظْٓؿ.

ا ذم هذا إشِقب صحٔح ويثبت ؿؤة حثق افساب وما ؿد يُقن ٓ يثبت هق ؾًؾ ابـ ظّر ريض وظذ ـؾ ؾحديثْ

 اهلل ظْٓام ظذ ؾرض ظدم شامع ظىاء مْف.



 

 

   

 

تٖويؾ طاهر افٍِظ ظـ حََٔتف وافذهاب إػ أن إمر ؿد جاء فتخٔٔب ادداحغ ظـ مرادهؿ  افثاين:

ؾ ذم ـٍف ؽر افساب.وزجرهؿ، ـام   يَال فِىافب ادردود واخلائب: مل حُيَهِّ

 .(1)ؿال افْقوي: وؿال آخرون مًْاه خٔبقهؿ ؾال تًىقهؿ صٔئا ددحٓؿ 

ؿال اخلىايب: وؿد اشتًّؾ ادَداد احلديث ظذ طاهره ومحِف ظذ وجٓف ذم تْاول ظغ افساب بٔده 

أيوا ظذ وجف آخر وهق أن يُقن مًْاه اخلٔبة واحلرمان أي مـ  وحثٔف ذم وجف افامدح، وؿد يتٖول

 .(2)تًرض فُؿ بافثْاء واددح ؾال تًىقه واحرمقه

وادراد مـ ؿقفف )ادداحغ( مـ يّدحقن افْاس ذم وجقهٓؿ بافباضؾ وبام فٔس ؾٔٓؿ، وإٓ ؾَد ُمِدح 

 وجف ادداحغ وٓ أمر افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم افنًر واخلىب وادخاضبة، ومل حيث ذم

 . (3)بذفؽ

ؿال ابـ إثر: وأراد بادداحغ افذيـ اختذوا مدح افْاس ظادة وجًِقه بواظة يستٖـِقن بف 

ادّدوح، ؾٖما مـ مدح ظذ افًٍؾ احلسـ وإمر ادحّقد ترؽٔبا ذم أمثافف وحتريوا فِْاس ظذ 

 . (4)دحا بام تُِؿ بف مـ مجٔؾ افَقلآؿتداء بف ذم أصباهف ؾِٔس بّداح، وإن ـان ؿد صار ما

 ادًاين ادتحََة مـ إشِقب اخلامس:

 تًغ إيَاف ادداح ظْد حد ما وتْبٔٓف ـل ٓ يتجاوزه. .1

 إؾٓام ادداح بٍساد ؾًِف. .2

 ؾوح ادداح أمام مـ ينٓد جمِس ؿقفف. .3

 إرجاع ادداح خائبا. .4

                                                           

 .18/128ذح افْقوي ظذ صحٔح مسِؿ:  (1)

 .4/111مًامل افسْـ:  (2)

 .9/254ذح صحٔح افبخاري ٓبـ بىال:  (3)

 .1/184افْٓاية ذم ؽريب احلديث:  (4)



 

 

فِّّدوح خاصة ودـ يتتبع تىبٔؼ افسْـ ظامة ممـ يَع أمامف افتامدح حثق افساب ذم وجف  .5

   ادداحغ حثقا مًْقيا بتخٔٔبٓؿ، أو ماديا ب٘فَاء افساب ظذ وجقهٓؿ.

حدثْا مسدد، حدثْا بؼ يًْل ابـ ادٍوؾ، حدثْا أبق مسِّة شًٔد بـ يزيد، ؿال اإلمام أبق داود: 

ظـ أيب ٕرضة، ظـ مىرف، ؿال: ؿال أيب: إىَِت ذم وؾد بْل ظامر إػ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف 

وشِؿ: ؾَِْا: إٔت شٔدٕا، ؾَال: افسٔد اهلل تبارك وتًاػ ؿِْا: وأؾوِْا ؾوال وأظيّْا ضقٓ، ؾَال: 

 .(1)>بَقفُؿ، أو بًض ؿقفُؿ، وٓ يستجريُْؿ افنٔىانؿقفقا <

يْبٌل أن تزز فدى ادّدوح احلذق وافٍاهؿ مآٓت إمقر وإشباب افتل أدت إػ مـ يَقم    

بّدحف ظذ ؿٔامف هبذا افًٍؾ وظِٔف أن يُقن ؾىْا وحذرا ؾٔجٔب افامدح بام يستحَف وان ٓ يسـف 

افقصػ بؾ حتك فق ـان بًض اددح صحٔحا ؾٖيًوا تزز يتسِسؾ ذم ؾًِف ويتدرج بهًقده ذم 

رضورة افتْبٔف فِامدح ـل يستقؿػ ٍٕسف ظْد حد ٓ يتجاوزه، ؾٍل احلديث هْا ما صدر مـ مدح 

فِْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ـان متحََا ؾٔف بافًٍؾ بؾ ومكحا بف مْف ظِٔف افهالة وافسالم ذم 

، فُـ خنٔة افْبل صذ اهلل ظِٔف (2)ٕا شٔد وفد آدم(مقاضـ شبؼ أن سح هلؿ هبا وهل ؿقفف: )أ

وشِؿ ظذ افامدح مـ أن يٌِبف افنٔىان وجيًِف وـٔال فف ذم إيهال افرشائؾ افسِبٔة افتل حتّؾ حمتقى 

 ذا مردود شِبل.

                                                           

 . 16357رؿؿ  26/234، وأمحد: 4856رؿؿ  4/254باب ذم ـراهٔة افتامدح:  -رواه أبق داود: ـتاب إدب  (1)

ؿال أبق داود: حدثْا مسدد، حدثْا بؼ بـ ادٍوؾ، حدثْا أبق مسِّة، ظـ أيب ٕرضة، وؿال أمحد: حدثْا حجاج، 

ؿال افًئؿ  رف بـ ظبد اهلل بـ افنخر، بف.مىحدثْل صًبة. ؿال: شًّت ؿتادة، ـالمها ؿتادة، وأبق ٕرضة ظـ 

إشْاده صحٔح ظذ ذط مسِؿ. هامش وؿال افنٔخ صًٔب:  .13/112ظقن ادًبقد:  آبادي: إشْاده صحٔح.

 .26/235مسْد أمحد: 

رؿؿ  4/1782باب تٍؤؾ ٕبْٔا صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظذ مجٔع اخلالئؼ:  -صحٔح مسِؿ: ـتاب افٍوائؾ  (2)

2278. 



 

 

   

 

وؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ هْا: )أو بًض ؿقفُؿ( ؾٔف حذف واختهار ومًْاه دظقا بًض ؿقفُؿ 

ؾٔف بال إؾراط، أو دظقا ؿقفُؿ شٔدا وؿقفقا ٕبٔا ورشقٓ، وؿقفف: ٓ يستجريُْؿ  واترـقه واؿتهدوا

 .(1)افنٔىان مًْاه ٓ يتخذُٕؿ جريا واجلري افقـٔؾ ويَال إجر

ؿال ابـ إثر: أي ٓ يٌِبُْؿ ؾٔتخذـؿ جريا أي رشقٓ ووـٔال وذفؽ أهنؿ ـإقا مدحقه ؾُره هلؿ 

ادًْك تُِّقا بام حيرضـؿ مـ افَقل وٓ تتٍُِقه ـُٖٕؿ وـالء ادبافٌة ذم اددح ؾْٓاهؿ ظْف و

 .(2)افنٔىان ورشِف تْىَقن ظذ فسإف

 ادًاين ادتحََة مـ إشِقب افسادس:

 أن افتامدح أحد ضرق افنٔىان. .1

ؾ فف ظرف ذفؽ مـ ٍٕسف أو مل يًرف، وؽافبٓؿ  .2 َّ أن افٌايل ذم اددح وـٔؾ فِنٔىان ومستً

 يًرف ذفؽ.

 افٌايل ذم اددح بحََٔة ؾًِف ـل يْتٓل ظْف.تًريػ  .3

  

                                                           

 .13/112ادًبقد:  ظقن (1)

 .1/264افْٓاية ذم ؽريب احلديث:  (2)



 

 

 تقصِت ذم هذا افبحث إػ ٕتائج أمجِٓا ؾٔام يٖيت:

أن اددح ذم ٍٕسف جائز ؾَد مدح اهلل وٕبٔف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ أصخاصا يستحَقن اددح  .1

َدح. ّْ  ـقهنؿ ؿد تقاؾرت ؾٔٓؿ أشباب اددح، بؾ إن اهلل تًاػ حيب أن ُي

أن ادْٓل ظْف هق افتامدح وهق ظِّٔة منسـة بغ أـثر مـ صخص وؿد تُقن مـ ضرف   .2

 واحد يَقم بّدح صخص أو أصخاص بافباضؾ أو بام فٔس ؾٔٓؿ، أو أن يّدح ٍٕسف.

 أن إشافٔب افتل اتبًٓا افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ فًالج افٌِق ذم اددح هل: .3

 اددح ويًدل ظْف إػ ما فٔس ؾٔف ؽِق.إمر ادباذ فِامدح بٖن يسك افٌِق ب - أ

 افتٍْر مـ ادداحغ، وهل صٌٔة مبافٌة تنر إػ مـ يُثر صدور اددح مْف. - ب

بٔان ادّدوح حََٔة ما هق ظِٔف، ؾَد هنك صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظـ أن يّدح هق بام  - ت

فٔس ؾٔف ؾّـ باب إوػ افْٓل ظذ مـ هق دوٕف، وبغ فِّدوح وذفؽ ؿقفف: ٓ 

 وين، وؿقفف: افسٔد اهلل، وؿقفف: ؾٕ٘ام إٔا ظبد اهلل ورشقفف.تىر

أمره بٖن ٕحثل ذم وجف ادداحغ افساب، ومـ افهحابة مـ محؾ إمر ظذ احلََٔة  - ث

 ومْٓؿ ادَداد وابـ ظّر ريض اهلل ظْٓام ؾَامقا بحثل افساب ظذ ادداحغ.

هبا ؾَد ٓ تُقن ؾٔف،  أن يّدح ادرء فٔس ظذ أشاس اجلزم وثبقت افهٍة ادّدوح - ج

وفذفؽ ظِّْا أن َٕقل: أحسب ؾالٕا، واهلل حسٔبف وٓ أزـل ظذ اهلل أحدا أحسب 

 ـذا وـذا.

 بٔان أن افتامدح ضريؼ مـ ضرق افنٔىان. - ح

وٓ يٍْل افباحث وجقد وشائؾ أخرى ظامة وؽر مباذة دًاجلة افٌِق ذم اددح مٖخقذة مـ    

امة ذم افسبٔة ومًاجلة إٍٕس وإمراض ادجتًّٔة فُـ ما تَدم إشافٔب وافقشائؾ افؼظٔة افً

 يًد وشائؾ مباذة ومْهقص ظِٔٓا ذم ـٍٔٔة افتنخٔص وافًالج.

 واحلّد هلل أوٓ وآخرا وصذ اهلل ظذ ٕبْٔا حمّد وظذ آفف وصحبف وشِؿ.



 

 

   

 

 

 -ضبع دار ادًرؾة  -افرحٔؿ حمّقد أشاس افبالؽة، دحّقد بـ ظّر افزخمؼي: حتَٔؼ ظبد  .1

 د.ت. -بروت

هـ(، 795آظتهام: إلبراهٔؿ بـ مقشك بـ حمّد افِخّل افٌرٕاضل افنٓر بافناضبل )ت:  .2

 م.1992 -هـ 1412، 1حتَٔؼ: شِٔؿ بـ ظٔد اهلاليل، دار ابـ ظٍان، افسًقدية، ط: 

أيب افًباس أمحد بـ ظبد احلِٔؿ اؿتواء افكاط ادستَٔؿ دخافٍة أصحاب اجلحٔؿ: فتَل افديـ  .3

بـ ظبد افسالم بـ ظبد اهلل بـ أيب افَاشؿ بـ حمّد ابـ تّٔٔة احلراين احلْبع افدمنَل )ت: 

 -هـ 1419، 7هـ(، ادحَؼ: ٕاس ظبد افُريؿ افًَؾ، دار ظامل افُتب، بروت، فبْان، ط: 728

 م.1999

هــــ(، دار 1353ادبـــارـٍقري )ت حتٍـــة إحـــقذي ذح شـــْـ افسمـــذي: دحّـــد بــــ ظبـــد افـــرمحـ .4

 افُتب افًِّٔة، بروت. )د. ت(.

افتقؿٔػ ظذ مٓامت افتًاريػ: زيـ افديـ حمّد اددظق بًبد افرؤوف بـ تاج افًارؾغ بـ ظع  .5

ظبد  38، ظامل افُتب 1هـ(، ط: 1531بـ زيـ افًابديـ احلدادي ثؿ ادْاوي افَاهري )ت: 

 .م1995-هـ1415افَاهرة، -اخلافؼ ثروت

اجلامع )مْنقر ـِّحؼ بّهْػ ظبد افرزاق(: دًّر بـ أيب ظّرو راصد إزدي مقٓهؿ، أيب  .6

هـ(، ادحَؼ: حبٔب افرمحـ إظيّل، ادجِس افًِّل 153ظروة افبكي، ٕزيؾ افّٔـ )ت: 

 هـ. 1453(، 2بباـستان، وتقزيع ادُتب اإلشالمل ببروت، )ط:

احلاجة ذم ذح شْـ ابـ ماجف: حمّد بـ ظبد اهلادي  حاصٔة افسْدي ظذ شْـ ابـ ماجف = ـٍاية .7

 بروت، بدون ضبًة. -هـ(، دار اجلٔؾ 1138افتتقي، ٕيب احلسـ، ٕقر افديـ افسْدي )ت: 



 

 

شْـ أيب داود: ٕيب داود شِٔامن بـ إصًث بـ إشحاق بـ بنر بـ صداد بـ ظّرو إزدي  .8

 -ديـ ظبد احلّٔد، ادُتبة افًكية، صٔدا هـ(، ادحَؼ: حمّد حمٔل اف275افسِّ َِجْستاين )ت: 

 بروت

شْـ ابـ ماجف: ٓبـ ماجف أيب ظبد اهلل حمّد بـ يزيد افَزويْل، وماجف اشؿ أبٔف يزيد )ت:  .9

 ؾٔهؾ ظٔسك افبايب احلِبل. -هـ(، حتَٔؼ: حمّد ؾٗاد ظبد افباؿل، دار إحٔاء افُتب افًربٔة 273

هـ(، 353ًٔب بـ ظع اخلراشاين، افْسائل )ت: شْـ افْسائل: ٕيب ظبد افرمحـ أمحد بـ ص .15

 .1986 – 1456 ،2: ط حِب، –حتَٔؼ: ظبد افٍتاح أبق ؽدة، مُتب ادىبقظات اإلشالمٔة 

هـ(، 449صحٔح افبخاري: ٓبـ بىال أيب احلسـ ظع بـ خِػ بـ ظبد ادِؽ )ت:  ذح .11

، 2افسًقدية، افرياض، ط:  -حتَٔؼ: أيب متٔؿ يارس بـ إبراهٔؿ، دار افْؼ: مُتبة افرصد 

 م.2553 -هـ 1423

هـ(، 676ذح افْقوي ظذ صحٔح مسِؿ: ٕيب زـريا حمٔل افديـ حئك بـ ذف افْقوي )ت:  .12

 .1392 ،2: ط بروت، –ء افساث افًريب دار إحٔا

ْوِجردي اخلراشاين، أيب بُر افبَٔٓل  .13 صًب اإليامن: أمحد بـ احلسغ بـ ظع بـ مقشك اخلرُْسَ

هـ(، حََف وراجع ٕهقصف وخرج أحاديثف: افدـتقر ظبد افًع ظبد احلّٔد حامد 458)ت: 

 اهلْد، –افدار افسٍِٔة ببقمباي أذف ظذ حتََٔف وختريج أحاديثف: خمتار أمحد افْدوي، صاحب 

 1423ة ببقمباي باهلْد، افسٍِٔ افدار مع بافتًاون بافرياض وافتقزيع فِْؼ افرصد مُتبة ،1: ط

 م. 2553 -هـ 

صحٔح افبخاري: دحّد بـ إشامظٔؾ أيب ظبد اهلل افبخاري اجلًٍل، ادحَؼ: حمّد زهر بـ  .14

إٔة ب٘ضاؾة ترؿٔؿ حمّد ؾٗاد ظبد افباؿل(، ٕاس افْاس، دار ضقق افْجاة )مهقرة ظـ افسِى

 هـ.1422، 1ط: 

هـ(، 261صحٔح مسِؿ: فإلمام مسِؿ بـ احلجاج أيب احلسـ افَنري افْٔسابقري )ت:  .15

 .بروت –ادحَؼ: حمّد ؾٗاد ظبد افباؿل، دار إحٔاء افساث افًريب 



 

 

   

 

(، ادحَؼ: حمّد حامد هـ526ضبَات احلْابِة: ٕيب احلسغ ابـ أيب يًذ، حمّد بـ حمّد )ت:  .16

 .بروت –افٍَل، دار ادًرؾة 

، دار افُتـــــــب 2ظــــــقن ادًبــــــقد ذح شــــــْـ أيب داود: دحّــــــد صـــــــّس احلــــــؼ افًيــــــٔؿ آبــــــادي، ط:  .17

 م.2552-هـ1423بروت،  -افًِّٔة

ؾتح افباري ذح صحٔح افبخاري: ٕمحد بـ ظع بـ حجر أيب افٍوؾ افًسَالين افناؾًل، دار  .18

، رؿؿ ـتبف وأبقابف وأحاديثف: حمّد ؾٗاد ظبد افباؿل، ؿام ب٘خراجف 1379بروت،  -ادًرؾة 

وصححف وأذف ظذ ضبًف: حمب افديـ اخلىٔب، ظِٔف تًَِٔات افًالمة: ظبد افًزيز بـ ظبد 

 اهلل بـ باز.

هـ(، حتَٔؼ: 817افَامقس ادحٔط: دجد افديـ أيب ضاهر حمّد بـ يًَقب افٍروزآبادى )ت:  .19

اث ذم مٗشسة افرشافة، ب٘ذاف: حمّد ًٕٔؿ افًرؿُسقد، مٗشسة افرشافة مُتب حتَٔؼ افس

 .م 2555 - هـ 1426 ،8: ط فبْان، –فِىباظة وافْؼ وافتقزيع، بروت 

ـنػ ادنُؾ مـ حديث افهحٔحغ: جلامل افديـ أيب افٍرج ظبد افرمحـ بـ ظع بـ حمّد  .25

 .افرياض –فقضـ هـ(، ادحَؼ: ظع حسغ افبقاب، دار ا597اجلقزي )ت: 

خمتار افهحاح: فزيـ افديـ أيب ظبد اهلل حمّد بـ أيب بُر بـ ظبد افَادر احلٍْل افرازي )ت:  .21

 صٔدا، –افدار افّْقذجٔة، بروت  -هـ(، ادحَؼ: يقشػ افنٔخ حمّد، ادُتبة افًكية 666

 .م1999/  هـ1425 ،5: ط

ادراشٔؾ: ٕيب حمّد ظبد افرمحـ بـ حمّد بـ إدريس بـ ادْذر افتّّٔل، احلْيع، افرازي ابـ أيب  .22

بروت،  -، مٗشسة افرشافة 1هـ(، ادحَؼ: صُر اهلل ًّٕة اهلل ؿقجاين، ط: 327حاتؿ )ت: 

1397. 

نٔباين مسْد اإلمام أمحد بـ حْبؾ: ٕيب ظبد اهلل أمحد بـ حمّد بـ حْبؾ بـ هالل بـ أشد اف .23

ظادل مرصد، وآخرون، إذاف: د ظبد اهلل بـ  -هـ(، ادحَؼ: صًٔب إرٕٗوط 241)ت: 

 م. 2551 -هـ  1421، 1ظبد ادحسـ افسـل، مٗشسة افرشافة، ط: 



 

 

مهباح افزجاجة ذم زوائد ابـ ماجف: ٕيب افًباس صٓاب افديـ أمحد بـ أيب بُر بـ إشامظٔؾ بـ  .24

هـ(، ادحَؼ: حمّد ادْتَك 845ري افُْاين افناؾًل )ت: شِٔؿ بـ ؿايامز بـ ظثامن افبقص

 .هـ 1453 بروت، –، دار افًربٔة 2افُنْاوي، ط: 

مًامل افسْـ، وهق ذح شْـ أيب داود: ٕيب شِٔامن محد بـ حمّد بـ إبراهٔؿ بـ اخلىاب افبستل  .25

 .م 1932 - هـ 1351 حِب، –، ادىبًة افًِّٔة 1هـ(، ط: 388ادًروف باخلىايب )ت: 

 .1984 -بروت  -، ضبع دار افًِؿ فِّاليغ2ادًجؿ إديب جلبقر ظبد افْقر، ط:  .26

افْٓاية ذم ؽريب احلديث وإثر: دجد افديـ أيب افسًادات ادبارك بـ حمّد بـ حمّد بـ حمّد  .27

هـ 1399بروت،  -هـ(، ادُتبة افًِّٔة 656ابـ ظبد افُريؿ افنٔباين اجلزري ابـ إثر )ت: 

 حمّقد حمّد افىْاحل. -م، حتَٔؼ: ضاهر أمحد افزاوي 1979 -

 

 


